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Първо заседание на Скупщината на Сърбия и Черна гора Подтьлжава учредителното събрание на 
Скупщината на СЧГ1 :11 виш Днес ще бъде избран 

първият президент
■ №

5* А1А

Ц|
V, Кандидат-президент - Светозар Марович

Започналото на 3 март учредително събрание на Скупщината на 
Сърбия и Черна гора продължи вчера с разискване и гласуване на Закона 
за избиране на президент на новата ни държавна общност. Депутатите в 
новия парламент отделно ще гласуват и Закона за избирането и прекра
тяването на мандата на Министерския съвет.

Доколкото всичко мине както е запланувано и навременно бъдат пуб
ликувани новите закони, държавната общност Сърбия и Черна гора днес 
ще получи първия си президент. На депутатите вече е доставено 
предложението за кандидат-президента, както и изявлението на Светозар 
Марович, че е съгласен с кандидатурата.

Предвидено е председателят на Парламента Драголюб Мичунович да 
съобщи резултатите от гласуването и да провъзгласи избирането на 
първия президент на СЧГ. Според протокола първият президент на СЧГ 
ще даде тържествена клетва.
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На 19 април в Народния театър в Ниш
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Депутатите на новия парламент на Сърбия и На учредителното събрание на Скупщината на 
Черна гора избраха Драголюб Мичунович за пред- новата държавна общност присъства и д-р Воислав 
седател, а Милорад Дърлевич за подпредседател на Кощуница, за последен път в ролята на президент 
Скупщината на Сърбия и Черна гора. На учре- на предишната ни държава. "Отношенията в СРЮ 
дителната сесия в понеделник бяха верифицирани бяха толкова усложнени, че се налагаше да се прие- 
мандатите на 126-те депутати (91 от Сърбия и 35 ме Белградското споразумение. Сигурен съм, че 
от Черна гора), а беше приет и временен правил- новото държавно у'стройство, въпреки че същест- 
ник за работа на парламента (до 60 дни).
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Електорска скупщина на 

българското малцинствоИскам да открия 

театрална школа 

в Димитровград
Скупщината трябва да избере 
Национален съвет на 
малцинството‘Заявления за 
електори - до 11 април

Министерството призовава гра- избирането на национален съвет на 
жданите, които имат правото да бъ- малцинството след като получи

най-малко 30 заявления за електо-дат електори, да подадат комплек
тно заявление за участие в Електор- ри. Електорската скупщина на на-

Димитровград

Реконстрикцията на 

железницата започва на 10 март
месеца. Спират 

влакове от 7 до 19 часа, а
посочените два 
всички

През миналата седмица в Дими
тровград се проведе съвместно за- 
„дание на представители на ЖТЛ движение по линията ще има само 
"Белград” и на българската желез- през нощта. Поради рекоисгрук- 
ница Двете страни най-много бяха ция и на ж.п. гарата в Димитров- 
заинтересовани за завършаване на град, митническият контрол ще се 
ремонта на железницата от Ниш „о

В Димитровград вече се подси-границзта.
На заседанието е договорено „

работите да започнат на 10 март,а гурява материал покрай линията
да приключат до 10 май т.г. Решиха за реконструкция, 
и за трафика на влаковете през атвйгггь»

трябва да избере националните и етническите общ- тори. Националният съвет на бъл- 
бългорското пости, чийто адрес е: Белград, ул. горското малцинство ще има -1 

"Михайло Пупин” 2. членове, които може да бъдат из-
Нека да добавим към тази ии- брани от четири кандидатски листи 

формация и няколко разпоредби от максимално, защото преди избора
кандидатстка листа трябва да 

на най-малко

А.Т. насрочи за
коятоскупщина,

Национален съвет на 
малцинство в Сърбия и Черна гора. 
Както се посочва в официалната 

на министерството,

Заседание на ИО не ОС в Босилеград
Изпълнителният Отбор ни

информация
която пристигна в сряда 
издателство, Електорската скупщи

на: заседава от 12 часа в голямата 
в Ниш.

на Отдела аа садил™. грижи и
на футболния клуб “Младост” през миналата година, както и пр 
г рамата на клуба па 2003 г.

Правилника за избирането на съ- всяка 
вети па националните малцинства, получи подкрепата

25% от общия брой на е лекторите.

в нашето

Съюзното министерство за национ
алните и етнически общности може 
да свика електорска скупщина за

на К. Г.зала на Народния театър(11а 3 стр.)



Съседите - Балканите - Светът
..ТмартТЗбЗ2 к :ъ тшшЩвЗггПрезидентът на България Георги 

Първанов пред ИТАР-ТАСС:____Горан Свиланович пред "Труд": ■ •*;

България 

ни служи 

за пример
И днес българите са 

призантелни на Русия заЩ®
* Преди началото на официалнта визита в ^
България на предзидента на рУси^лад ^Р Щ?..
Путин, първият заместник-генерален директор 
на ИТАР-ТАСС Михаил Гусман разговаря с 

глава на България Георги

С ^ /Кг-;
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* Господин Свиланович, как 
оценявате отношенията между 
България и Сърбия и Черна гора?

- Мога със задоволство да по
гледна две години назад и да кон
статирам, че нашите отношения 
направиха значителна крачка. 
Сътрудничим си по използва
нето на река Дунав и нейните ре
сурси. В двустранен план нивото 
на нашите политически и иконо
мически отношения се вдига неп
рекъснато и това е от полза по 
пътя ни към Европейския съюз.

та на визи-

1 |
Vдържавния

Първанов.
ВъПрпс: Г-н Президент, преди всичко приемете нашите 

поздравления за общия ни празник - 125 години от ос
вобождаването па България от османско робство.

Георги Първанов: Този празник винаги, през всички 
тези 125 години, е бил един от най-красивите и светли 
празници. И днес българите са признателни па Русия, за 
което свидетелстват над 4(Н)-тс паметници, които напом
нят за подвига па руските, украински и беларуски вой
ници. Разбира се, това е добър повод да си припомним, че 
нашето историческо наследство започва в едни и съши 
места. Вярвам, че в хода на визитата на президента Путин 
в България ще можем да намерим нов прочит на българо- 
руските отношения.

Въйрос: В България предстои честването на Деня на 
славянската писменост, но стана известен случай, когато 
"болни мозъци” поискаха в страната да се използва лат
иницата?

Георги Първанов: Тази идея умря в момента на раж
дането си. И слава Богу, че тя не намери никаква подкрепа 
сред обикновените хора и срещна категоричната съпроти- 

и голяма част от бъл-
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ьс;членство в НАТО и определяне

то на дата за присъединяване 
към ЕС. България е пример за 
решителност на нацията да де
финира целите си и да постигне 
съгласие по теми от първосте
пенна важност за страната. Този 
подход е добър, надявам се да по
стигнем същото и в моята ст
рана.
* Можем ли да очакваме в скоро 
време да се изясни окончателно 
статутът на Косово ?

- Моментът сега е специфи
чен, цялото внимание на между
народната общност е съсредото
чено върху кризата в Ирак. В та
зи ситуация трудно ще можем да 
привлечем вниманието върху 
косовския въпрос. Той обаче 
трябва да бъде решен. Очакват 
ни преговори с ЕС за споразу
мение за асоцииране и стабили
зация. Ние сме готови за диалог 
за постигането на окончателно 
споразумение за Косово. Вяр
вам, че скоро ще го разрешим 
така, че да няма промяна на гра
ниците и да има стабилност на 
Балканите.
* На 1 февруари Югославия пре
стана да съществува и бе 
създаден съюзът Сърбия и Черна 
гора. Какво според вас е 
бъдещето му?

- Преговорите между Сърбия 
и Черна гора, които до голяма 
степен се водеха с посредниче
ство на ЕС, ни отнеха почти две 
години. Съюзът Сърбия и Черна 
гора вече е факт. Този съюз ние 
възприемаме като по-бързия на
чин да постигнем целите си - ка
то членството в ЕС. Това очак
ват и гражданите ни. Ако съю
зът изпълни това тяхно очаква
не, той ще оцелее.

и ми дадоха възможност да чета много. Всичко,насочиха
което съм постигнал е благодарение на непрестанния ми 
контакт с книгите, с литературата.

Въпрос: Знам, че слава Богу, вашата майка е жива. 
Кажете критикува ли ви майка ви?

Георги Първанов: Да, майка ми е моят критик. Тя е 
един от най-критично настроените към мен хора. Но май
чината критика винаги е грижовна, за да не обърка де
тето. А моята майка ме подкрепя и в най-тежките мо-

* Каква беше 
пипна ви у на

От 2000 г. Горан 
Свиланович е министър 
на външните работи на 
Югославия (сега на 
Сърбия и Черна гора). 
Той е председател на 
Гражданския съюз на 
Сърбия.
В четвъртък и петък 
министър Свиланович 
бе на посещение у нас в 
рамките на обиколката 
си като председател на 
Процеса за 
сътрудничество в 
Югоизточна Европа.

сТ
менти.

Въйрос: А Вие самият строг баща ли сте?
Георги Първанов: Действително съм строг баща, но в 

определени граници. Не е имало случай в продължение на 
20 години да повиша тон или да се опитам да налагам със 
сила мнението си. Напротив винаги съм се опитвал да 
изградя приятелски отношения с децата си, опитвал съм се 
да ги убедя какво е важно според техния начин на мислене. 
Големият ми син е студент, но и работи. Сам изкарва хляба 
си в компютърната сфера. И което за мен е особено прия
тно, и двамата се обръщат към мен за съвет или за да 
споделят нещо преживяно. В моето семейство не се чувс
тва разликата между поколенията.

Въпрос: Вие сте в отлична спортна форма. Как я под
държате?

Георги Първанов: Играя футбол 2-3 пъти в седмицата. 
Обичам баскетбола и волейбола, тъй като са колективни 
спортове, а там има интрига.

Въйрос: Кой влиза във футболния ви отбор?

ва на българските интелектуалци
гарските политици.

Въйрос: Говорите добре руски 
Георги Първанов: Имам претенции, че доста добре 

навам голяма част от руските поети и писатели - от Тол- 
стой и Достоевски до съвременните руски писатели. Неот
давна бях в Москва и се върнах с голям брой избрани 
книги. Спомням си, че когато бях младеж, много обичах 
стихвоете на Евтушенко. 11о по-важното е това, че към

език...
поз-

Путин в България- Имах полезни разговори с 
президента Георги Първанов, с 
премиера Симеон Сакскобургго- 
тски, с министъра на регионал
ното развитие и благоустройст
вото. Срещнах се с моя колега и 
стар познат Соломон Паси, с ко
гото подписахме съвместно изяв
ление, което изразява общата ни 
воля за изграждането на пътя 
Ниш - София. Изявлението е ну
жно, за да можем да осигурим не
обходимите средства за построя
ването му.
* Често давате България за 
пример...

- Споменавам България в най- 
добрия контекст, като се позо
вавам на резултатите, които пос
тигнахте, особено поканата за

На 3 март завърши тридпевпото посещение в България 
ва президента па Руската Федерация Владимир Путин. По 
време па престоя си руският президент участва в 
честванията по случай 125-та годишнина от Освобожед- 
пието на България и проведе редица срещи с български 
държавници. Бяха подписани взаимпи споразумения в 
различни области, като пай-важните от тях бяха в 
областта на енергетиката и транзитирането на природен 
газ през територията па България. При разговорите си с 
българските политици Владимир Путин подчерта, че поз
ициите на двете държави по кризата в Ирак се различават, 

пе бива да пречи па укрепването па българско-но това 
руските отношения.

руската култура проявяват интерес и децата ми, въпреки 
че те нямат тези възможности, които имах аз. Между 
другото аз пе съм възпитаник па руско училище. Моят 
интерес към Русия се появи доста по-късно.

Въйрос: Избрали сте си професията на историк. Док- 
олкото знам, Вашите интереси като професионален исто
рик са свързани с България, с историята на българските 
социалдемократи. Доколко професията ви помага в нас
тоящата работа?

Георги Първанов: Добре знаете крилатата фраза "Ис
торията учи, но никой не се учи от историята”. Вероятно 
историците правят изключение. Доста помага, когато 
познаваш добре историческите процеси. В голяма степен 
тези процеси се повтарят. На мен например настоящата 
епоха в България ми напомня началото на XX век

Въйрос: Когато решихте да се борите за президентския 
пост, избрахте, поне според мен, доста привлекателно мо
то Аз съм на ваша страна”. Как мислите, удаде ли Ви се 
да го изпълните?

Георги Първанов: Най-добре на този въпрос ще отго
ворят избирателтие. Но ...виждам доверие в очите на хо
рата, в отношенията им. Виждам, че дистанцията между 
мен като държавен глава и хората, които са ме избрал и не 
“ ® Увеличила 33 Цялото това време. Не съм забравил 
откъде съм тръгнал, не съм забравил бедността 
съм израснал. Не съм забравил и проблемите 
пътстваха мен и моите близки и съграждани«аггггггсГеорги Първанов:... Да направя пробив, в добрия сми'- 

българите, които сега трудно преживяват изпитанията

М^!ГлиНда разкажете

Георги Първанов: Задължително синовете 
Въйрос: А кои са останалите?
Георги Първанов: Хората, които са близо около мен. 

От охраната до няколкото най-близки съветници. 
Въйрос: А от кой отбор е президентът?
Георги Първанов: Старая се да не давам гласност на 

предпочитанията си, както политическите, така и спорт
ните. Във всеки случай можете често да ме видите на 
трибуната около футболното игрище, когато играе на
ционалният отбор.

Бългс ^ ^?аК пРотима еДин Работен ден на президента 
Георги Първанов: Колкото

ми.

Министър Свиланович в седалището па ЕС
на

Три предизвикателства пред СЧГ и странно да прозвучи, 
сега когато съм президент, разполагам с повече време, за 
да обърна внимание на културата. С удоволствие ходя на 
театри, концерти, изложби и с удоволствие ходя на един от
"Славейков”33*311 В С°ФИЯ той се намиРа на площад 

ВъПрпс: Знам, че съпругата ви Зорка също е историк 
по професия. Ако е възможно, разкажете как се запозна
хте. Професията ли ви събра?

Георги Първанов: Може би за първи път ще разказвам 
за това пред широката аудитория. Може да се каже, че 
искрата на нашата любов пламна буквално от пръв поглед 
през първия ни ден като студенти. След 2 години се ожени- 

аскоР° това се роди големият пи син. Във всеки 
У’аи Преа цялото това време моята съпруга бе до мен и 

сподели с мен редица трудности. Носеше на гърба си 
пп„ ‘1аст от семей™я товар, за което съм й дълбоко 
на политици "° ЯВ"° ТаКаВа 6 <гьдбата ,|а всички съпруги
КвевоРЖ' БългаРският народ се слави със своята кухня-
поопъпжлТ0ВеШе ЖСИа ви пред'' да станете президент и продължава ли да готви ястия и сега? К
ясггпя>Р^ъЦЪрвШи)в: Има ияколко прекрасни национални 

които тя приготвя много добре. Едио от тях е 
наояз-шомя РЗД0МИРСКИ- т» се приготвя от свинско месо. 
поигптпя малки парчета и много зеленчуци. Ястието се 
време Но ™ециална българска рецепта доста дълго
една пзкия г “Ремст°. когато мъжът може да изпие една ракия с хубава салата.

Белград и Брюксел имат еднаква цел - доближаването на Сърбия 
и Черна гора до Европейския съюз. Това заяви висшият предста
вител на ЕС за външна политика и сигурност Хавиер Солана след 
разговора си с шефа на дипломацията на СЧГ Горан Свиланович в 
Брюксел.

