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Кристина Галяк Посланикът на Р България в Белград Яни Милчаков 
„Братство”

посети

За ЕС е важна по
зицията на Марович

?

Няма про г ■ш ■Ш1Ш 11 г«Говорителят на представителя на Европейския 
Солана, Кристина Галяк е съюз Хавиер 

заявила, че ЕС се интересува само от 
позицията на президента на Сърбия и Черна гора Светозар Ма
рович по въпроса за изключването на американските граждани от 
юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага.

Позицията на Марович за Европейския съюз 
жна от позицията на която и да било от двете 
жавния съюз”, е казала Кристина Галяк.

Е!
* Неправителствените 
организации нямат влияние 
върху официалната политика ^
* Икономическото 
сътрудничество не 
съответства на високото 
ниво на политическите 
отношения и на климата на 
доверие * Еврорегионът е 
опит да се решават 
конкретни въпроси без 
политика * Българското 
малцинство в Ниш има 
всички условия за изяви в 
културата и информирането

- Инициативата на няколко не
правителствени организации от 
България за ревизия на граница
та е всъщност инициатива на

к
"! • ,е много по-ва- 

членки на дър-
Ц

гЖЖивкович по повод 100 - те дни на 
правителството му ь.
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трудни, но успешни
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Премиерът на Сърбия Зоран ] 
Живкович заяви, че най-големи- I 
те резултати, постигнати от пра- ■ 
вителството, оглавявано от него I 
100 дни, са запазването на дър- И 
жавата след атентата срещу Зо- 
ран Джинджич, доближаването 
до Европа и новите закони, с кои
то ще се създадат условия за при
лив на инвестиции в Сърбия.

- Ние прилагаме трудни, но ус
пешни реформи, обаче правител
ството се колебае дали бюдже
тът за следващата година да има 
социална насоченост или да бъде 
в служба на развитието - каза 
Живкович. Премиерът добави, 
че той лично е привърженик на

ренцията в издателство “Братст- 
послаиикът на Република

свързва гражданите от двете ст
рани, а не да ги дели и в този сми- во

маргинални групи и лица, които 
не само че нямат никакво влия
ние върху официалната полити- съл трябва да са активни и поли- България в СЧГ доцент д-р Яни 
ка на България, но нямат и нищо тиците, и бизнесмените, и култу- Милчаков. Той добави, че иконо- 
общо с нивото на двустранните 
отношения между България и живеем момента, когато грани- мента не съответства ма високо- 
СЧГ. В нашите отношения въоб- Дата фактически няма да съще- то равнище на политическия диа

риите дейци, и медиите. Дано до- мическото сътрудничество в мо-.Р

втория вариант, който може да 
донесе инвестиции и много нови 
работни места, но в такъв случай 
пенсиите ще се увеличават по- 
бавно в сравнение със заплатите. 
Според думите на Живкович, 
“бабите и дядовците трябва да 
питат внуците си” дали пенсиите 
трябва да нарастват заедно със 
заплатите, или да се осигурят по
вече пари за капиталовложения.

ще не съществува проблем с гра- ствува, какъвто е случаят с гра- лог, и на климата на доверие ме
ни цата. Съществуват само хора, ииците в обединена Европа. Гра- жду България и СЧГ, особено 
които като че ли забравят в кой ницата трябва да е само стимул за след 5 октомври.

Границата трябва да свободен оборот на хора,
тали и стоки - каза на пресконфе-

капи-век живеем. (На 3 стр.)

Боян Давитков по повод публикациите в българската преса

За едните сме препалено лоялни, 

за другите ■ недостатъчноПредседателят на конституционната 
комисия оповести________________

Работна версия 

до края на юли
Работната версия на Конституцията на Сърбия ще бъде го- 

това е съвсем реално. Ще имаме няколко 
основната, принципна работна

* По повод статиите в някои български, а след това и в отделни сръбски ежедневници за 
ревизия на границата между България и Сърбия разговаряхме с председателя на 
Общинската скупщина в Димитровград д-р Боян Давитков.