На пресконференцията Солана уточни, че пред СЧГ се намират
три предизвикателства - формирането на съвместните държавни 
институции, приемането на Акционна програма за хармонизация на 
вътрешния пазар и пълноценното сътрудничество с Хага.

в която 
които съ-

Свиланович 
в Загреб

голяма
април в Белград, шефът насъюз- 
ната дипломация Горан Свила
нович посети вчера Загреб. С до-

В рамките на обиколката си в мГнис^ТоншГпГцула ^ви- 
страните от Югоизточна Европа ланович разговаря за^вустран- 
в навечерие на самита на дър- Ните отношения и преди в^чко
Г„™ИпП^иИрТе1,СТВеНИ РЪКО' За ™беРа™зация на визовия ре“ 
водители в ЮИЕ в началото на жим. ' зви-

интелектуален смисъл. Те мев



Седмицата
'’7‘март^5Ш 3жжа

Среща на вътрешните министри от Югоизточна 
Европа в Белград Консултации за състава на Министерския 

съвет на СЧГ Биографии 
на шефовете 
на парламента
Драголюб 
Мичунович - 
председател

Отворени 

граници, бариера 

за престъпниците Съюзният министър на нацио- на държавната общност. В 
налните малцинства и етнически- рамките на ДОС е постигнат 
те общности Расим Ляич

Роден е през 1930 година. Сле
двал е философия и се е дипло
мирал във Философския факул
тет в Белград. Осъден е и 20 ме
сеци е бил на Голи оток. Докто- 
рирал е и е бил асистент и про
фесор във Философския факул
тет в Белград. През 1975 година 
останал без работа, а на факул
тета се върнал отново през 1989 
година. С група приятели той 
формира Демократическата па
ртия (1990), а две години по- 
късно си даде оставка и сформи
ра Демократическия център. И 
днес той е председател на тази 
партия.

‘Свободното преминаване заяви, принципен договор, според 
че до края на седмицата ще се който сръбски министри ще 
знае съставът на Министерския бъдат Горан Свиланович, 

на Сърбия и Черна гора. Зоран Живкович и Расим 
По този въпрос вече се провеж- Ляич. 
дат консултации в рамките на бъ
дещата управляваща сръбско-че- ските отношения с чужбина и 
рногорска коалиция. вътрешната търговия най-

По думите на Ляич Сърбия ще вероятно ще бъдат от Черна 
трима, а Черна гора двама гора.

пр.. гр,.,ч„„. „ .“ХГ-Г
интеграция к

съветРазвитието на
Е°-

инструменти за борба срещу не- кна той, Европейската комисия и 
хлегалния трафик с хора и ор- Пактът за стабилност са съглас- 
ганизираната престъпност на ни, че е необходимо да се създаде 
Балканите е основната предпо- зона за свободна търговия в ре- 
ставка за хармонизирането и ли- гиона, но това не е възможно без 
берализирането на визовия ре- либерализация на визовия 
жим между държавите в регио-

Министрите на икономиче-изтъ-

има
министри в Министерския съвет

ре
жим.

на.

Подготовка за 

местна телевизия
Това изтъкнаха в съвместно

то си изявление министрите на 
вътрешните работи на Албания, 
Босна и Херцеговина, България, 
Гърция, Македония, Румъния, 
Турция, Сърбия и Черна гора и 
Хърватска, които се събраха те
зи дни в Белград.

На двудневната конференция 
в белградския център "Сава” въ
трешните министри се съгласи
ха, че границите трябва да бъдат 
отворени за свободното преми
наване на хора. стоки, капитали и 
услуги, а затворени за всички ви
дове организирана престъпност 
и особено за нелегалния трафик 
с хора.

Сигурността на региона е ос
новно условие за влагането на 
капитали в неговото развитие, 
заяви координаторът на Пакта

построи сграда със склад и парк
инг. Както подчертаха някои чле
нове на ИО, "все още не е из
вестна съдбата на имуществото 
на СПС, наследено от бившия 
СЮК и затова трябва да се изчака 

иска на Центъра за култура за решаването на този въпрос.” Бе 
оборудване на помещенията за приет иска на “Услуга” за финан- 
бъдещия Интернет-център.

На заседанието бе взето реше
ние общината да отпусне 15 000 пония в Кремиково. 
динара за печатане на стихосбир
ката ”Даница” на поетесата Ми- да купи 150 
лка Христова Станоевич от Ниш, ното дружество "Сокол” за про- 
родена в Босилеград.

Членовете на ИО не взеха ре- ИО подкрепи и инициативата на 
шение във връзка с иска на ”Ус- предприятието Талерани” за 
луга” за помощ при купуването провеждане на публичен тръг за 
на парцел от ОО на СПС, нами
ращ се непосредствено до сегаш- троен олимпийски басейн, 
ните помещения на фирмата. На 
този парцел "Услуга” планира да

Милорад 
Дърлевич- 
подпредсе
дател

(От 1 стр.)
Във връзка с предложеното 

решение за разпределяне на фи
нансовите средства, които общи
ната е получила през 2002 годи
на за компенсиране на щети от 
природни бедствия, бе решено да 
бъдат извършени корекции в от
делните негови части.

Изпълнтелният отбор на ОС 
взе решение за осигуряване на 
финансови средства за работното 
тяло, което има задачата да под
готви откриването на местна те
левизия, и положително реши

сова подкрепа при изграждането 
на път до и около градската де-

Роден е през 1954 година в Ни- 
кшич. Завършил е Медицински 
факултет в Белград, където е 
специализирал урология. От 
1998 до 2002 година е кмет на 
Никшич. Автор е на повече про
фесионални и научни трудове, 
публикувани в страната и чуж
бина. Член е на ДПС, от 1997 го
дина е член на Главния й съвет, 
а сега и член на Председателст
вото на ДПС на Черна гора.

Изпълнителният отбор реши 
а бензин на лов-литрс

веждане на три хайки за вълци.

парцел, на който да бъде пос-

П.Л.Р.

Сърбогорец • нищо ново!Конституционната харта за правата на 
малцинствата и за ЧовеШките права и свободи

традиционните си местни наз
вания, имена на улици и селища, 
както и на топографски назва
ния. Чехословакия). Родиха се приказ

ки, вицове, мнения, че такова нещо 
ст, която обхваща републиките ”НЯМа никъде по света”.
Сърбия и Черна гора, вече има свое От наша българо-малцинствена 
официално име: Сърбия и Черна гледна точка, искам да подчертая, 
гора (съкратено СЧГ или оригнна- че подобни проекти и подобни сло- 
лно СЦГ). Това название на новата 
държава не е много в духа на сръ
бския език, защото има две със
тавки, едната от които е сложна и 
затова ще смущава 
със значението си:
(Напр. Ако се каже |
"Сърбия и Черна го- | 
ра ще участват в със
тезанието...”

Гражданите ог малцинствен 
произход имат право в държав
ните институции да се школуват 
на свой език, както и да си фор-

Нашата нова държавна общно-ШИ
мират частни училищни заведе
ния на всички равнища.

Според "Малката конститу
ция” малцинствата имат право и 
на определен брой мандати в ску-

восъчетання е имало в недалечното 
минало. През 1867 година, в град 
Букурещ, нашите славни предци - 
Гарашаннн, като представител на 

Сърбия, и Караве- 
лов, Раковски и 
Левски, като пред- 

I ставители на БЦРК - 
създадоха Проект за 
създаване

дума за две страни, защото глагол- "Сърбо-българско кралство”, кое- 
пата форма с в мн. число. Когато то да обхваща Сърбия, България, 
пък сс каже Сърбия и Черна гора Тракия и Македония. Жителите на 
ще участва в състезанието... става това бъдещо кралство - според 
дума за една държава, за държав- Програмата - ще се наричат сърбо- 
ната общност). Смущение се ражда българи или българо-сърбн. Дър- 
м при въпроса как да се нарича жавата< пише там, ще се нарича Бу- 
граждашшът на тази държава. гаро.сърбия или Сърбо-бугарска!! 
Преди беше лесно: Югославия бе
ше името на държавата, а югосла- 
вяннн е този, който е нейн жител,

пщииите на държавите-членки и 
Според "Малката конститу- „ Скупщината на Сърбия и Черна 

ция” е забранена насилствената гора като Се изхожда от прин- 
асимилация на националните ма- циш, за пряко представяне. Те 
лцинства, а държавната общност имат право и на цялостно и обек- 
е длъжна да ги защитава от ак- типНо информираме на свой език 
ции, които са насочени към аси- и на формиране на свои масме- 
милация. Забранява сс и се на- дии Ползването на всички 
казва всяко подтикване на нацио- права по-подробно ще бъде рег- 
нална, расова, религиозна и всеки циментиране със закон, 
друг вид омраза и нетърпимост. Предвидено е и правото

На националните малцинства цинствата да си формират прос
ее дава правото да изразяват, па- ветни и културни организации и 

публично манифес- сдружения, които ще финанси- 
тират националната си и стниче- рат На доброволни начала, 
ска, културна и религиозна сме- в последния член на докумеп- 
цифичност, като и правото на пу- та е уточнено, че не може да се 

да употребяват намалява вече достигнатото рав
нище на човешките и малцинст-

БЕЛЕЖКА
Депутатите в досегашната 

Съюзна скупщина приеха Харта
та за правата на малцинствата и 

и свободи. Вза човешките права 
документа от 57 члена се регули
рат гражданските и малцинстве- 

права и свободи в унисон с ме
ждународните документи.

Правата на малцинствата сс 
осъществяват в съзвучие с меж
дународната правова защита на 
човешките и малцинствени нрава 
и свободи, мри което на граждан- 

малцинствен произход се

става на

тези
ни

мал-

Искам да кажа, че историята помнизят, тачат и
и много неща и че едва ли може да 
се измисли нещо ново под свода не- 

нейн гражданин. Да се направи так- 6есеи (НашПте национално ”нео- 
същестаително от новото име пределеш,” граждани имат въз- 

на държавта е просто невъзможно!
Обадиха се някои творци на нови ет0 да си направят съществително- 
думи (неологизми) и предложиха т0 ”бугаросрбин” или пък "сърбо- 
гражданинът да се нарича сърбо- 6ългприн”)
горец (Србогорац), но думата е Те.,и ко„то ще понскат по-об- 
незадоволителна и за сърбите, и за шнр|ш информации за "Сьрбо-бъ- 
черногорците, а да не говорим за лгарсКото кралство” и за отноше- 
всички други малцинственнцн, кон- ш1ята между сърбн и българи през 
то не са пито сърби, пито черно- „еК| 1|ск;1 прочетат книгата "Св. 
горци. Спомняте ли си, че до неот- МарковиЦ и Лзубен Каравелов", 
дапна гражданите - чехи и словаци САНУ, Београд 1992 г.
- наричахме и чехословаци!! (Спо

ите от
гарантират индивидуални и коле
ктивни права. ОВ!блични места 

свои символи.
На националните малцинства „си права, както на индивиду- 

възможност да „лайте, така и на колективните, 
език и

националноОсвен термина 
малцинство е предвидено, че в 
служебна употреба 
ползват и други термини, утвър
дени в Конституция та или в други
предписания в държа вито-член-

можност, но аналогия със заглавн-

могат да сс
се дава право и 
използват майчиния си 
писмо - частно, публично и слу- пралата па националните малци- 
жебпо 13 средите със значителен „ства, които те имаха според зак- 
боой числящи сс към национално „„опредписанията до петъпнане- 
мчлияистпо, държавните органи то а сила на Малката коисти- 

и „„ сзика на на- ту ция", както и въз основа на ме- 
На та- ждународните договори, които е 

на ма- подписала Съюзна република

Не се анулират, пито изменят

ки.
към на-На принадлежащите

ционалните малцинства се гаран
тира равноправие пред закона и е 
«■бранена каквато и да с диск
риминация на национална

водят процедура 
ционалното малцинство, 
кина среди сс дава правото
ЛЦИНСТВСНИЯ си език да изписват Югославия. Марин Младеновосно- ред тогавпшнптп им държава

ва.
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Гувернерът Динкич в Ниш
Съобщение на ИО на ОО на СПС в Босилеград

Не приемаме ревизия 

на границите
Общинският отбор на СПС в дат ни никакви перспективи.

Социалистите в Босилеградс- 
ка община настояват да се осъ
ществяват всички национални

Босилеград призова социалисти
те и симпатизантите си активно 
да участват в изготвянето на из
борната програма на партията за интереси в Република Сърбия,

обогатяват добросъссд-
честата икономика «а се включи ка ще продължи глобява нередо-

вните банки, но най-голямото на
казание за тях ще е ако делонен- 
тите им започнат да бягат в други 
банки, каза Младжан Динкич в

в легалните процеси, подчертапредстоящите избори, като 
изготвянето на развойна програ- ските отношения и сътрудниче-

всички области със

и в като се
той.

Спирайки се върху новата си- 
сто-ма на общината. ството във

Властта, както тази на ДОС, съседна България. Същевреме
нно те изобщо не приемат рс-

стсма за разплащане между
субекти той каза, че от Ниш, на откриването на новите 

делови помещения на МБ банка.
- Броят на работниците в банк-

панскитетака и местната, показа, че не е 
способна и затова дойде часът да визия на границите, се казва в съ- 
си замине. Граждани те не са вече 
в състояние да търпя т обстанов
ката, в която никой не работи и па СПС в Босилеград, 
не получава заплата, а не се виж-

когатоначалото на годината, 
клирингът мина в Народната бан
ка на Сърбия са реализирани ок- ерската система се увеличава пос

тоянно и достигна цифрата от 21

общението, подписано ог Си
меон Йорданов, секретар на ИО Гувернерът на Народната бан

ка на Сърбия Младжан Динкич 
заяви в Ниш, че след намалява
нето на разликите между покуп- 
вателния и продажния курс, чув
ствително ще се намали печалба
та на уличните дилъри с валута, 
но те все още няма да изчезнат. За 
да стане това, необходимо е сен-

оло три милиона чека.
- Най-големи проблеми въз

никват между едни и същи банки, догоним нивото от преди две 
а не както можеше да се пред- години. Разликата обаче е много 

бан- голяма, защото сега те работят в

000 и аз очаквам твърде скоро да

В учебното дело се очакват промени
положи, между различните 
ки. Причината за това са не само здрави банки, каза гувернерът на 
лошата организация на работата, НБС Младжан Динкич. 
но и софтуерите. Народната бан-

Основното училище - 

девет години В.С.Б.

Мнения за "новия костюм" на нашия вестникДецата, които през септември течи година тръгнат в първи клас, 
скамейките па основното училище ш>: бъдат девет години. От 2006- 2007 
година средното .училище би трябвало да трае три, а следването 
факултетите, най-вероятно,три и пет години.

” Планираме учениците, които сега са в пети клас, седми да започнат по 
новите учебни планове и програми”, заяви Тинде Ковач-Церович, помощник 
министър на просветата, на заседание на Съвета за просвета към 
Скупщината на Сърбия. Тя поясни, че доколкото имаме достатъчно учители, 
понеже става дума за предметното обучение, тогава първото поколение 
ученици ще завърши девети клас през 2006-2007 година. Всъщност тези 
ученици първи ще се запишат в тригодишното средно училище, уточни тя.

в

във

Милан ГЪсйодинов, директор на 
“Напредък”: Редовен съм читател на 
вашият вестник и смятам, че извър
шената промяна е добра. Харесва ми 

през цялата страница. Достатъч- жестта да се сложи по-надолу новото заглавие, съдържанието, фор
мата... Предлагам ви занапред да има 
повече текстове за селското стопан
ство.

Марин Младенов: Лично смя
там, че е много по-добре заглави- синьо, както беше с уводната ста- 
сто на вестника да не се протяга тия в броя от 21 февруари, а те-

Не бива да се прилага двойно

но е то да заеме само четири ко- вдясно, 
лонки, а в петата да има едно ква- Струва ми се, че сте прекалили 
дратче, отбелязано със синя чер- и с големината на карикатурата Любинка Таскова, редовен мита
та. Това ще позволи първата ст- на последната страница в същия тел на “Братство” от Ниш: Всяка про- 
раница да бъде значително по-ра- брой, както и с кръстословицата мяна носи нещо ново и би трябвалото 
зиграна, по-пъстра и по-атрак- На 10 страница. да е п°-Д°бР° °т предишното. Но в

На срещата ” Заедно за Босилеград”

Присъстваха само десетина души случая с новото заглавие, мисля, че не 
„ ‘ _ . — е така. Предишното заглавие ми ха-Изхождайки от обективната Алекс,шрър Сотиров, председа- ресваше повече> то 6еше Ч,апаз6„а

трудност - натрупването на чети- М11 харесва промененото загмвие на маРка" на вестника. Сега “Братово е 
ри съгласни една след друга 8естника. Сега първата страница много по-демократично, което е в
”тств”предлагам и първото, и прилича на синдикално списание в ня- сьз?Г1ие с промените.„ „ г г' а Миоираг Мишов, икономист в Це-второто Т да се спуснат малко кои завод. Смятам, че старите оукви в нтъ Култ\'па • Хапесна ми ппо-

надолу и да се изравнят е бук- ^^2^22® «яната понеже новото влияе пози
вите р и о на края. При това са свикнали българите в Югославия. тивно' БРатство е добър вестник и 
първата буква ”т” да се отдели с "Братово" сега е по-демократично и *елая вн успех в по-нататъшната ра-
малка белота от ”а”, както и да се желая вн успех в бъдещата работа”. Чете‘брСя на страниците ОЖН°’Горан Стоянов, председател на чете°Роя на страниците.

ИО на ОС в Босилеград: Редовен съм Захариев председател
читател на “Братство” въобще не ми на в БосилегРаД. Не 

махне и полусянката в заглави- харесва и новото заглавие на вест- 
ето, защото се възприема старо- ника. Съдържанието и статиите във 
модно - дори барокно. Защо всич- вест,1икаобаче са добри. Предлагам 
кп пя нг* бт,пр чиг-гп9 да помествате повече текстове зако да не оъде шето. спорта и културата.

“Заедно за Босилеград”, гласеше 
насловът на срещата, която организ
ира на 1 март Сдружението на 
граждани “Нашииец”. Въпреки че са 
били отправени покани до почти 
всички политически организации и 
граждански сдружения в общината, 
на срещата се присъстваха само де
сетина души, сред които бяха предсе- 

ОС и председател на ОС 
на ДСС Владимир Захариев и предсе
дателят на Главният съвет на ДСБЮ 
Йовица Костов.

Председателят на "Нашинец” д-р, 
Драган Андонов изтъкна, че всички 
трябва да се стремим да забравим 
разделенията и границите, за да може 
нашата община да си намери място 
във велика Европа. На заседанието

бе представен и Проект за създава
нето на еврорегион “Босилек”, в 
чийто териториален обхват да бъдат 
включени и съседните на Босилеград 
общини от България, Македония и 
Сърбия. Бе договорено през май да 
се насрочи среща в Босилеград, на 
която ще бъдат поканени и предста
вители на Сурдулица, Търговище, 
Кюстендил, Куманово и Крива пала
нка.

по

дателят на
премахне опашката на ”о”. Освен 
това смятам, че трябва да се пре

дали ще състои заседанието през 
май , не е известно, понеже от събот
ната среща стана ясно, че сред 
политическите структури в нашата 
община не владее голям интерес за 
акцията на “Нашинец”.

ми харесва 
промяната, понеже хората са свикна
ли с преднишното заглавие. Що се от
нася до съдържанието на вестника, 
смятам, че то е добро. Успех!

П.Л.Р. П.Л.Р.

Писма на читатели ;. силеград се обърна с писмо до ге
нералния директор на РТО Алек
сандър Цръквеняков, потпредсе- 
дателя в Правителството на Сър
бия Жарко Корач, задължен за 
медийната сфера и министъра за 
националните малцинства в Съ
юзното
Ляич, с което поиска възстановя
ване на тази емисия. Отговор бе
ше получен само от генералния 
директор на РТС Александър 
Цръквеняков, с 
обяснение, че въпросът с ”ТВ 
журнала” ще бъде решен със сис-

включи в решаването на този 
проблем. Не помогнаха и инди
видуалните неформални контак
ти с хора от новата демократична 
власт на републиканско и съюзно 
равнище. Техният отговор беше, 
че сега всички са заети с устано
вяването на новата държавна 
общност на Сърбия и Черна гора 
и нямат време за такива дребо
лии.

Затъмнение
Навършват се четири години 

откакто безследно изчезна от ек
рана на РТС ”ТВ журнала” 
български език. Под претекст, че 
по време на НАТО-бомбардиров- 

разрушен ретланслаторът 
на Весна кобила

правителство Расим
на

ките е Междувременно скупщините 
Сърбия и Черна гора приеха 

хората за човешките и малцин
ствени права и граждански сво
боди. И макар че не разполагам с 
интегралния текст на хората, от 
оценките

по решение на 
някои хора от тогавашното ръко
водство на РТС предаването бе 
прекъснато. Казваме претекст, 
защото първа, втора и трета про
грама на РТС бяха възстановени

лаконичното на

темен закон в рамките на бъде
щия регионален ТВ център 
по друг начин със съвмесни уси
лия. Веднага да кажа, че такъв 
Регионален

или
в двете скупщини, 

произлиза, че тя спада между най-
либералните в Европа! С нея се ширяваха и задълбочаваха 
гарантират както индивидуални- права, ние на практика губехме 
те, така и колективни права на един след друг основните стеьлбо- 
националните малцинства в обла- ве на идентичността си Най-нч- 
стта на 4

почти веднага, само ”ТВ журна- 
не се появи и до ден днешен. 

И така след 22 години 
плодотворна дейност, с която се 
бе заселил във всеки дом на бъл
гарското национално малцинство 

вред из страната, ”ТВ журна
лът” беше пропъден от ефира.

След тригодишно мълчание, 
благодарение на упоритото 
тоявание на кореспондентът на 
”ТВ журнала" Вене Велинов, Из
пълнителният отбор на ОС в Бо-

колкото повече формално се раз- лът” 
тези

лът в семейството на многото 
предавания на националните мал
цинства у нас.

Да направим поне опит и по 
цената на още една плесница, за 
която, говорейки за отношението 
между малцинствата и мнозинст-

център няма, нито 
пък се знае кога и от кога ще бъ
де сформиран.

Недоволна от отговора, на 12 
12 2002 г. Общинската скупщина
се обърща с новс писмо 
щите адреси, като добивя и пред
седателя на Управителния съвет 

РТС. Отговор няма. Димитро
вград» зает с ’висока политика” и 
остри политически и партийни 
разпри, не намери време да се

наистина

културата, образование- пред майчиния език в образова-
то, информирането и употребата нието, а сега и в информирането.

В интересна'истината трябва най^Гдас^будим'Многотопо" писа Г**м“° “ ОТКрОВеН° 
да кажа, че според досегашните литически партии и институти в в"жГжк?еС°Р ^аР‘Ш УЛаДеН°В 
съюзни и републикански консти- нашите общини за да ^ти СЛ,®елжка »п°-ми'
туции тези права също бяха гар- визираме най-широката общещ! НаЛИЯ брои на Братство.
антирани. Парадоксът

на до съ-

нанас-

веност да се върне ”ТВ журна-е там, че
Димитър Йотов, Ниш
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Димитровградска "Пекара" е пред продажба
Акционери на ГИД в Димит

ровград продължават да се съби
рат пред управителната сграда на 
фабриката. Миналата

ГИД по-свободно диша

Фирмата остана 

без директор
* Управителният съвет реши Борис Велев да 
ръководител

Отложено прилагането 

на съдебните решения
седмица те 

попречиха на двама работници от 
Общинския съд в Димитровград 
да влязат в управителната сграда 
на предприятието, за да евиденти- 
рат движимите имоти, които биха 
могли да се продадат с цел реали
зация на правосилните съдебни 
присъди на 50-тина бивши

телите на ГИД, относно бившите и 
сегашни работници. Ако тези рабо
тници отеглят исковете си за при
нудително реализация на присъди
те, процесът ще спре, изтъкна Ко
лев. Но за сега пито един от 50-ти- 
ната бивши и сегашни работници не 
иска да направи това.

Трябва да се отбележи, че голя
ма част от недивижимите имоти в 
ГИД са ипотекирани. Тъй като фаб
риката не е връщала средствата, 
които е взимала, някои 
вече могат да се активират. Това 
практически означава, че част от

имотите на ГИД вече не са негова 
собственост.

В края на миналата седмица де
легация на акционерите на ГИД за
мина в Окръжния съд в Пирот и 
Окръжната прокуратура. Според 
информации, които дойдоха от чле
нове на делегацията, от Окръжния 
съд и прокуратурата са съобщили, 
че реализацията на правосилните 
съдебни решения ще бъде прекра
тена. Докога, остава да се види.

Днес пред управителната сграда 
на ГИД в 11 часа пак ще се проведе 
събрание на акционерите.

е временен

В края на миналата и се-седмица
общественото предприятие "Пе- 

ра в Димитровград се проведе 
събрание на заетите, а след това 
п на Управителния съвет на фир
мата, на което трябваше да се из
бере изпълняващ длъжносгта

в въпрос и втората точка от днев
ния ред - определяне на лице, ко
ето ще представлява фирмата на 
насрочената й продажба. Досега
шният директор изтъкна че той в 
този случай не може да поеме от
говорността за продажбата, коя
то е неминуема, тъй като вече е 
насрочена за 26 март.

Що се отнася до самата фирма 
и работата й, факт е че 
и ни те на ”Пекара”са добре снаб
дени, но продажбата на хляб е 
намалена, 
хляб на

гашни работници, които 
дили фабриката за неизплетни за
плати.

са съ-
ка

Понеже каучувата фабри
ка няма пари, работниците са по
дали иск за принудилелиа реали
зация на присъдите.

Тричленна делегация на акцион
ерите през средата на миналата сед
мица бе приета от председателя 
Общинския съд в Димитровград Зо
ран Колев, който ги информира, че 
реализацията на правосилните ре
шения могат да спрат само повери-

директор и да се назначи лице, 
което да присъства на продаж
бата на фирмата, насрочена от 
Агенцията за приватизация за 26 
мартт.г.

Както е известно, досегашни
ят директор Борис Велев, който 

полувисше образование е ос
вободен от тази длъжност по си
лата на второстепена присъда, 
понеже на конкурса през 2001 г. 
една от кандидатките е била с ви
еше училище.

След доста разисквания и кри
тики по адрес на досегашния ди
ректор. заетите в "Пекара” не ус
пяха да се определят за единст
вено предложение какво да се 
прави занапред. Затова изтъкна
ха две предложения - изпълня
ващ длъжноста директор пак да 
е Борис Велев или пък Управи
телният съвет да определи друго 
лице за ИД директор. Но Упра
вителният съвет не взе решение 
нмто по едното, нито по другото 
предложение. Това доведе под

на
ипотеки

магаз-

Б.Д.
понеже качествен

Заплатите в 
Димитровградска 
община пак най-ниски 
в републиката_______

е с димитровградчани пред- 
много частни хлебари.лагат

Това се отразява и на финансо
вото положение на фирмата, ко
ето предизвиква и недоволство 
сред заетите. Въпреки това пред
приятието няма дългове, а се го
твят и заплатите за януари. На границата 

са двойно 

по-големи
Последна вест
Управителният съвет на "Пе

кара” в понеделник назначи Бо
рис Велев за изпълняващ длъж
носта директор. Той ще я води 
през следващите шест месеци, а 
ще я представлява и на насроче
ната й продажба.

рика” работят ежедневно, то изли
за. че за един месец се "заработи” 
по 30-45 евро, което е двойно по
вече от заплатите в стопанството. 
Ако е вярно това, тогава е ясно за
що никой не отива на работа в своя
та фирма, а предпочита "фабриката 
на границата”. Ако се работи ”две- 
три смени” и границата се мине 
поне два пъти на ден или се скрият 
по един-два стека, тогава заплатата 
е още по-голяма. В този случай ще 
трябва да се "отбие” за бензина или 
за билет. За жал и децата са 
принудени да ходят ”на работа” с 
родителите. Редят единици в днев
ниците и отсъствия, но учат "шко
лата на живота”. Стигна се дотам, 
че и даскалите се занимават с та
кава "работа”. Та нали трябва да се 
живее.

Според последните статистични 
данни средната нето заплата в Ре
публиката за януари е 9.468,00 ди
нара или 150 евро, което в региона е 
най-малка заплата. Същевременно 
в Димитровградско средната запла
та е 2.538 динара или 40 евро, и по 
това общината е на последно място 
в Сърбия. Още по-зле е в стопанст
вото, в което те са само 1.027 динара 
или едва 16 евро. Според тези данни 
то е вероятно на последно място не

само в региона и на Балканите, но 
сигурно и в Европа.

От какво живее димитровград- 
чанинът? Самият той си знае, но 
почти 90% димитровградчани жи
веят от "заплатите ”, които изкар
ват на границата - ”най-голямата 
цигарена фабрика в Европа”, както 
я нарече един нашенец. Добре осве
домени казват, че за един стек ци
гари се заработи поне по едно, едно 
и половина евро. Ако се има пред
вид, че "заетите” в спомената ”фаб-

А.Т.

На ГКПП "Градина"

Заловени фалшиви банкноти
На ГКПП "Градина” край Димитровград граничната полиция и 

митничарите откриха на 27 февруари вечерта 60 фалшиви банкноти 
50 евро при български гражданин, пътуващ на Запад с ”Опел 

омега”. Банкнотите са иззети, колата също, а българският 
гражданин е предаден на прокуратурата в Пирот.

На граничния преход "Градина” вече няколко пъти са залавяни 
български граждани с фалшифицирани пари или документи, които 

пътували на Запад. Бдителните митничари и гранични 
полицаи обаче успешно осуетяват трафика на фалшификати.

от по

Засиленият контрол дава ефекти
Благодарение па засиления контрол, тези дни митничарите на "Гра

дина” са открили 6,7 килограма недекларирани златни бижута, както и 20 
000 евро. Открити са и недекларирани стоки за около 120 000 евро.

На българската страна чакат в момента (сряда) 170 ТИР-а, а пре
гледът трае и по 20 часа.

винаги са

А/Г.
А.Т.

се анулира договорът за даването 
на "Бор” под наем.

Работниците в "Бор” смятат, че 
общинското ръководство в Босиле
град има огромни "заслуги” за сът
рудничеството им с корпорацията. 
Сега, когато по-нататъшното сът
рудничество е под въпрос, от пред
седателя на ОС Владимир Захариев 
поискахме отговор за случилото се 
и за това какво ще се предприеме.

” Намерението на общинското 
ръководство, разбира се и на мен 
лично, беше да помогнеме на хо
рата да работят, понеже почти една 
година не реботеха и не получаваха 
заплати. Какво обаче всичко е ста
нало между Коцич и работниците 
не ми е известно, но доколкото не 
съществува възможност за по-на
татъшно сътрудничество, ще тър
сим други възможности за активиз
иране на предприятието”, отговори 
той.