Когато става дума за ииициа- гария с, чс между двете съседни делии лица, на различни непра- 
тиви за прекрояване па граница- държави няма нерешени пробле- внтелствени организации трябва 
та, независимо от коя страна ид- ми но отношение па границата, да се приемат като израз на фак- 
ват те, трябва да се имат предвид България официално изтъква та, че всекгтможе да изкаже свое

своето становище, чс зачита мнение, своя инициатива. В тованяколко неща.това до края на юли и 
алтернативи, но аз вярвам, че

готова в посочения срок - заяви във вторник ми-
Първо, трябва да се има пред- суверенитета на своите съседи и няма нищо лошо, а друг е въп- 

вид официалната политика. А това винаги трябва да се има на росът доколко конструктивни 
официалната политика па Р Бъл- ум. Странични инициативи па от-

са те.
негърът*:на правосъдието и председател па Конституционната 

Владан Батич, като изрази удовлетоврение от досега- 
шната работа по подготовката на новата конституция на 
Сърбия.

- Съществуват няколко въпроса за полемики, но най-важните
от която зависи

(На 3 стр.)
комисия

В Пчипски окръг намалява броят на 
работещите „на черно”___________: Уважаеми

читатели!отпреди. Това с децентрализацията, 
дали парламентът ще има една или две камери, какво ще е от
ношението между автономните региони и локалното самоуправ
ление, как ще се избира и какви ще са правомощията на пре- , 
зидеита на Сърбия.

Консенсус едва ли ще имаме, но достатъчно е за тези решения 
- каза Батич,

Между чука и
> ...... ...наковалнята

се знаят

Пред вас е последният брой 
на вестника от първата част 
на тази година.
По традиция, от средата на 
юли до средата на август, 
членовете на редакцията 
ползват колективен 
годишен отпуск. 
Следователно първият брой 
след почивката ще излезе на 
22 август.

да получим мнозинство

*По заповед на инспекторите по труда от началото на 
годината до края на май собствениците на фирми са 
сключили трудови договори с двадесетина души, които 
дотогава са работили „на черно". Същевременно 
инспекторите са наложили на частниците да подпишат 
трудови договори с още около 60 работници, които са 
работели нелегално (На 5 СТР-)

ТО0ЕРАНЦ1Ш
шШШ ништа не кошта, а пуно вреди

МИНИСТАРСТВО ЗА /ЪУДСКА И МАНзИНСКА ПРАВА

Пожелаваме ви приятно и 
вълнуващо лято - 2003-о!



- Балканите - Светътше2 ШьШ&т&тВ**?’ 'ШШШкя. .ТТюЯГШ

Новини от България-*”ЯВИ АФППърва визита па Марович в Словения ^

Открита е нова страница Щайнер
президент>Яиез Дърновшек деле- ОСТВВИ 

гацня па СЧГ, водена от президента Светозар Марович, пре- _и|_
бивава на първо официално посещение в Словения след срива иа р| Ш И 1/1
бивша СФРЮ. " —-проблеми

Премиерът Симеон Сакскобургготски 
оповести___________ _________________

По покана на словенския Промени в правителство
До края на ме

сеца ще станс яс
но кои министри 
ще напуснат ка
бинета, 
българският пре
миер Симеон Са
кскобургготски 
слсд заседание на 
политическия 
съвет на НДСВ.

Предстоящите 
рокади в кабине
та, за които Сак
скобургготски 
намекна минала
та неделя, е била 
една от основни
те теми на 
почти

След разговора двамата президенти подписаха договор за сът- 
рудничетво между правителството на Словения и Съвета 
нистрнте па СЧГ.

Двамата държавни глави се съгласиха, че във взаимоотно
шенията между нашите страни се открива нова страница.

- Между Словения и СЧГ започва едно ново, европейско изме
рение на взаимоотношенията, каза Марович и добави, че опитът .......
и добрите намерения на Словения ще пи помогнат за приоб- редица нерешени попи 
щавянето нп СЧГ към европейските интеграции.