босилеградско- Работниците в босилеградски "Бор" още стачкуват
то предриятие за обработка на 
дърво 'Бор , коего в края на но
ември миналата година беше взе
то под наем от "Коцич корпора
ция”, още стачкуват. Производ
ството спряха още в началото на 
миналия месец, понеже не им е 
дадена втората част от декември
йската заплата.Но не само, че не 

да работят при такива ус-

Работницитев

Не искат да са наемници
‘ Работата с "Коцич корпорация" не върви и единствената възможност да се предотврати 
фалитната процедура е "Бор" да се приватизира

за пет години, за което ще плаща 
наем по 200 хиляди динара на месец.
Уточнено с обаче и това, че нае
мането може да трае и по-кратко, 
респективно до обявяването на пуб
личен тъг за продажба па фирмата.

Василев, директор на босплсград- 
ския клон на корпорацията.

Работниците обаче не са съглас
ни с директора си. Подчертават, че 
са сирели производството, понеже 
Коцич не спазва договора и по
стите си задължения. ” Не само, че 
не ни дава заплати, но не плаща и 
наем. В началото казваше, че зап
латите ще се движат от 7,5 до 15 
хиляди динара, а те едва ли са от 
6000 до 12 000 динара, подчертава 
Славчо Глнгоров, председател на 
синдикалната организация в "Бор".

Отношенията между собствени
ка на корпорацията и работниците в 
Босилеград напоследък се услож
ниха още повече. Около 70 души 
подписаха иск, с който настояват да

лният съвет решиха фирмата им да 
се приватизира чрез аукцион, 
то се
ватизация. По това време обаче за 
"Бор” се заинтересува "Коцич кор
порация”. която изрази желанието 
си да го вземе под наем. Подготов
ката за приватизация беше прекра
тена, а

с кос-
съгласи и Агенцията за приискат

ловия, но настояват да сс анулира 
и договорът, според който пред
приятието беше дадено под наем.

Сътрудничеството е 
под въпросПрекратиха 

подготовката за 
приватизация
През последните години 

иовката в "Бор толкова се 
усложнила, че се 
та дп фалира или да се приватиз
ира. Работниците не получаваха 
'«•плата цяла година, а дълговете на 
фирмата бяха достигнали около 12 
милиона динара. За да предотвра
тят фалитна процедура и избегнат 
Катинара, работниците и Управите-

Агенцията разреши па кор- 
под наем боси- Ссга представители на "Коцич 

корпорация” твърдят, чс работни
ците неоснователно са прекратили 
производството. "Заплатата не

в началото бяха

вземепорацията да 
леградското предприятие.

Работниците подписаха догово- 
които прекратиха трудовото 

1 "Бор” и станаха ра- 
корпорацията. Няколко 

"Бор” за да не се 
Между У правите л-

обстл-
беше пори, с 

си отношение вналагате фирма- лучиха понеже 
настанали проблеми поради несъ- 
ществуванс на идентификационен 
данъчен номер. Сега Коцич иска дп 
даде заплата, но работниците не 
искат да работят", казва Микица

Една от възможностите, която 
все повече се чува сред работници
те, е фирмата спешно да се прива
тизира.

ботиици на
останаха вдуши

ниТсъветри "Бор".икорпорпциятп 
клгачеи договор, според кой 

под наембеше с 
то тя взема преприятието В.Б.
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Грип пристигна в Сърбиявителството на Сърбия дава суб- 
сидии за тази култура.

”Нис установихме контакти и 
със Завода за производство

от Крушевац, който също 
селскостопански фир- 

оиз-

Републиканското министерство за селското 
стопанство няма да помогне на ^
димитровградскатаЗК_"Сточар"___________ Медиците не очакват 

епидемия
на

Ще произвеждат 

слънчоглед?
олио 
помага на
ми, които се определят за ир

слънчоглед” каза ни почти 22 хиляди случаи на ви
русни инфекции, но грип е диаг
ностициран при 2800 души.

водство на 
Владимиров.

Във връзка с евентуалното 
средства за възстановяване на се- статутно изменение на коопера- 

в цията, 'гой заяви, че ще бъде об
съдено дали ''я може да се пре-

Вместо да ни зарадва ранна 
пролет, пристигна ни грипът. В 
лабораториите са изолирани три 
вида грип - най-напред Б- Хонг- 
хонг,след това А (ХЗН2) Москва, 
а преди два дни А (Х1Н1) Нова 
Каледония.

Сегашните вируси,
Хонгхонг, който е нов, но срещу 
който съществува ваксина, добре 
са ни известни, така че медиците 

очакват епидемия. Те казват, 
че тази зима сме имали щастието 
грипът да пристигне със закъс
нение.

Най-много заболели от грип 
има в Белград.Там са регистрира-

В Босилеград ски и Сурдулишка община

Представители на местното
самоуправление в Димитровград лскостопанското производство 
и на Земеделската кооперация общината, но получи отговор, че 
”Сточар” тези дни в Белград про- в аграрния бюджет на Сърбия та- върне в обществено предприя- 
ведоха разговори с представите- зи година няма нари пито за 
ли на републиканското минис- ”Сточар”, пито пък за някой друг Директорът поясни, че акон

селскостопански субект в Ди- за земеделските кооперации не
се предвижда приватизиране

След разговорите в Белград, тези фирми. В Закона за ирива- 
митровградска община, които за- дирек торът на ”Сточар” Венко тнзация също не се определя как

Владимиров заяви, че коопераци- мотат да се приватизират тези
стонански колективи.

Димитровград

Няма грипосвен Б-гие.

Грип в Димитровград още няма, 
изтъкват в тукашния Здравен дом 
Времето още е студено, така че ”осу 
етява” грипа. ”Но след като се за 
топля вероятно и тук ще има забо 
лели, но епидемия не очакваме, каз 
ват лекарите. Много стари хора, вече 
са ваксинирани безплатно.

терство за селското стопанство.
Заседанието се проведе по ини- митровградско. 
циатива на ръководители на Ди

на

не

познаха хората в министерството 
с тежката икономическа обета- ята ще се ориентира към земе- 
новка в общината. ”Сточар” нас- деленото производство, предим-

А.Т.на слънчоглед, тъй ка то Прн-тоява министерството да отдели но

ИО на ОС в 
Босилеград Таксата за венчавка 

не е повишенаКомисия
за ‘Доколкото младите двойки от Босилеградска община 

поискат да регистрират брака си извън общинските 
помещения, например в хотели, мотели и на други места, 
тогава ще трябва да платят 1800 динара, а колегите им в 
Сурдулишка за това удоволствие трябва да отделят - 5000.

социална
помощ Тази година в Босилеградска и ще трябва да отделят 1800 дина- 

Сурдулишка община таксата за ра, а в Сурдулишко - 5000.
Една от основните причиниИзпълнителният отбор 

Общинската скупщина в Босиле
град е изготвил предложение за 
сформиране на комисия, която
да разисква искове на граждани стояние да отпуснем помощ на утвърдени критерии да предлага 
за финансова помощ. всички, решихме да предложим решения”, казва Горан Стоянов,

Почти ежедневно получава- на Общинската скупщина да сфо- председател на ИО на ОС.
Всеки който се нуждае от па-

венчавка не е поскъпнала в срав
нение с миналогодишната. Мла- съветниците в двете общински
дите брачни двойки, които ре- скупщинини да не повишат так-ьосилеград: Панорама
шат да свият семейно гнездо и да сите е желанието да се увеличава 
го регистрират в местните кан- броят на сключените бракове и 
целарии в Босилеградска обхци- да се насърчи раждаемостта, 
на, трябва да платят такса 350 ди- Още повече, че ”бялата чума” 
нара, а в Сурдулишка- 280. Толк- опустошава селата в двете общи- 
ова ще платят при условие, че ни. В Сурдулишка община, в коя- 
сключат брак в рамките на ра- то живеят 22 190 жители, годиш- 
ботното време на шефовете на но се сключват към 130 бракове, 
канцелариите, но ако церемония- а в Босилеградска, която е с 9931 
та е след работното време или по- жители - едвам около 40. 
чивен ден , тогава таксата в Боси-

ме най-различни искове от бедни рмира съответна комисия, която 
хора, на които е нужна матери- ще разглежда всеки иск поотдел- рична помощ освен иск трябва да 
ална помощ. Понеже не сме в съ- но и въз основа на предварително предостави и следните докумен

ти:
- Удостоверение от местна ка

нцелария за броя на членовете на 
семейството и за доходите им.

- Мнение на МО за имущест
вото му,

- Доказателства, че е безрабо
тен и че няма а източници на при
ходи,

Босилеград: Акция за по-ускорено трудоустояване

Безработните сами да търсят работа Решението на общинските съ- 
леградско е 700, а в Сурдулишко еетници заслужава похвала, но 
420 динара. едва ли само чрез него може да се

Отборниците в двете общин- увеличи броя браковете и раж- 
ски скупщини са съгласни и с даемостта. И самите съветници 
брачните двойки, който решат да са убедени, че ще продължава да 
постъпят на лудия камък” и бъде трудно, докато 
това да регистрират извън кан- дават по-добри условия за живот 
целариите, например сред приро- в селата, особено в крайгранич- 
дата, в хотели, мотели и др. То
гава обаче брачните двойки в Бо-

Трудовата борса от Враня и тукашният клон за трудоустрояване 
организираха обучение за активно търсене на работа. На съве
щанието присъстваха около 30-ина безработни босилеградчани с 
виеше и полувисше образование.

Директорът на Трудовата борса от Враня Зоран Ристич изнесе 
лекция на тема Как да се стигне до информации за свободни ра
ботни места и евентуални раобтодатели”.

Влайко Асков, ръководител на тукашния клон на Трудовата бор
са, заяви, че целта на събранието е да мотивира безработните 
тивно да си търсят работа.

В момента в Босилеградска община са регистрирани около 800 
безработни, сред които са около 20 
виеше образвоание.

- Удостоверение от център за 
социялни грижи, че не ползва ни
каква помощ, както и други до
казателства, с които се подкрепя 
иска.

не се съз-

които остават без хора.ните.
по-ак- Очаква се Общинската скуп

щина на следващото си заседание 
да сформира комисията и да й въ
зложи задачи.

В.Б.снлеградско за това удоволствие

с виеше и тридесетина с полу- 
ПЛ. Рангелов

П. Л. Р.

На граничния преход "Градина" няма лабаво за нелегалния трафик

Златни бижута в - женски гащи!
На 19 февруари т.г., по време на

рутинна проверка на един автобус от ЗатнГе ™ Д\нуарт'"се дГа™ не Й?,™ Раб°™ “ 
Словакия, при една от пътничките са се реши положението на митницата ,,, 1 та гара, тъй като
открити златни бижута с общо тегло на мпубл.ш.нето□«ниша ™ административи работи не мо-
630 грама, чиято стойност възлиза на това се търси в разрешаването па чТа а!.™“ завършат на самата граница. 
440 хиляди динара: Словакинята ск- сггват и представи?еГ нГсштика^ товарните влакове спират и
рила бижутата в гащите си. по и най- па митничарите ‘ ^ гарата, а пътническите само толк-
скришпото място не й помогнало да -Що се отнася до работата на мит- чат пътижште "еобходимо да “ ка‘ 
= ^~“=Ге ЦГВЙЕ ^^Бдонственото от което се опасява

всички гранични преходи пак е в сила иеобход.шите промени в "ашата оа РУ*ЦНЯТн ЩОТО °Т Май месец зап°- 
засилен контрол на пътници и стоки, бота и сме готовРи максима™ лз ™ ■' тРаФикът «а така наречените
Макар че медиите характеризират принесем реконструкции да се за' ла™дионнн влак™а и тогава нава- 
тази постъпка като стачка на върши успешно и навд^е ™Чага е голяма. Ако гарата не бъде
митничарите, управителят на митни- На самата гаоа сега имя гямп «п, загьРшена , както и линията, това ще 
цата Иван Денчев предпочита да я на- дежурен митничар докато контооН витГрИ имиджа" 1Ш> тъй като пър- 
рича вкарване на достатъчни средст- лът па пътническите и товягат в е впечаТле1|ия се получават на са-
ва в бюджета за осигуряване на ?ан- ове се върши на с^м™ танц ен пое' ВХ°ДНа ВраТа' казва Де1тев- 
лати което всъщност е и крайната ход, къде?о е "аправен иГпрошзиоан 

на засиления контрол. Митни- перон, будка за н^Г?аРрата7пр

Нови апарати ние, което обслужва и пациенти от 
Босилеградско, разполагаше само с 

Здравният център в Суолулииа се еД‘Ш Такъв апаРат' така че сега па- 
сдоби с нови апарати, с коТГдо го- Ч" П™ Т“/“ С~ да чакат 
ляма степен ще се улесни работата из Юднови се и лабораторията,
лекарите и се облекчават проблемите ™ба™ „Гот™ МУ “ тРансФ>'зияпа пациентите. Китайското посолгт набавИ два съвременни апарата за 
во в Белград, което на болници в Сър- мем” зае КрЪВ' С Т°Ва Дарение сс ПОД' бия предостави 25 ултразвучни апа- аастарелата апаратура, която
рати, дари един и на сурдулишкото ^ "зпадаше в Дефект, а пациен- 
ведомство. Досега това здравно заве- пРинУ«е™ Да отиват в други«1 впи заве места, преди всичко във Враня.

цел
А.Т.



Култура - Просвета т ‘ шшнг
7 март 2ЙОЗ 7

Гимназията в Димитровград е без директор В димитровградската 
гимназия ПО ПОВОД 3 МАРТ ■ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯПровали се и 

вторият конкурс
Босилеград: Тържествени програми по повод 
Деня на освобождението на България от тур- 
ско робство

Съревнование 
на млади 
физици Пристигнаха и гости 

от София
След като учителският

Именно, четирма от деветчленния съвет се определиха за един
ствения кандидат по конкурса Снежана Симеонова, четирма бяха 
против, а един глас излезе невалиден.

Какво сега? Според

На 15 март в димитровградската 
гимназия ще се проведе Окръжно 
състезание по физика, съобщи ИД 
директорът на гимназията Мили- 
сав Николов.

В съревнованието ще участват 
млади физици от всички средни 
училища в Пиротски окръг, а "до
машният терен” би трябвало да 
представлява определено предим
ство за димитровградските физици 
и шанс да се класират за републи
канското съревнование.

въп-

КИЦ Цариброд” - филиал ни. След края на културната про- 
Босилеград и Матицата на бълга- грама бе организиран 
рите в Сърбия организираха тър- тейл. 
жества по случай 3-ти март - Деня 
на освобождението на България освобожеднието на България от 
от турско робство.

Културната програма в салона гарите в Сърбия в своите поме
на КИЦ, която се състоя на 28 щения в Босилеград на 2 март из- 
февруари, съвместно организи- несе собствена програма, 
раха Столична община София и 
тукашният филиал. Актрисата река война, с акценти на април- 
Галя Асенова декламира родол- ското въстание, лекция изнесе 
юбива поезия, а особено впечат- историкът от София Методи Пе- 
ляващо бе представянето на пе- тров. В края на речта той поръча 
вицата Бони Милчева и акордео- на присъстващите ”да уважават 
нистката Мими Сариева, която се себе си и да тачат традицията, за 
представи и като изключителна да ги уважават други”. В програ- 
певица. Те изпълниха редица пес- мата участваха и ученици от бо
ни от различни жанрове. На при- силеградското Основно училище 
състващите в КИЦ-а бяха разда- и Гимназията, които рецитираха 
дени мартенички, а тукашният стихотворения от Вазов, Ботев, 
филиал подари на главния редак- Захари Стоянов и други известни 
тор на Радио Босиелград 4 аудио български поети, 
касети с български народни пес-

малък кок-
законовнте предписания, министърът 

просветата ще назначи изпълняващ длъжността директор на учили" 
щето за следващите шест месеца. Дотогава ИД директор ще е Мили- 

Николов,преподавател по български език и литература.

на
По повод 125-годишнината от

сав турското иго Матицата на бъл-

А.Т.

А.Т.
За освободителната руско-ту-В Основното училище в Босилеград

Започнаха съревнованията на учениците
В основното училище "Георги 

Димитров” в Босилеград започнаха 
състезанията

сто. ков от осми клас, който записа 69
Първо място сред седмокласни- точки, докато сред шестокласници- 

на учениците. На ците спечели Денис Зарев (70 точ- те най-успешни бяха Борис Стоил- 
съревнованието по математика, ки), а второ Деян Рангелов (65). Ва- ков (61), Милян Караджов (45) и 
което се състоя за учениците от силие Цветков с 65 точки беше най- Райка Ивкова (45). 
четвърти, пети, шести, седми и успешният осмокласник, а на второ 
осми

Пене Христов, помощник дире-
клас, участие взеха 58 учени- място се изкачи Митко Алексан- ктор на училището, каза, че на ок 

ръжно съревнование по посоченидров (55 точки). За отбелязване е.цн.
Сред четвъртокласниците най- че всичките ученици от седми и и те предмети ще участват първок 

добър резултат отбелязаха Душко осми клас, участвали на съревно- ласираните ученици от всеки клас 
Младенов и Анани Христов, които
спечелиха 50. относно 48 точки, от максималното число точки.

П. Л. Р.
ванието, са спечелили над 50 на сто Той добави, че според програмта на

просветното министерство на Сър 
Състезанието по физика, което бия до края на месеца ще се про 

се проведе на първи март. бе ор- ведат съревнованията по останали

В понеделник по ”Би-Ти-Ви”Най-успешен петокласник беше 
Саня Динова (61 точки), а шесток- 
ласниците Милян Караджов. Борис ганизирано за учениците от шести, те предмети. 
Стоилков и Никола Динов спече- седми и осми клас. Най-добър 
лиха по 60 точки и заеха първо мя- резултат осъществи Василие Цвет-

Пене Димитров в 

Шоуто на Слави 

Трифонов
П.Л.Р.

Изложба на скулптора Димитър 
Илиев в Пирот_____ По случай трети март - нацио- машна ракия и един пояс от Кли- 

налния празник на България, сурски край. Връчвайки пояса, 
Пене Димитров, преподавател по той пожела на Слави да се ожени 
български език и литература и и с него да обедини всички бъл- 
председател на Матицата на бъл- гари по света, 
гарите в Сърбия от Босиелград, в 
понеделник вечерта беше гост в симпатиите не само на водещия, 
известното предаване по българ- но и на присъстващите в залата, а 

Би-Ти-Ви

Високо
майсторско
постижение

Нашият съгражданин спечели

вероятно и на милиони зрители в 
България.

В шоуто на Слави Трифонов

ската телевизия 
"Шоуто на Слави”.

Димитров е сред малкото на
шенци, които гостуваха на из- са гостували Михаил Горбачов, 
вестния Слави, в чието предаване Карл Луис, Жан Клод Вандам, 
са гостували известни хора от журналистката Мира Аданя По
делия свят. Босилеградчанинът лак, артистът Любиша Самард- 
честити празника на всички бъл- жич и много други известни лич- 
гари и им пожела много здраве и пости от политиката, изкуството, 
успех, а на домакина подари кни- филма, музиката и пр. 
гага на Йордан Захариев - "Кю
стендилско Крайще”, бутилка до-

След миналогодишното си пред- ри намират « 
УЛУС в естествено ] 

го- съжителст
ставяне в галерията на 
Белград, на 26 февруари тази
-—| димитровградският художник во с природната среда и не се нуж- 
и скулптор Димитър Илиев откри даят от монументалност, за да из- 
петнадесетата си поредна самосто- разят монумента на произведение- 
ятелна изложба в галерията "Че- то. Неговите фигури са с голям 
домир Кръстич” в Пирот. Излож- емоционален заряд, раздвижени 
бата ще бъде открита до края на дори и тогава, когато става дума за

намек, или
любители асоциативно оформяне

дина
За него Радмила Костич казва: 

"Неговата силна интуиция и неспо
коен изследователски дух му дават 
възможност да отвори нови проб
леми в отношението маса, прост- 

изтъкне по
П.Л.Р.по-точно казано, замесец март.

Пред многобройните
и почитатели на изобразителното терията.

Творческият процес у Илиев
и мъчителен. Смътна-

ранство и форма, за да 
своеобразен начин голямата дра
ма...” Тези думи ярко потвържда
ват, че димитровградският худож
ник-скулптор Димитър Илиев ос
нователно буди интерес и все по- 
утвърждаващо се налага като тво
рец, чието творчество все по-ши- 

навлиза в изобразителния

на ма-
Димитровград

С Иизкуство и по-специално на скулп
турата художникът Илиев се пред- дълготраен,

51 скулпторки творби и 12 та идея получава първия си израз в Куклен театър за 

най -малките
стави с

1950 г. в Димитровград. Завършава средно 
в Ниш. Академията за изобразително 

е на
Димитър Илиев е роден през 
училище за приложни изкуства 
изкуство, отдел скулптура, завършава в 
УЛУС (Сдужение на художниците на Сърбия).

роко
живот нс само па нашия град, но и вСофия през 1977 г.Член
страната. Пред димитровградските 
почитатели на изкуството той се 
представи още през 1997 година, а 
шестгодишният му период съвсем

По попод 125-та годишнина от освобождението на България от 
турско робство и националния празник на България - 3 март, в 
Димитровград гостува Столичен куклен театър от София.

Пред препълнената с малчугани зала артистите се представиха с 
пиесата "Ние, врапчетата” от Йордан Радичков. Става дума за това 
как врабчетата се учили да летят, а след това решили да станат 
пешеходци. Защото, когато стъпят в Европа и цивилизацията, ще има 
една - голяма троха...

Малчуганите, разбира се, сърцато се смяха, но много повече 
майсторството на артистите, отколкото на съдържанието, тъй 
те едва ли разбраха силната ирония и веселите закачки по отношение 
на управляващите в момента.

Постановчик на представлението е Катя Петрова, а организатори 
бяха КИЦ "Цариброд" и Центърът за култура в Димитровград.

няколкократно повтаряща сс рис- 
като се избистря, тярисунки. Този факт сам по себе си

свидетелства за едно пм«я^остно въшгьщенис в конкретната
представяне и за да творец фигура. Тъкмо затова скулпторни-

му съблюдаване като творещ Р ™ не са голл приумица, а
Художественият свят на Или^ / тяю ю вътрешния му

и многопосочен, и многопллст 1 б азен с действителиост-
Вдионремеиио той се която го обкържава, или поне с
ласта на рисунката, но истинска ■ то,и свят. Затуй те
изява и широк творчески размах пред ^ ^ първичната сила и 
постига в скулптурата. Ако пр П като същевременно

земята (глината) е лрам, УIV ^ размисъл. Струва
човека, тогава на Д това достойсиство

ИЛ въпроса защо му г0 извисява
между талантливите скулптори на

не е кратък, за да го видим с по- 
избистреи поглед като творец.

изложба наиото Художествената 
скулптора Димитър Илиев е пър
вата в настоящата година, па която 
самостоятелно се представя пред 
пиротските почитатели па изобраз
ителното изкуство. Подобни изло

ка
като

жби художникът възнамерява да 
открие и в други градове на стра
ната, включително и в родния си 
Димитровград.

мем, че 
терията на 
мираме отговор 
Илиев е племенник на миниатюр
ната печена пластична керами- 
ка.Многобройните човешки фигу-

А.Т.
Стефан Николов

нашето време.



Култура - Просвета
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в Босилеград бе представена стихосбирката 
"Даница" на Милка Христова-Станоевич___

Изложбата Ос открита от жур
налистката Зорица Милева, коя
то между другото изтъкна:

- Уважавайки каноническите 
на византийското зогра-

В Градската галерия в Димитровград

Втора изложба 

на Мича Митич
Поетеса с изтънчен вкусправила

фисване, в което един художник 
едва ли може да внесе нещо ново, 
Мича Митич доказва, че хубаво
то може да стане още по-хубаво.На втората си самостоятелнаВ добре запълнената Градска 

галерия в Димитровград миналия изложба в Димитровград (иърва- 
четвъртък бе открита изложба та бе през 2000 г.) Митич експо- 
на професионалния художник ог пира иконите, техническите рн- 
Димитровград Мича Митич, кои- супки и картини те, които е сът

ворил но време на следдинлом-

ако получи оригинален печат на 
художник, който знае занаята си 
и който има необходимата ориги- 

чуствитслност. Имен
но тези качества различават нс- 

творби от творбите на 
други художници.

Към присъстващите в Градс
ката галерия се обърна и худож
никът. Той сподели твърде пози
тивните си висчатетления, които 
е придобил по време на следдип
ломната си квалификация в Ху- 
дожествеиата академия в София. 
Като най-добър студент на след
дипломната квалификация, Ми
тич е получил награда - едного
дишна специализация в тази ака

ция пост и
то към края на януари т.г. магне- 
трира стенна живопис в Художе- мата си квалификация в българ- 
ствената академия в София.

говите
ската столица.

и Бояна Георгиева и Горан Костади
нов с изпълненията си на флейта и 
китара.

Според Пене Димитров, препода
вател по бълг-аски език и литература, 
литературната вечер бе едно хубаво и 
важно събитие в културния живот на 
Босилеград. Що се късае до самото 
творчество на поетесата, нейната 
поезия е крайно интимна и самобит
на. С всяка нова стихосбирка Микасе 
налага като все по-изявена поетеса, 
подчерта Димитров.

- Милка Христова Станоевич е 
твърде песенна поетеса с изсчистен 
поетически израз и със завидна по
етична грамота, която лъха от ней
ните стихове, каза Радко Стоянчов, 
поет от Босилеград.

* Нейната поезия е 
носталгична и искрена, с 
изчистен поетически израз.

Центърът за култура в Босиле
град организира на 27 февруари про
моция на стихосбирката "Даница’ на 
поетесата Милка Христова Станое
вич.

дс мия.
Проявата в Градската галерия 

всъщност бс дипломната излож
ба на Мича Митич. Неговата дип
ломна работа бе зографисването 
на олтара в
Димитър” край Димитровград.

Освен тази, Митич е зографисал 
още две църкви в Димитровградско - 
в с. Градинс и в с. Смиловци.

11ромоцията бс открита от препо- 
давателакта по руски език в тукаш
ната гимназия Митра Симеонова, ко
ято между другото изтъкна, че ” 
дума за искрена поезия, отразяваща 
сложността на любовните емоции”. В 
препълнената зала на Центъра за 
култура любителите на поезията из
слушаха подбрани стихове от стихос
бирката "Даница”, рецитирани от 
ученици в босилегадското основно 
училище и гимназията. За високото 
качество на промоцията допринесоха

С I .111.-1

манастира "Свети

Б.Д. П.Л.Р.

Интевю: Паулина Манова, актриса

ЩЩам да открия театрална школа в Димитровградщ
Паулина Манова е първата професионална актриса, чийто произход е от нашите краища. Родена е през 1975 г. в Белград, 
където е завършила факултет за драматични изкуства през 1997 г. В актива си е записала множество роли в представления, 
подготовени от няколко професионални театри от Белград (Народен театър, Югославски драматичен театър, “Ателие 212", 
театър "Звездара", Белградски драматичен театър и "Театър Т"), и засега две филмови роли ' в домашните филми "Аб
солютните 100" и "Бумеранг". За ролята си в първия посочен филм Манова получи наградата "Царица Теодора" на минало
годишния Фестивал на актьорските постижения в Ниш. Участвала е и в няколко телевизионни драми, както и в други ТВ про
дукции,
телки, с които навремето много 
общувах, вече не живеят тук. Мая 
е в Белград, Елита е в Германия и 
т.н. Но тук имам роднини и някои 
нови приятелки и приятели, 
които обичам да видя, когато се 
дойда тук.
* По какьб начин бихте могли да 
помогнете на Димитровград?

- Имам намерение да открия 
тук театрална школа за талант
ливите деца от основното учили
ще и гимназията. Засега не зная 
кога ще реализирам идеята си, но 
бих обичала това да стане час по- 
скоро, по възможност още през 
лятото.

* Трудна ли е актьорската про
фесия?

1
личности. Но и най-лошите хора са 
израстнали, да кажем, от едно добро 
зърно. Фрустрациите, комлексите и 
другите недостатъци в характера им 
са неща, които междувременно са се 
натрупали и представяват броня вър
ху един човек.
* Актьорите винаги са под лу
пата на общественото мнение.

- Професията е такава. Всеки мо
же да оценява работата на актьора, да 
коментира движенията му на сцената, 
да го пита защо е изпълнявал някоя 
роля и т.н.

Частният живот па актьора също е

ри са починали преждевременно. Не
ка да си спомним за Неда Спасоевич, 
Слободан Цицо Перович, Зоран Рад- 
милович и други.
* Вие сте свободен артист, 
което ще рече, че не сте в 
трудово отношение с нито един 
белградски театър. Смятате ли, 
че това е по— добрата 
възможност за един актьор?

- Според мен. за един млад актьор 
е по-добре да не е в трудово отно
шение. Постоянната работа дава оп
ределена сигурност - актьорът по
лучава заплата без оглед дали е ра-

Бихте ли гостували в Димитровград с някой белградски театър?

- Да, разбира се! Но трябва да обсъдим как би 
да се реализира това. Аз съм готова да се откажа от 
своя хонорар, но на моите колеги все пак би трябвало 
да се дадат поне минимални хонорари.
На тукашната театрална сцена би могло да бъде 
изпълнено моето дипломно представление "Господин 
Фока . Това представление е включено в редовния 
реперотар на Белградския драматичен театър, но ние 
които го подготвихме, имаме договор с театъра 
според които "Господин Фока" можем да играем 
където пожелаем. н ’

доволство от този факт. Както се каз
ва, много съм добре със себе си.
* Кога решихте да станете про
фесионална актриса?

- Ха, бих казала, че това стана слу
чайно. Решението взех, когато усе
тих, че бих могла да се справя по-до- 
бре с ролите, които изпълняваха ня
кои хора от телевизията. Преди да се 
запиша във Факултета за драматич
ните изкуства два месеца ме подгот
вяше Сърболюб Милин, който сега 
ми е голям приятел. Той беше моето 
огледало. Казвам огледало, защото 
един актьор не може да види как из
глежда това, което работи. Всъщност 
той знае как това изглежда вътре, в 
душата му, но няма съзнание как това 
изглежда и как влияае на хората, 
които го наблюдават.
* Ако не бяхте станали ак
триса, какво щяхте да станете?

- Учителка! Обичам децата и из
питвам задоволство, когато им пре
давам това, което зная. Ето, аз отдав
на мисля за това как ще работя с ди
митровградските деца, когато тук от
крия театрална школа. Обмислям за 
най-подходящите начини, чрез които 
ще им предам всичко онова, което но
ся в себе си.