има значителен принос за за
почването на диалог между Бел- 

— град и При щипа. Диалогът тряб
ва да започне през лятото и иа 
първо време ще бъде концентри
ран в решаването на въпроси от 
“практически” характер, свърза
ни със сигурността и със зав- 

—| ръщапето па косовскитс сърби 
по родните им места. Разговори- 

Щ| те не би трябвало да опрат до раз
решаването на бъдещия статут 
па покрайнината, който за преоб
ладаващото албанско население 
означава независимост. Днес в 
Косово и Метохия живеят между 

I 80 и 120 хиляди сърби, а албан
ците са 1 милион и 800 хиляди. 
Независимо от факта, че в Косо
во има 30 000 войници на НАТО, 
от 1999. година насам стотици 
негови жители са станали жертви 
на етническо насилие.

на ми-
V

Според редица анализатори 
цивилният администратор 
ЮИМИС Михаел Щайпср напус
ка Косово оставяйки зад себе си

на обяви

Драголюб М ичу нов и ч:

Штайнер няма такива 

правомощия
заседанието на политическия съвет, в което участваха 

всички министри. Кой от тях ще си отиде, ще стане ясно до 
края на месеца, може би преди края на сегашната сесия на Народното 
събрание.

С пълно мнозинство Станимир Илчев беше избран за председател 
на Парламентарната група на НДСВ, на 
Панайотов. За заместници на Илчев са избрани координаторът на 
дискусионния клуб “Новото време Мирослав Севлиевски 
ник-председателите на бившето ръководство на групата Борислав 
Ралчев и Веселин Близнаков.

Това са кандидатурите, предложени от премиера. Останалите три
ма заместници - избрани по предложение на депутатите са: Констан
тин Пенчев. Борислав Цеков и Валери Цеков.

Очаква се досегашният председател на ПГ на НДСВ Пламен 
Панайотов да получи министерски пост в новото правителство.

ИБившият ръководител на цивн- 1 
лната мисия на ООН в Косово и ! 
Метохия Михаел Щайнер не е имал | 
правомощието да подписва спора
зумение за свободна търговия ме
жду Косово и Метохия и Албания. | 
Това е заявил председателят на пар- ! 
ламента на Сърбия и Черна гора 
Драголюб Мичунович, цитиран от 
новосадския вестник “Дневник”.

мястото на Пламен

и замест-
шШ8 , ■=•> \ .Генералният секретар на ООН 

Кофи Анан благодари на 
досегашния администратор на 
ООН в Косово Михаел Щайнер, к- 
за работата му, пише *
швейцарският вестник "Оег 
Вит)". Анан похвали

;
ш шШ 4 >< И■V

$ (>'*'■

Остави много проблеми, а си 
отведе годеница - Щайнер и„усилената работа и 

всеотдайност " на Щайнер, с 
които той вършел задачите си в Букурие Гьомбаляи 
сръбската покрайнина. „Както 
Прищина, така и Белград сега

Чарлз 
Брейшоу е 
временен 
шеф на 
ЮНМИК

Еврокомисарят Гюнтер Ферхойген

Тридневна визита в Българияжду Косово и Албания от страна 
на напусналия във вторник 
длъжността ръководител на 
ЮНМИК Михаел Щайнер и ал
банския министър на икономика- 

Наследникът на Щайнер щял да та Арбен Маляй, предаде агенция 
бъде назначен в „близко 
бъдеще", пише вестникът.

са готови за директен диалог 
по практичните теми за 
интересите им" се казва в 
изявлението на Анан.

Членът на Европейската комисия, отговарящ за разширяването на 
Европейския съюз Гюнтер Ферхойген приключва днес тридневната си 
визита в България, по време на която той обсъди с високопоставени 
български личности въпроси, свързани с присъединяването на България 
към ЕС.

По време на срещите си с българския президент Герги Първанов, с 
министър-председателя Симеон Сакскобургготски, с министъра на вън
шните работи Соломон Паси и с други членове на българското пра
вителство, както и с предствнтели на Народното събрание еврокомисарят 
разговаря по въпросите за заключителната фаза от преговорите за при
съединяването към ЕС, по-конкретно за периода на италианското пред
седателство.