Но на децата най-напред ще тряб
ва да обясня, че актьорството е една 
трудна и сериозна професия, която 
изисква от един човек да надникне в 
собствената си душа. за да може да 
разбере другите хора.
* Доволни ли 
трудна и сериозна професия?
- Разбира се! Аз имам късмет да се 
занимавам с това, което обичам. Тези, 
които не обичат своята професия са 
фрустрирани хора и излъчват отри
цателна енергия. С мен не е такъв слу
чай, нали?

С нея се срещнахме тези дни в 
Димитровград. Тя беше дошла в 
родния град на своите родители 
по случай изложбата на вуйчо й 
м-р Мича Митич в тукашната 
градска галерия. Възползвахме 
се от случая и проведохме разго
вор с младата актриса, която с го
рдост изтъква, че корените й са 
от този край.
* Г-це Манова, как се чувствате 
в Димитровград?

- Хубаво се чувствам в Дими
тровград. Някога тук идвах по- 
често, но поради професионални
те си и други задължения напос
ледък идвам все по-рядко. Аз 
съм родена в Белград и съм бел-

МОГЛО

градчанка, но голяма част от дет
ството си прекарах при баба, дядо 
и вуйчо в Димитровград. И пър
вата ми любов се случи тук.

Когато лани

- Работата на актьора е трудна 
то работата па миньора, или напри
мер като работата на адвоката. Мла
дите хора, които искат да станат ак
тьори трябва да знаят, че в това из
куство се влиза с анцуг и маратонки, 
сиреч трябва да се работи много и 
упорито.

Когато открия театрална школа 
тук, в Димитровград, най-напред ще 
попитам децата защо искат да станат 
актьори, тъй като това е най-важният 
въпрос. Актьорството не подразбира 
само да се появяваш във филми, да 
играеш в театъра, да пишат за тебе 
вестниците и да вписват твоето име в 
кръстословиците. Актьорството не 
подразбира само да се появяваш 
телевизионните екрани, ме подраз
бира само грима, костюмите... То е 
много повече от това.

Всеки образ трябва да се изгради. 
Актьорът трябва да разбира хората, 
да влиза в тяхната психология, да ги 
оправдава, въпреки че може би 
дума за изключително

ка-

получих награ
дата "Царица Теодора”, изпитах 
голямо желание да споделя радо
стта си именно с димитровград- 
чани. Струва ми се обаче, че успе
хите, които бившите жители на интересен за обществеността. Една 

актриса например постоянно е набл
юдавана, хората искат да видят как е 
облечена, как е гримирана, дали е от
слабнала и т.н.

Именно затова

ботил или не. Когато е в трудово от- 
иошение, актьорът не може да избира 
в кое представление ще играе, не мо

да избира ролите. Може би

този град постигнат някъде 
далече, не срещат особено голям
отзувк сред сегашните жители. 
Те сякаш не

же___  някоя
роля не му харесва, но се налага да я 
изпълнява. С една дума, такъв акьтор 
едва ли може да направлява кариера-

могат да понесат ус
пехите на своите бивши съграж
дани. Разбира се, когато говоря 
това, нямам предвид само моя ус
пех.

актьорите са под 
постоянен натиск. И затова за тях е 
много важно да имат стабилно и щас
тливо семейство. И приятелите са ва
жни, но семейството е на първо мя
сто. Доколкото нямат щастието да 
имат едно такова, бих казала, убежи
ще, те могат да се "разпукнат” и ник
ога повече да не могат да се възста
новят.

сте от тазина

Сама избрах статута на свободен 
артист и не се разкайвам заради 
решение. Това е това

по-трънливият път, 
но сама си го избрах. Впрочем, аз сама 
реших да стана актриса, сама си про
бивах път и никой никъде не ме про- 
тежираше. Всичко постигнах със соб
ствени усилия и изпитвам голямо за-

* Имате ли приятелки и 
приятели 6 Димитровград?

- За жалост, моите стари прия- става 
отрицателни Много наши изключителни актьо- Интевюто взе: 

Бобан Димитров
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"Видлич" 
засилва 
борбата си 
срещу
бракониерите

>■ Пътеписни бележки (3)р ' шкото градище: живописна сграда 
от пласт тухли ( в 3 реда) и пласт 
дялан камък, около 18 крачки дъл
га и 7 крачки широка, която над 
преддверието на църквата има съ
що тъй четириъгълна куличка. Съ
щинската църква е триконхална, 
като има освен олтарната апсида 
още две полукръгли апсиди от ст
раните с малки прозорчета. Над нея 
се издига едно кубе върху тамбур с 
осем прозорчета, през които се 
вмъква слаба светлина в тъмната 
вътрешност. На пода, постлан с ту
хли, сългедах няколко диска от пе
чена глина с листови орнаменти. 
Към тази стара сграда в по-ново 
време е прибавен отпред отворен 
перистил на стълбове. Интересни 
са грижливо изработените стенни 
живописи на тъмен фон, които се 
простират дори до кубето; те са не 
само добре запазени, но узнаваме и 
кога са били правени. Надписът над 
врата над църквата ни съобщава, че 
зографията е била правена (не е ка
зано от кого и за кого) през октом
ври 1500 г., а другият надпис над ик
оностаса споменава зографисване- 
то в 1512 г. Отвън стената на фа
садата са зазидани три каменни дис
ка, на които се виждат издълбани 
имената на св. Иван Богослов, "го
сподин Костадин” и ”госпог(й)а 
Елена”. Името на св. Иван и Кон
стантин се повтаря и на средните 
стълбове по прозорците от страни
те. Няма съмнение, че под тези име
на се разбират, самата плоча може 
да бъде по-нова или по-стара, осно
вателите, някои южнославянски 
князе. Традицията ги е идентифи
цирала с император Константин 
Велики и неговата майка, който вп
рочем наиситна е бил родом от ту
кашния край, от близкия №1$$и$ 
(Ниш).

1й
& ци. На западния бряг малко по-ви

соко добна, но по-миниатюрна 
котловинка между огромни скали. 
На пръв поглед даже 
откъде може да се излезе от това 
скривалище вън на бял свят. Най- 
високата стена, сива с жълтеникави 
места и с пластове надясно накло
нени, се издига към небето тъкмо

гористанад реката лежи селото, а над 
него стръмно се издига огромна на
бръчкана стена с пещери, която от
горе свършва с чудно изрязани зъб
ци. Скалата

: За да осуети незаконното лове
не на дивеч в ловните резервати в 
Бурела и Дерекула, димитровград
ското ловно дружество ”Видлич” 
има намерение да сформира сек
ция, която ще контролира лова в 
тези райони.

За председател на секцията ще 
бъде назначен ловец от с. Куса вра
на. Той ще има по един помощник в 
селата Трънски Одоровци, Искро- 
вци и Петачинци.

се и не вижда

се нарича със съвър
шено румънско име Мумул\ горе 
между тези зъбци лежи, казват, 
какво старо градище с кладенец. В 
котловинката реката влиза отляво 
през тесен прорез между високи 
скали, едва 15 метра широк; 
пролом, който също тъй наричат 
ждрело, не е, казват, дълъг и човек

ня-
над манастира на севрозапад и се 
нарича Зубер планина; горе над не
йния склон стърчат върховете на 

на планинската гора. 
1 скалите расте, каз

ват, между камънака и иглолистни, 
и то мура. На едно високо място

този дърветата 
Най-високо поПътуването от Дръжина (6 ч. 6 

мин.) на юг край реката нагоре е 
просто пленително. Върви се низ 
широка лъкатушна долина, в която 
от страните над влажните дъбрави 
се издигат високи скалисти огледа
ла и чудни зъбци от бял варовик 
дори до височина 100-200 метра. 
Върховете на тези скали се позна
ват и от София, надясно от Руй. На
селението нарича тези планини спо
ред близките села Влашка Планина 
или Драговишска Планини, самият 
пролом Ждрело (гърло). Край во
дата под сянка и на хлад расте буйна 
растителност, главно кленове и ог
ромни лугачки (Оф$аси$), по високи 
от човек на кон. Пътеката лъка
туши ту на пясъка край реката, ту 
по камънака край скалите. Девет 
пъти пребродвахме реката, дълбо
ка до конските колена и доста сил
на. Тук-там пасяха стада кози, кои
то в цяло Царибродско образуват 
главната част от дребния добитък, 
овчарските кучета се хвърлиха вед
нъж върху нас с такава ярост, че 
вече бяхме се приготвили да стре
ляме.

може да премине, разбира се, като 
гази Б.Д.във водата. В селото селяните, 
хора с хубави лица и жив характер, 

приеха любезно. Моят другар 
донякъде се ориентира, като иска-

стоят на скалата четири естествени 
каменни столове, които и тъй се на
ричат; там кацат и се вият орли, вся
кога в дружини по четири, пет. Ре
ката иде от югозапад от великолеп
ни долини между фантастично изо
стрени скали. Източната страна об
разуват малко по-ниски скали, от 
които през дива тясна долина от по- 
малки размери идва Погановският 
поток. Стара гъста букова и церова 
(Оисгсиз сегп$) гора изпълва дъното 
на котловината. Реката тече с пос
тоянен шум през големи белезни
кави балвани и бял пясък под сян
ката на кленове, буки, коренясти 
елхи и диви круши; зелената вода и 
зеленото отражение на дърветата 
се сливат в една боя. Под горската 
сянка в нея се вливат по-малки сту
дени ручеи, над които около цве
тята бръмчат пчелите на манастир
ските кошери. В манастира живее 
само игуменът, добрият и разговор- 
ливият отец Васил. В стопанстово- 
то му помага брат му, който се е 
настанил тук с цялото си семейство.

Посред стопанските манастирс
ки сгради, няколко каменни свода с 
дървени тавани, се издига старин
ната църква. На пръв поглед живо 
ми напомни църквата на Оганимъ-

През настъпващата 
пролет___________

НИ

ше на другия ден да разгледа лег
лото на каменните въглища, откри
ти в съседство; те са съвършено тъ
нки пластове между бял пясъчник и 
мергел в дола, наречен Аса. След 
четвърт час почивка на ниски три
ножници в широкия двор на кме
товата къща побързахме по-ната- 
тък, излязохме на върха на запад
ния бряг и заобиколихме Мумул и 
Ждрело, чието гърло сега видяхме 
пък от опаката, южна страна. В го
рата ни свари мрачината. Нашият 
стражар, родом от Радомирско, за
пя народни песни, което е много 
стар обичай у жителите на разните 
народи на полуострова, когато пъ
туват вечерно време през гора. 
Един час от селото стигнахме до 
целта в манастира ”Св. Иван Богос
лов”, или в Погановския манастир. 
През целия ден не бяхме хапнали 
освен малко сливи с ракия; първата 
ни грижа беше да се подкрепим от 
собствените си провизи с помощта 
на манастирското гостоприемство.

Погановският манастир лежи на 
прекрасно място, като Власи, в по-

Санация на 

езерото 

” Сават 1”
Санацията на езерото ”Сават 

1” в Забърдието ще започне тази 
пролет, потвърдиха ръководите
лите на димитровградския ”Ко- 
муналац”, който ще провежда 
работите.

Нужно е да се изчака хубавото 
време, за да се изсуши дъното на 
езерото и след това механизация
та да навлезе в него. От "Сават 
1” лани бе изпусната водата, тъй 
като компетенти служби устано
виха, че в езерото няма достатъ
чно кислород. Освен това беше

Поразително впечатление прави 
скалистият'амфитеатър при село 
Власи (6 ч. 56 мин.). Изведнъж се 
открива малка котловина, пълна с 
царевица, коноп и огромни ореша-

регистрирано и присъствието на 
опасни бактерии.

За да изчисти дъното на ез
ерото, "Комуналац” иска нафта 
от местното рибарско дружество 
"Нишава”. Дружеството пък ще 
иска пари за нефтата от митни
цата.

(Извадка от 
"Трънски планини”, 1889 г.)

Ярешник (2)Наши села •Според едно предание, турска потеря подгонила хайдути и 
след една схватка с тях оставила при ярешничани тежко 
ранения аскер Кудрил, като им наложила да го хранят и 
бръснат всеки ден. Дотегнало на ярешничани да угаждат на 
турчина и един от тях го заклал с бръснача. За отмъщение 
турците запалили селото. От многобройните кошери тогава 
потекъл голям меден порой, от него се замътила Ярешничка 
река, която се избистрила от меда чак при село Бистър...

Б.Д.

От запаленото село 

потекла ■ медена река!
Безуспешна хайка на 
босилеградските ловци
Хайкаджиите 
и не видяха 
вълк!Затова протичащият край Селище 

поток се нарича Медена река. По
роят замътил Ярешничка река, 
която се избистрила от меда някол
ко километра по-надолу, недалеч 
от устието й в Тлъмниска река. От
тогава това място (село) се нарича 
Бистър.

И за името на село Ярешник съ
ществува предание, което също се 
споменава в книгата на Й. Захари
ев. Това предание свързва името на 
селото с думата яре. В миналото тук 
са отглеждани много кози. На Гер
гьовден яретата били отделяни от 
майките им, пасли и нощували от
делно от тях, за да могат стопаните 
да издояват козите и да правят си
рене от млякото им. Ако направим 
съпоставка с думите козарник, оа- 
чарник или говеуирник, означава
щи места, където се отглеждат или 
затварят през нощта козите, овцете 
или говедата, стигаме до извода, че 
думата ярешник означава място,

почнали да разпитват редом възра
стните хора, но никой с нищо не 
потвърдил слуха. Лукавите турци 
обаче започнали да разпитват и де
цата, като ги подмамвали с бонбони 
и шиксрчета. Предполага се, че де
тето, което придруж; 
казало па турците: ”Тако го бръс
неше, дръпна брича, потече кръв и 
Кудрил кррр'ьъъккк!” След 
признание турците 
то на
наистина бил заклан. За отмъще
ние те запалили цялото село, по 
преди палежа хората избягали 
рите, при кошарите и колибите си, 
в съседните села, а някои дори в 
Кюстендил. След известно време 
селяните започнали да строят къщи 
близо до кошарите си и така са об
разувани днешните махали в Яреш
ник.

ярешничани са ятаци на хайдутите.
не бил

Както вече споменахме в мина- 
брой, в книгата си "Кюстендил- 
Краище” Йордан Захариев за

писал, че турците запалили село 
Ярешник, когато то било накуп в 

местност Селище. За то-

ТъЙ като раненият турчин 
християнин, нито един от селяните 
не склонил да го приеме в къщата 
си и затова ярешничани решили да 
го гледат в една пещера, отдалече- 

1 км от селото (днес тази

лия
Ловното дружество "Сокол” 

от Босилеград организира на 2 
март хайка за вълци в района на 
селата Милевци, Ресен и Млек- 
оминци. Въпреки че в хайката 
участваха около 130 ловджии и 
голям брой местни жители, не 
беше убит нито един вълк.

- През зимата в тези села са 
върлували много хишници, кои
то често са се приближавали и до 
самите къщи и обори на селяни
те, заяви за нашия вестник пред
седателят на дружеството Еф- 
тим Митов. - Поради почти ежед
невните оплаквания на селяните 
ние в Дружеството решихме на 9 
март да организираме още една 
хайка, този път в района на се
лата Райчнловцн, Раднчевци, Бу- 
цалево, Паралоно и Бресннца.

Босилеградските ловци се на
дяват втората им хайка да бъде 
но-успешна.

ско

днешната 
ва страшно събитие от историята 
на селото съществуват няколко 

а за най-достоверно се

пояло татко си,на около 
местност се нарича Кудрила). Спо
ред турската заповед селяните били 
длъжни всеки ден да дават храна на 
Кудрил и да го бръснат. След из
вестно време писнало на хората да 
угаждат на турчина. Една вечер 
един от селяните отишъл заедно с 
детето си при Кудрил в пещерата, 
донесъл му храна, но при бръсне- 

заклал. Събрали се селя- 
погребали турчина по-далеч 

гробища, понеже той 
сега

предания, 
смята преданието, според което то
ва станало след една схватка на тур
ска войскова част с хайдути. Дока
зателство за това, че в Ярешник на- 

имало хайдути са названията

това 
изкопали тяло-

Кудрил и установили, че той

в го-истина
на няколко местности, като Айдуч- 

Айдучки лреслап, Айду-ка чешма, нето го 
ните,
от селските
бил мохамеданин (това място 
се нарича Турски гробища) и осве
домили турското управление в Кю
стендил, не турчинът починал от

чко присое и др.
Преданието качва, че по време 

иа една потеря срешу хайдутите бил 
— турският аскер (вой

ник) Кудрил. Войсковата част про- 
■■--I да преследва хайдутите, а

тежко ранен

Тази трагична за ярешничани 
година обаче била много плодород
на и медоносна, а по това време 
всяко домакинство имало по някол
ко десетки кошера пчели. Когато 
турците запалили селото, от коше
рите потекъл голям меден порой!

дължила
иа ярешничани било заповядано да 
гледат ранения турчин и да му дават 

се изцелят
раните си.

Добре, ама
други турци да събират да- 

някой си продажник им до- 
не е починал от 

убит. Тогава те за-

когато през есента предназначено за отглеждпне на 
ярета.

какаото поиска, докато 
раните му. Това било наказание за 
селяните, понеже турчинът бил ра

на тяхното се-

дошли
- Следна -нъци, 

шепнал, че Кудрил
П.Л.Р.Богослов ЯНЕВиен иа територията 

ло, а освен това турците
си, а еранитезнаели, че
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Утре приключва поотделното първенство 
Сърбия ио шахмат____________________

па
С пиетет към един краевед

Проф. д-р Йован Петрович ■ виден 

изследовател на Царибродско
Най-голям турнир в Димитровград

чсския съюз в Димитровград, която 
и зигра и първия ход на първата дгс. 
ка и по този начин официално откри 
съревнованията.

Организатори на мероприятието 
са ШК "Цариброд” и ШСС, покрови
тел е Общинската скупщина, а генер
ален спонсор * УТГ1 "Балкан". РГВ 
"Цариброд” е медиен спонсор, а има и 
няколко донора. Осигурени са но Ю 
награди за най-успешните в двете 
конкуренции. По 3 най-добри състе
затели и състезателки ще се класират 
за държавното първенство. Играят се 
девет кръга, като двойките се из
лъчват чрез компютър. Темпото е 2 
часа на състезател за 40 хода с 30 ми
нути на състезател за края на пар
тията, 
на хотел

От 28 февруари до 8 март т.г. в 
Димитровград се провежда поотдел- 

шахматно първенство на Сър
бия за мъже и жени, което е и квали- 
фикационо състезание за държавно
то първенство (полуфинал).

В съревнованията в Димитровград 
участват 41 състезатели, от които 
двама гросмайстори, 10 международ
ни майстори, 8 фиде-майстори и т.н., 
както и 15 шахматистки, от които 5 
фиде-майстори и 10 кандидат-май
стори.

Турнира откри г-н Зоран Пеко- 
вич, секретар на ШСС и главен съдия 

турнира, азсд което подпредседа- 
Общинската скупщина Пе-

пото

Открай време Царибродска ок- тотоТспош. 
олия е привличала вниманието на От подобен род е и широкият му 
учените, особено па естествоизпита- обединяващ пристъп към влашко-бс- 
телитс, заради разнообразието ма ге- ровишкия карстов възел в долината 
оложкия си строеж, хидографня, рс- на Ерма. Чудното, хем сляпо, хем ви- 
леф, вегетация. Още към края па XIX ся що беровишко поле Ливагье, всли- 
столетие далматинецът Луйо Адамо- чествено зиналият попор Псщерица 
вич, преподавател в пиротската гнм- със 160 м спуснатата утроба, дълга 2,4 
назия, по-късно изтъкнат европейски км пещера Ветрена дупка и дисиер- 
ботаник, очерта Понишависто като опраното врело Гьевсрица в кори- 
живописпа географска мозайка, съ- тото на Ерма и подножието па Му- 
поставяйки я с монотонния пейзаж па мул-камик, Петрович обработи сбле- 
питомата.Войводипа и карстовия ха- стящо умение, доказвайки взаимната 
ос на Херцеговина.

Това е причината, че мнозина от 
съвременните изтъкнати нишавски 
географи, като Г. Виданович, Й. "до дъното”, ио като учен и ръко- 
Цвиич, М. Костич, Ж. Мартинович, водящекипажите проявяваше крайна 
Й. Петрович, С. Стаи кови ч - вложиха отговорност, дисциплина, вссотдай- 
много труд в проучването на тези пост, безстрашие и грижовно отно- 
краища. Белопалапчанинът д-р шепне към сътрудниците и студепти- 
Иовпн Петрович. професор в упнвер- те си. Затова всички го обичаха и му 
ситета в Нови Сад, се зае да разгадае вярваха, 
тайните на автохтонния карстов 
релеф, включително и на този от Ца- изследвал карстовите феномени и в 
рибродско. Лужница, околността на Пирот, Бела

Неговият пристъп се отличаваше паланка, Ниш, Свърлиг, Хомолие- 
с каузалпост и синтетичен обзор на то... Неговите обобщения, например, 
простора. Той обедини в една цялост чс формообразуващите процеси в 
потеклото и образуването на уникат- плиткия карст на Югоизточна Сър- 
ното Одоровско карстово поле, нео- бия могат да се считат за оконча- 
бикновено сложния Пстърлашки пе- телни, тъй като са се спуснали до во- 
щерен комплекс в югозападната част доненропускаемите палеозойски сло
на полето, подземните дренажни ка- еве в земната кора, или, че карсто- 
нали, протягащи се 8 км - дори до Зга- вият релеф на Балкана не може да се 
нишкото (а нс Крупското-Бъркнио) разясни без зачитане на един предез- 
врело, както се вярваше преди, и пла- ерен период на карстификация, слу

чил се още в палсогспа и продължил 
след изтичане на миоцен-нлиоцено- 
витс езера, учените приеха 
оценка. Тази концепция той приложи 
и за да обясни устройството и функ
ционирането на дълбокото повече от 
40 м врело при бслопалаиския Хру
пащ Проф. Петрович е участвал и 
решаването па редица практически 
водоснабдителни проблеми по проте
жение на черногорското крайбре
жие.

па
телят на
тър Йованович запозна участниците с 
основните характериости на община
та. Към участниците се обърна и Ру- 

Алексова, секретар на Стрел-

с висока. им връзка.
Като човек, в часове на отдих, той 

си позволяваше понякога и веселие
Турнирът се провежда в залата 

^Балкан”.

ДС.жица

в Димитровград

Годишно събрание на СК 
” Граничар”Проф. д-р Петрович е неуморимо Зарад малкото данни, които тук 

изложихме за него и поради многото 
неща, които не казахме за личността 
и делото па този наш учен, притес
нява пи вина.защото към края па юли 
миналата година нс се отзовахме със 
съчувствие и почит, когато на 74- 
годишна възраст почина д-р Йован 
Петрович. Вестта закъсня прекалеио 
дълго. Сега искаме от Йова прошка, 
разчитайки на неговото широкогър- 
дие...

В понеделник бе проведено годишно събрание на стрелческия клуб "Гра
ничар”. Отчетът за миналогодишната дейност на отбора бе приет единоду
шно.

Що се отнася до програмата за тази година, бе казано, че отборът въз
намерява да реализира много дейности, но парите, с които разполага са малко. 
"Граничар” ще се опита да получи средства от спонсори.

Никола Алексов бе провъзгласен за почетен член на СК "Граничар”. 
Награди бяха присъдени на състезателките Ива Симеонова, Санела Денкова, 
Андрияиа Найденова и Кристина Соколова. Б. Д.

С. К. С.

,146 КмПортокаловВодоравно: 1. Арабско княжество. 6. Вид дърво. 9. Отвесно: 1. Закрила. 2. Арабско кафе. ,3. Ирска 
Третата нота. 11. Шума, лес (син.). 12. Съперник, републиканска армия (съкр.). 4. Египетски бог на 
14. Размекната пръст. 15. Илия (гал.). 16. Подпома- слънцето. 5. Взривно вещество. 6. Вид дърво. 7. 
гане, подкрепа. 17. Женска дреха (лш.ч.). 18. Дума, Страна в Северна Америка. 8. Френско модно спи- 
с която обикновено потвърждаваме. 19. Двигател са ние. 9. Австрийския композитор (Гюстав). 10. 
(син.). 20. Петно от изцапано. 21. Банкрут. 22. Най— Дул1а, с която се изреждат възможности. 13. Иму- 
бързият хищник. 24. Нравствено поведение. 25. щество. 14. Кост 16. Американски режисьор (Сид- 
Дьлбок меден съд. 26. Занаятчийски ученик при ни). 17. Насекомо с красиви криле (лш.ч.). 19. Име- 
майстор. 27. Поредно число на предмет, който то на американската певицата Кери. 20. Пилот 
стои в редица подобни предмети. 28. Ехо, екот. 29. (син.). 21. Парична единица в Унгария. 22. Град в 
Единение, обединение. 30. Страна в Южна Аме- Русия. 23. Управител на факултет. 24. Марка браз- 
рика. 32. Фестивален град във Франция. 33. Изобре- илско кафе. 25. Нишка за шиене. 26. Железен уред 
тателят на динамита (Алфред). 34. Река в Албания, с дървена дръжка за чукане или коване. 27. Види- 
35. Една зодия на хороскопа. 36. Модел италиански мото като свод пространство над земята. 28. От- 
автомобили. брано общество. 30. Домашно животно. 31. Голям

период от време. 33. Дума, с която обикновено I

Г. * 3 чаени лъжички 
сладко от портокалови 
кори;
* 3 ракиени чашки 
протокалов ликьор 
("Шартрьоз" или 
"Бенедиктин");
* 3 топки портокалов, 
лимонов или ванилов 
сладолед;
* газирана вода;
* три кубчета лед.

■в

ШШ %к-.
ГГ: ■*"

I1

-
В предварително охладени чС й I

1 чаши се слага по едно кубче лед, 
а върху него - една чаена лъжи
чка от портокаловото сладко. 
Върху сладкото се оставя една 
топка сладолед. Отделно се под
насят

з нася.

С гроздов сок
* 1 1/2 чаени чаши 
гроздов сок;
* сокът от един лимон и 
един портокал;
* 1/2 чаена чаша захар;
* 2-3 резенчета лимон.
От захарта и една чаена чаша 

вода се сварява сироп, който се 
охлажда и се смесва с добре изс
тудените плодови сокове. Напит
ката се налива във водни чаши, 
разрежда се с вода до желаната 
концентрация и се поднася с по 
едно резенче от лимона, закрепе
но на ръба на чашата.

ликьорът и газираната
вода.

Напитката се поднася с парче 
кекс и се пие със сламка.

Със сок от 
френско грозде 
(рибизла)

* 0,5 кг френско грозде;
* 1/2 чаена чаша захар;
* един лимон.

3 И

——Л
Н Френското грозде 

изчиства и оронва. Зрънцата се
се измива,1

Освежителен
със захарта и се оставят няколко 
часа

т----- И * 2 чаени чаши плодов
в хладилника. Изстисканият СОК ПО избор-

пени лъжици захар, и се замразя- * 2-3 кубчета лед 
ва на кубчета в хладилника. ~

Отделеният от френското гпп ^ахаРта се разтваря в една чаена 
зде сок се ппрп^по Р Чаша ТОпла в°Да> охлажда се и сер Ц жда, налива се до смесва с плодовия сок. Подсладеният 
половината на чашите, в които се сок се слага в хладилника, налива се в 
прибавят по 1-2 кубчета 
разения лимонов сок, долива 
изстудена вода и веднага

В ш1Г79 I
. Неолит. 34. Аякони.36. Сенокос. 38. Канела. 39. Цар. 40. Ни. ? ' ’ Ж Ъ2~ Елип 33- .

------------------------------- --
чаши, на дъното на които е поставено 
по едно кубче лед, долива се със силно 

се изстудена газирана вода и се поднася 
се под- с по едно резенче лимон.

от зам-



Спорт - Малки обяви■нпшш 'ТмарГгЖз 1 1
Годишно събрание на Спортния 
Димитровград Успех на 

младите 
лекоатлети в 
София

съюз в
Скръбна вест
На I март 2003 г. на 86-годишна възраст 

Нишка баня почина обичаният 
ко, тъст, дядо и прадядо

АРСЕН ВЕЛИНОВИЧ 
роден в с. Долна Любата,
Босилеградско

Споменът за теб 
сърца!
Опечалени: съпругата Драгиид, дъщерите 
Милинка, Зага н,Добринка и синът Драгослав със семействата 
си, какшо и сестрата Олга и семейство Богоеви.

Разпри и ново 

ръководство
в

Нов председател па Управитсл- 
„ треньорът на

АК Железничар” Александър 
Марков. За секретар па УС бе из
орана Ружица Алексови, треньор и 
секретар на СК "Граничар”, а за 
членове: Йован Ружич, Димитър 
Ставроп, Драган Йовнчнч, Драган 
Ставров и Зоран Геров.

ни съпруг, тат-
ННЯ съвет на СС е

По повод 3 март - Деня 
вобождението на България от 
турско робство, на 1 март в Бо- 
рнсовата градина в София се 
проведе международен пробег 
(крос) под название "Шампион”. 
В пробега участваха и двама съ- 
стезатели от димитровградския 
лекоатлетичен клуб "Железни
чар”. В категорията на пионери
те Милян Джунич спечели пър
во място на 1000 м, докато Ненад 
Петрович бе четвърти на 2000 м 
в категорията на юношите.

на ос-Миналата седмица винаги ще живее в нашитесе проведе 
годишно събрание на Спортния съ
юз в Димитровград. В продълже
ние на три часа 16 членове на съб- 
раннето (от общо 21) водеха бурни 
разпри във връзка с работата на 
СС през миналата година, ролята 
на СС и редица други теми.

Докато едни твърдяха, че СС е 
работил добре през 2002 г., други 
жестоко оспорваха това твърде
ние. Отчетът за миналогодишната 
дейност на съюза накрая все пак бе

на СС за 2003 г., членовете на съб
ранието констатираха, че бюдже
тните 320

Скръбна вест
На 25 февруари 2003 г. почина

ДИМИТЪР МАНЧЕВ
от с. Радейна, Димитровградско

Винаги ще го помним с обич и признател
ност. Поклон пред светлата му памет!
Ойечалепи: съпруга Дина, синове Рашко и 
Иван, спаха и внуци.

и,;хиляди динара не са до
статъчни за успешна дейност на 
многото спортни колективи в об
щината. На отборите бе внушено 
сами да си осигурят допълнителни 
средства.

г, I
■ ;

приет. Д С.
Обсъждайки финансовия план

Мачът за купата на СЧГ между "Балкански” и ”Желюша” е прекъснат

Желюшани останаха със 7 играча

дс.

Тъжен помен
Навършва се ЕДНА ГОДИНА на болка и 

тъга по нашия обичан съпруг, баща, дядо, тъст 
и свекър

АНГЕЛ СИМОВ 
учител в пенсия от с. Г. Любата

Неговият мил лик винаги ще блести в 
нашите сърца с добротата си, която имаше за 
всички хора.