!
I

БЕТА.
Посланик Шахович протести-

) След оттеглането на Михаел 
Щайнер от поста цивилен ад
министратор на ЮНМИК в 
Косово и Метохия, неговият 
заместник Чарлз Брейшоу.е 
назначен за временно 
управляващ международната 
институция, а след 21 юли ще 
бъде назначен за нов 
цивилен администратор. До 
20 юли Шайнер официално 
ще бъде считан за шеф на 
ЮНМИК.

ра и заради това, че в последния 
“Щайнер имаше определени пра- си работен ден Щайнер подписа 

Наказателния и Наказателно-вомощия, които му бяха предоста
вени с цел да регулира ситуацията в 
Косово и Метохия, но подписване- макар че тяхното влизане в сила е 
то на подобно споразумение не бе предвидено за следващата годи- 
част от компетенциите му” - уто
чнил Мичунович.

Посланикът на Сърбия и Черна би могла да допринесе за създа- 
гора в ООН Деян Шахович проте- ването на конструктивна атмос- 
тира пред Секретарията на ООН в ФеРа иа доверие между Белград и 
Ню Йорк поради подписването на Прищина, е заявил посланик Ша- 
договор за свободна търговия ме-

процесуалния закон за Косово,

на.
Тази постъпка на Щайнер не

Президентът Първанов даде ход за 
промени в съдебната власт________

Необходима стъпка в 
усилията за реформа

хович.

Тридневна среща на президентите иа България, Македония и 
Албания Българският президент Георги Първанов подписа указ за обнародване 

в “Държавен вестник” иа Закона за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт. По този повод Прессекретариатът на президента съоб
щи, че президентът Първанов смята, че Законът съдържа редица поло
жителни страни. Той заяви, че промените запълват много от празнотите, 
след като част от текстовете на предишния закон бяха обявени за несъот- 
ветстващи на Конституцията. Като цяло чрез Закона за изменение и 
допълнъние на Закона за съдебната власт се прави една необходима, 
макар и недостатъчна стъпка в усилията за реформиране на съдебната 
власт.

Договор за Коридор № 8
По инициатива иа българския ЩШ 

президент от днес до 13 юли ще I 
се проведе тристранна среща на НИ 
държавните глави на България ЩБ 
Георги Първанов, на Македония ШШ 
Борис Трайковски и на Албания ШШ 
Алфред Мойсиу. Срещата ще 
протече на територията на трите 
страни.

Инициативата е своеобразно 
продължение на състоялия се 
неотдавна в Порто Карас Форум 
ЕС - Западни Балкани. Целта на 
срещата е тримата президенти да 
демонстрират заедно политичес
ката си воля и готовността на

тропровод и оптичен кабел.
По време на срещата е предви

дено подписването на Съвместна 
декларация на тримата президен
ти по изграждането на Общоев
ропейския коридор № 8 и на 
други иифраструктурни обекти 
по неговото трасе. Очаква се 
президентите да се обърнат с 
призив към Европейския съюз, 
НАТО и международните фина
нсови институции за финансова 
подкрепа на съответните прое
кти.

Приемането на пролените в този закон съвпадна с началото на про
цедурата по избор на председател на Върховния административен съд в 
България. Създаде се ново огнище на напрежение между законодател
ната власт и Висшия съдебен съвет, както и съмнения в обществото, че 
със закона се цели осуетяването 
съобщението до медиите.

гГ тШ,
определен избор, се казва в пресна

Националният стачен комитет на КНСБ

Подготовка за протестиА]

Да започне подготовка за провеждане на есенно-зимни синдикални 
протестни действия в цялата страна срещу обедняването, ниските доходи 
и неизпълнените обещания на правителството и премиера за незабавно и 
несимволично повишение на заплатите и пенсиите и за подобряване на 
жизнения стандарт. Това реши на извънредно заседание Националният 
комитет на Конфедерацията на независимите синдикати на България.