На 9. март т.г. в 11 часа ще посетим неговия 
гроб, за да го залеем със сълзи и обсипем с 
цветя.

Каним роднини, близки и познати да ни придружат.
Опечалени: съпруга Деса, дъщеря Таня, син Мирослав, снахи 
Линии, зет ДоПршш, внуци Милица, Анджела, Иована и Даниел

Балкански" - "Желюша" 3:1 ( 3:0 ) * Костов наладна и контузи съотборника си Дончев!?!
Димитровград. 01.03.2003 г. СЦ "Парк”, зрители 

100, терена замразен. Съдия: Саша Чирнч от Пирот-7.
Голмайстори: Гюров в 18. В. Пейчев в 23 п Глн- 

гориевич в 27 минута за "Балкански’', Митов 
минута за "Желюша” отдуспа.

Жълти картони: Дончев и Митов от "Желюша”.
Червен картон: Предраг Костов от "Желюша” в 55 
мин.

Пиротски окръг по силата на жребието се срещнаха 
димитровградските отбори. Това бе и дерби срещата 
на първия кръг, която обаче завърши неславно. Тъй 
като в 65-та минута желюшани останаха само със се
дем футболисти на терена, мачът бе прекъснат.

На мача се случи незабелязан досега инцидент. Це
нтралният защитник на "Желюша" Костов физиче
ски нападна своя съотборник Дончев и го контузи, 
след което съдията на мача оправдано показа червен 
картон на Костов. Поради контузията и Дончев на
пусна терена. След десетина мицути още двама фут
болисти на "Желюша” се контузиха и напуснаха те
рена, но нямаше кой да ги замести.

И двата отбора играха с подмладени състави, но се 
оказа че "Балкански” е по-добър и само за девет ми
нути вкара три гола. „

в 64

"Балкански": Н. Георгиев-. Стойчев 7.5. Христич 
6, В. Пейчев 7, П. Георгиев 7, М. Пейчев 7. Чурчнч 6, 
Гюров 7, Станков 7 (Кръстев -), Глигориевич 7.5, Цен- 
ков 6.

"Желюша": Стоицев 55, Миланов 5, Стеванов 5, 
Дончев 6. Костов 5. Стефанов 6. Момчилов 5. Тозев 6, 
Минчич 5. Иванов 6. Митов 6,

Играч на мача: Владимир Стойчев — ("Балкан
ски") -7,5.

В първия кръг на състезанието за Купата на СЧГ

йСкръбна вест
С дълбока болка в душата ни съобщаваме | 

на роднини и приятели, че на 28 февруари 2003 
год. на 59-годишна възраст почина нашият мил »] 
и непрежалим

ЗАНКО СТОИЧКОВ |
майор в пенсия Г

Времето никога няма да заличи свидните ни ■ 
спомени за теб, скъпи наш! Почивай в мир! 
Опечалени: съпруга Падина, дъщеря Милица I 
и син НеСюйши гяг

Д.С.

Въз основа на чл. 44 на Закона за приватизацията (” Служебен вестник” на РС бр. 38/01) н решението на 
Скупщината па общественото предприятие (ОП) "Пекара” от 7 март 2003 год. директорът па предприятието 
отправя '

IV .
I »' 1Публична покана

към работещите да се запишат за безплатни акции
За да могат да се запишат за безплатни акции, рабо-

■<\

Последен привет на скъпия ми съселянин и 
сънародник

ЗАНКО СТОИЧКОВ 
от Долна Лисина, живял в Ниш

Поклон пред светлата му памет!

Емитент: ОП "Пекара", Димитровград, ул. 'Ни
шава" 7

Матичен брой: 7401744
Счетоводна стойност на основния капитал на 31.12. 

2001 година: 33 507 159,20 динара
Дейност: Производство и оборот на хляб и хлебни 

изделия
Брой на работещите: 70
1. Номиналната стойност на една смитирана акция 

е 1000 динара. Емитирани са общо 33 507 акции, но
мерирани от 1 до 33 507.

2. В съответствие с Договора за покупко-продажба 
на обществен капитал купувачът получава 
но 23 455 акции, номерирани от 1 до 23 455, чиято обща 
стойност възлиза на 23 455 011 динара, респективно на 
70 процента от основния капитал.

Работещите могат да получат максимално 20% от 
капитал, респективно 6 701 431 динара

тещите трябва да предоставят доказателства за:
- гражданството си на Република Сърбия
- трудовия си стаж в предприятието
4. Работещите ще се записват за акции в помещех- 

ОП "Пекара” в Димитровград всеки работен
ден от 7 до 14 часа.

Работещите се записват за акции чрез подписване 
изявление ("уписница"). Всеки работещ може да се 

запише за акции лично или посредством упълномо
щения си представител, който с длъжен да представи 
заверено пълномощно.

Когато се записват за акции, работещите могат, 
искат, да упълномощят лице, което ще ги пред

ставя в Скупщината на предприятието.
След като подпишат изявлението, работещите ще 

получат уверение, че са се записали за акции.
Срокът, в който работещите могат да се запишат за 

акции, започва на 12.03.2003 год. в 7 часа и приключва 
в 14 часа на 15-ия ден от началото му.

5. След като се проведе приватизационната проце- 
записали за безплатни

1й'ГЙа*
нията на

■*> >•.От Славчо Велинов и семейството му
на

Ма 8 март 2003 г. се навършват 12 години от 
смъртта на нашия обичаи брат

ГЛИГОРИЙ ТОТЕВ
от Димитровград, раборил като специалист 

по биохимия в Медицинския център в Кладово 
Дълбок поклон пред светлата му памет!

От семействата Тошеви и Воинович

максимал-
ако

I Ш
илиосновния 

6701 акции.
В съответствие със Закона за приватизацията, на 

Акционния фонд ще бъдат преведени акциите,
след записването на работещите и след про-

които
дура, работещите, които са се 
акции, ще получат акциите си, ресиектиипо заверени 

: собствеността си над акциите. 1 ези 
ще заместят "уписниците".

останат
дажбата.

3. Правото да се 
гражданите на Сърбия, които работят или са работили 
в предприятието (в по-нататъшиия текст: работещи). 

Работещите имат право да получат безплатни ак- 
стойност възлиза на ЗШ

удостоверения за 
удостоверения

Акциите са обикновени и поименни. 
Собствениците на акциите имат следните права.
- право на участие в управлението
- право на участие в делбата на 

делта)

запишат за безплатни акции имат Тъжен помен
На 8 март 2003 г. сс навършват ШЕСТ МЕ

СЕЦА от смъртта на нашия мил съпруг, баща 
свекър и дядо

ПЕТЪР МАНОИЛОВ, 
пенсионер от Димитровград

На този ден в 11 часа ще бъде отслужена 
панихида на гробището в Димитровград.
Каним роднини и познати да ни придружат.

Мека всички, които го познаваха си спомнят за него! 
Опечалени: съпруга ЛюСшнка, син Горан, снаха Соня, внуци 
Мики и Таня и останали роднини

печалбата (диви-.ции, чиято обща номинална 
ДЕМвдииарска равностойност за всяка година трудов 

предприятието според официалния курс в деня, 
за записване за акции.

фалитната маса, която оставастаж в на част от

предприятието, във вестник "Братство и в Служе- 
беи вестник” на Република Сърбия.

Допълнителни информации може да 
010/363-404 и тел./факс 362-673.

е който е отправена поканата
Правото на получаване на акции може да 

зва максимално за 35 години трудов стаж.
Ако стойността на предназначения за безплатните 

от номиналната стойност на

се изпол-

.
се получат наакции капитал е по-малка 

акциите, тогава работещите имат право на по-малко 
съотношението между двете тел.акции в зависимост от 

стойности.
Директор Борис Велев ;
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о ие млого, млого ие ми у кошару, ичплетену с 
плот и измазану с кал, йс• ••
чувал по стотина овце и

Дсда ми, бог да га прости, оратеше: ”Синко, 
почне ли човек да продава йедно по йодно, от тия 
дом нема нищо. Печали тия що купуйс, па и по-

повече от половината му
близииле сваку годин...

Що йе млого, млого йе
скуио да га плати...

Са се сечам за тея дедине думе, оти еве у дзадньи 
край поче све да се продава. Четим по весници те 

вабрика се продала за толкова и толкова, те 
продала за толкова... Па си нещо мислим: 

кига тая държава разпродаде све, дали накраят паре, а с малко акъл...
„ома и ню некой да купи! ' Ещо оратиш тека?

А овия дни гледам продава се овчарникът у - Мани се, Манчо, нашета селяка снадолглавуда 
Моинци! Питуйсм Мончу Моинскога истина ли йе? изтрессш нема да му изпадну дваиесе и пет йевра,а 

- Истина йе, Манчо, истина! Продава се, ама не камо ли двайесе и пет илядаркье...
Тека си оратим, оти им знам игруту!
- Киква игра?
- Теквая: само йедно баламосуванье!
- Кво па са баламосуванье видиш тува?
- Баламосуванье на народ! Че туре високу ценудватри 

пути и кига никой не им се яви, носле че га продаду за

Манчо!
- Па яви ли се некой да га

купи?
- Ма йок! Нема, Манчо, повече теквия с млоготая

оная се

им се дава...
- Кико се продава, а не се дава?
- Млого лъсно! Набили цену свес да ти се 

завийе...
- Па колко траже?
- Траже, Манчо, двайесе и пет илядаркье йевра, мънечкье паре. 

ужкьим у овчарникът може да се чуваю триста натд^°^ст^мо^ 
овце, ама на кооисрациюту никига несу триста овце Видим яд йе Мончу дека се продава овчарникът. Йедно 
зпблеяле у тия овчарник. Я ко ценим че се сбутаю

се обърну колата на

време им оратеоше дека тия овчарник че им доведе по- 
двсста и педесс... убавс овце, а са еве нема ни овце, а нема ни кой да купи

- Значи по сто йевра на овцу за кьсремиду над овчар„икат. Мислим си йоще: че чекаю дибидуз да
главу? пропадне, па тъгай че моле да га узне некой. Ама догьгай

- Ама кажу дека това йе модерън овчарник... и ^лата че се чатрию дибидуз, па не знам дали некой че се
- Много, Манчооо! Ти си поне човек от народат: надигне от град да пасе овце по Видлич! 

овчарник си йе овчарник - нейе "отел” за овце. Деда
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ * . М

прелеза, той да гледа нагоре, 
към Димитровград, а тя надолу, 
към Пирот, та ако забележат 
влак, да може навреме да спре. 
Наближили прелеза: той гледал 
нагоре-няма влак, тя погледнала 
надолу и му викнала: "Карай сво
бодно, няма влак одоздоле”. Ка
рал той и туп-ударил в бариера-

Карай, 

няма влак!
МОЛЯ, БЕЗ 
ДОКАЧЕНИЕ
” Сбъдната” 
мечта

Един драговитчанин, пресел
ник в село Желюша, си купил мо- 
токултиватор с ремарке. Поне
же не бил много опитен, на пър
вото каране на машината присъ
ствала и жена му. Тя седяла в ре
маркето и гледала назад, а той 
карал и гледал напред. Догово
рили се, когато налбижат жп

През тази седмица представители
те на зодия Везни ще се чувстват 
заобиколени от вниманието на ок
олните. Ще ви се наложи-да об
щувате много повече от обикнове
но, но в през първите дни комуни
кациите ще са с негативни после
дици.

През тази седмица представители
те на зодия Овен ще изживеят бур
ни чувства към представител на 
другия пол. Изживяванията ще са 
неконтролируеми, което може да 
доведе до идея за трайно обвърз
ване.

та.
Гледайки нагоре и надоле, те 

не видели, че бариерата на пре
леза пред тях била спусната!

Най-после се сбъдна мечтата
на лиротчанци да преместят ди
митровградската митница в Пи
рот. ИМ]’1|1МЬ«21:Цветко Иванов

Ама само за два месеца - до- 
като се реконструира гарата в 
Димитровград!

Предстоящата седмица ще е чуде
сна за представителите на зодия 
Телец. Ангажиментите няма да са 
никак малко, но затова пък ще ви 
донесат чувство за добре свърше
на работа и евентуални финансови 
постъпления вследствие на това.

Предстоящата седмица ще е по- 
скоро добра за представителите 
на зодия Скорпион. Фг 
ла ще заемат голяма част от вре
мето ви, а на моменти дори има 
опасност от загуби, особено за ро
дените около 2 ноември.

инансови де-

Нашите 
вълци”Дума по дума - ешо песен 

Дума по дума - живота е лесен 
Дума по дума - празно шишенце 
Дума по дума - човек весел 
Дума по дума - човек бесен 
Дума по дума - бележка жежка 
Дума по дума - борба тежка 
Дума по дума - цяла нощ 
Дума по дума - напред на нож 
Дума по дума - па, дум-дум!

??

Ш 3Близнаци 8И Стреле!
Някои наши сънародници 

смениха фамилните си имена и 
за една нощ станаха сърби. Сега 
обаче те се декларират като бъл
гари, за да влязат в Националния 
съвет на малцинството.

Нашият народ казва: "Въл
кът мени козината си, но нрава 
никога”.

Представителите на зодия МЩг 
Стрелец през следващата седмица 
ще могат вече да се възползват от 
положителните влияния на звез
дите за тяхната изява. Това ще се 
изрази най-вече като взаимодейст
вие с публика и проява на неус- 
тоимия ви чар.

Прекрасна седмица очаква пред- 
ставителтие на зодия Близнаци. 
Областта от живота ви. която ще 
ви занимава най-вече е свързана с 
множество завоевания сред дру
гия пол от ваша страна. Всички ще 
са очаровани от вас.

II
Наравоучение: А.Т.

Представителите на зодия Рак 
през тази седмица ще се съсредо
точат върху домашните си пробле
ми, които ще се изразят в скан
дали, а са възможни и забележки 
от страна на половинката им.

Конфликтно ще стартира предсто
ящата седмица за представители
те на зодия Козирог. На работното 
ви място има хора, които не ви мис
лят доброто и чакат момента да ви 
навредят.

Многото думи са само Вицове
Починал

за хората умни!
митничар се озовал

при Свети Петър.
-Къде сега да те сложа- в рая 

или в пъкъла ? - попитал се глас
но Св. Петър.

-Ами, сложи ме

33
й

Представителите на зодия Лъв 
през тази седмица ще осъществят 
всичките си професионални плано
ве за развитие. Ще имате възмож
ност да се срещнете с важни за 
успеха ви хора, особено ако сте се 
заели с ново начинание.

Трудно ще съчетаят контактите и 
любовта представителите на зо
дия Водолей в началото на тази 
седмица. Любимият вероятно ще 
ревнува от увеличилите се анга
жименти и срещи, заради които ще 
го пренебрегнете.

на границата 
между тях! - кротко отговорил 
митничарят. (Разказал В.Й.)

Разговор между 
жени:

И- Най-щастлива 
която е намерила мъжа, когото е 
желала.

- Не! Най-щастлива 
на, която е намерила мъжа 
гото приятелката й е желала!

е тази жена,
Представителите
ще имат възможност за преодоля
ване на личностните различия с 
близките си, с които имаха проб
леми напоследък. Седмицата ще 
наситена със събития и позитивни 
и негативни.

В началото на предстоящата сед
мица представителите на зодия 
Риби ще имат сериозни проблеми в 
работата си. Нервно напрежение 
ще ви попречи да се справите с 
възникналите ангажименти, особе
но ако сте родени около 1 март.

е тази же- 
, ко-

Новица Младенов е
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