Стачният комитет предлага на координационния съвет да разгледа и 
започването иа национална подписка, заедно с “Попкпепа”. за личното

Освен че ще дадат ясен знак за 
готовността на своите страни за 
развитието на инфраструктурни- 
те проекти в региона, тримата 

коридор, започващ от Адриати- кият транспортен коридор № 8 е президенти ще фокусират внима- 
ческото крайбрежие на Албаиия, част от по-голям проект, вклю- 
пресичащ Македония и завър ша- чващ също петролопровода Бу- 
ващ на Черноморското крайбре- Ргас - Вльора, газопровод, елек-

своите страни за съвместно изг
раждане на инфраетруктурн.ия жие на България. Паневропейс-

нието си и към историята и 
културата на своите страни. започването на национална подписка, заедно с “Подкрепа ,......

участие на всеки работник и служител в предстоящите синдикални 
протестни действия през есента на тази и зимта на следващата година.



Седмицата
.........

Няма проблем 

е границата
Българският посланик ш
Яни Милчаков каза, че
редовно следи нишките
медии, особено пресата.ШРЯк? ' 
и е убеден, че в Ниш
съществуват добри Таусловия за изява на 
българското
малцинство в областта
на културата и 
информирането. т №(От 1 стр.)

- Споразумението за свободна 
търговия е подписано в София 
още през октомври миналата го
дина. За съжаление то 
прилага, но това е само въпрос на 
времето, когато Белград и Под- 
горица ще съгласуват митничес- 

С удоволствие раз
брахме, че са координирани 
90 на сто от тях, но тези, които са 
останали, са най-проблематични- 
те. От обща полза е това да 
възможно по-скоро не само по
ради факта, че Пактът за стабил
ност в Югоизточна Европа 
това от нас, но преди всичко, за 
да създадем зона на по-големи 
пазари, да имаме повече възмо
жности за износ. Веднага след то
ва производителите от СЧГ ще 
получат нови осем милиона пот
ребители в България, а нашите

предприятия ще имат нови десет щ
милиона потребители в СЧГ- за-
яви Милчаков.

Българският посланик се спря
пейския парламент, аз съм убе-и на въпросите, които е обсъдилоще не се
ден, че можем да се преборим непреди да дойде в нашето издател-
само за придобиването на такъвство с кмета на град Ниш Горан 

Чирич. статут, но и за неговото финанси-
- С Чирич имаме ране от европейските фондове.ките си такси. постоянни

Това е един от пътищата такиваконтакти, понеже сме в новия Ев-над
общини като Белоградчик и Кия-рорегион Ниш-София-Скопие. 

Смисълът, заложен в него, е по 
един свободен начин да се съз
дават инициативи за укрепване 
на презграничното сътрудниче
ство. Еврорегионализмът има 
особено значение за Източна Ев
ропа, тъй като поради идеологи
чески и политически причини 
цели пет десетилетия границите 
рязко разделяха хората. С ни- 
шкия кмет се съгласихме, че 
пътят от София до Ниш не е под-

жевац да кандидатстват с прог
рами, които ще се финансират от 
Европа. Това е смисълът на ев- 
рорегиоиа.

Яни Милчаков връчи на изда
телство “Братство” компютър - 
подарък от Несебър - град на 
черноморското крайбрежие, с 
който нашето издателство уста
нови сътрудничество. От името 
на “Братство” за подаръка бла
годари директорът Велимир Ко
стов.

ходящ за сегашния, а още по-мал
ко за бъдещия оборот на стоки. 
Затова новата автомагистрала 
няма да има значение само като 
регионален принос за обединена 
Европа, но ще бъде и най-голе-

ношения - заяви посланик Мил
чаков.

На въпроса за международния 
национален парк “Стара плани
на” посланикът отговори, че пла

ста не

иска

нината не може да се раздели 
мият проект за откриване на ра- между България и Сърбия, а тря- 
ботни места за хората, като се бва да бъде достояние на Европа
има предвид и размерът на се
гашната безработица. Това ще 
даде и нови, евроинтеграционни 
измерения на двустраиите ни от-

със цялото си животинско и рас
тително богатство.

- Като имам предвид силата на 
еколйгическото лоби в Евро-

М. Т.

За едните сме прекадено лоялни, 
за другите-недостатъчно

Призив на инж. Любомир Стойнев от 
Крива паланка към ръководствата на 
Босилеградска и Кривопаланска община■г

I№
Ш " Урбанизирайте мястото 

на прехода в Голеш
(От 1 стр.)

Второто нещо. което трябва да Диции и пР-> в никакъв случай това 
не трябва да се счита за сепарати
зъм.се има предвид, е, че прекрояването 

на границите на Балканите не е до-

ЕждгЖ гЗЕжйЗжЕгР5""
то са донесли най много страдания пРеДн 8СИЧК0 тРябва Да направи то- вали това и пред посланиците па 0т Министерството на вън- гуряване на електрически ток и

г ва в икономически план Има на- ппртй ~гг.П11и „ пг,^п ппрпгппнтр шиите работи па Сърбия и Черна вода - казва Любомир Стойнев и
ние"” „ВеСИ„Ги°„и^™ * “ — -те „а ^ржавни^ор^апи. Разб! ^

Третото нещо, което също тряб- ски се възстановим, всичко остана- ираме необходимостта от редовен Агония са тстнгнтли стг™е палзнскаобшишите са с/стг’
ва дасе знае, е фактът, че крайгра- л° ^ бъДе по-лесно. Но сегашното контрол па границата, но очакваме “яон‘“ са"заши с неговата пшциатива 
личните обшили в Съобия са в ока- икономическо положение в общи- граничният режим да се либерали- за откриването на грани «ен пун ласили с неговата инициатива.

обедняване теои- лнпл т пр пмшктттит п гм.п п кт край село Голеш. Тогава ком- - Очаквах положителна реак- яно състояние, особено общините, ната води кьм ооедняване, 1сри зира, да се демократизира в смисъл пт,‘1т11т, пшп ™ ,Ритм .шя пт гргямитя итп-в Кпивяв които живее бт лгапското мални- тоРията се обезлюдва, селата уми- тя да бъде много по-прозрачна за петентните лица казаха, 1е в рам- ция от сегашната власт в Крива
нство Пнмитповгпап н Босиле Рат- Д°Р« « самият Димитровград. хората, КО|,то пътуват по работа. ките "а Решаването па въпросите паланка, понеже откриването на
™ГлзмиГя обаче че това е е Като перспектива тук остава само Това означава подобряване па , за още няколко граш........пункта тозппреходбешеедпоотнешш-
зТоапи Лакта че тук живеят бъл- една празна територия, а кому е крайграничното сътрудничество, , между двете държани предстои те наи-важии изборни обещания.
гаш, а пппсто зашото такава по нУжна тя такава? Да може да се пътува само с ..... . «а бъДе Уточнено дали тон ще Искрено се надявах., че .. ..... ...гари, а просто защото такава по- “ гпппт мт гр „и, п«т гЬппмппмпг- бъде постоянен или временен. тнвата ми ще се съгласи и ръко-
литика се водеше в целия крайгра- * Вероятно ще се съгласите с оце- I ’ ‘ ‘ ‘п„ ’ ,п ‘ .... ' - Това беи!е хубавата повила, водството на Босилеградска об-
ничен регион. От друга страна, аз яката, не повишаването на нап- ь у грмрйгтип п която ние, преселниците от щика, понеже се касае за преход
съм на мнение, че нашето малцин- режението по такъв начин, осо- ‘ 4 ’ - ‘ ‘ южната част на Босилеградска от жизнено значение за голяма
ство е платило най-много и до ден- бено в момент на изключително Р ^ V ‘ община в Македония и пашите част от населението, на общинаташи студент и следват в ошпа пия, а _1 * близки и съселяни в родния им

край, очаквахме повече от едно
*> десетилетие - казва Любомир мнте поборници за откриването 
|: Стойнев, горски инженер от Гор- на преход край с. Голеш.

но Тлъмино, живеещ в Крива па- 
I лаика. - Естествено че се зарад

вахме много, нали най-сетне се

трудно икономическо положение, 
не е в полза пито за едната, пито сега вече и доста средношколци 

а най-малко учат там. София е на 60 км от нас, 
дори по-близо от Ниш и е съвсем 
нормално границаа да се оживи, да 
се пътува. И това е в интерес и на

- изтъква, инж. Любомир Сто
йнев. който е едни от най-голе-

днешен плаща сметките на полити
ката и на Белград, и на София. За- л, . а
щото към нас гледаха с подозрение за другата държава, 
и недоверие и едните, и другите. За за малцинствопю.
Белград сме недостатъчно лоялни, - Абсолютно вярно, но аз мисля, 
за София сме прекалено лоялни и че и медиите от двете страни в ст-
предатели на националните интере- ремежа си към сензации са преу

величили този проблем. Защото е * Предстои учредяване на Нацио-
факт, че тук стълкновения па калния съвет на българското мал-
междунационална основа няма или цинство. Мислите ли, че в опре- з тогава обаче минаха два месеца,

Значи, ние нямаме никаква ак0 Има, те са изолирани явления, делен смисъл това може да доп- ^ През които на практика не е нап-
полза от прекрояването на грани- Обикновено става дума за “вносни” ринесе за подобряване на положе- равеиа никаква конкретна стъп-
ците, а в наш интерес е целият този явления от други страни. Когато нието и по някакъв начин да не- ка за реализацията на това реше-
регион да се развива, да се постигне казвам това, имам предвид и сръбс- утрализира подобни публикации 11ие и радостта ни вече започна да
добро сътрудничество между Бъл- кия, и бъларския национализъм. Но в пресата на двете странш секва. Нашенци се опасяват от
гария и Сърбия. Аз ие виждам защо аз смятам, че това тук не намира . Не толкова в буквален икопо- • евентуалната възможност да мп- 
българското малцинство трябва да плодородна почва. Никой няма ин- мически смисъл, колкото с контак- пат няколко години, докато се
бъде ябълката на раздора между терес да се увеличава напрежение- ти. Искрено се надявам, че духът от | открие граничен пункт в Голеш.
двете съседки. Напротив, то трябва то, защото това разваля имиджа и Електорското събрание, незави- Още повече, че стада дума за
да бъде интегриращ фактор. Ако се „а Белград, и на София, а най-вече Симо от различията в мненията при преход, който ие е приоритетен
имат предвид процесите в цяла Ев- на малцинството. избора на Национален съвет, който ‘ нито за едната, пито за другата,
ропа за съединяване па държавите, # гтпана и Бългапия и мина п ед,,а толерантна и демокра- държава.
границите да се либерализират и да Отдрмстр , _ Л > ТИчпа атмосфера, ще бъде запазен. 1 Според Стойнев, сега е твърде
бъдат само административни, топа нията между двете стра- Имайки предвид, че бяха избрани необходимо общините Босиле-
грябва да бъде и нашият интерес и най_добрШпе напоследък... много образовани и отговорни хо- град и Крива паланка да увеличат
интерес на двете държави. , г ра, мисля, че те ще пренесат своята и натиска отдолу.

. - п * - Да, това се изтъква и от 1_ви- ОТГОВОрНОСТ и в работата на Нацио- ■ - Най-добрият начин за това е
Когато българите в Сър’ я ' ланович, и от Паси. налния съвет. Учредяването на || ръководствата на двете общини

кшевои^правщ^пова винаш като * Вярно е, но струва ми се, че това Съвета закъснява, а вече има неща, | мас по-скоро да определят най-
че ли се възприема от някои в Сър- се разминава с практиката, особено в образованието, където е < подходящото място за преход и
бия като сепаратизъм. Защо? Имам предвид конкретно мина- крайно необходимо становището | веднага да започнат да го урба-

- ването па границата между двете на малцинството. Но в крайна смет- н низират. Разбирасе.товавклю-
- Когато оьлгарското ; - страни> май няма ,,по-твърда" ка мисля, че колкото по-бързо той ^ чва и изграждане па по-добри

гво надигне глас за по-до р ' граница от тази? започне да работи, толкова по-ско- ‘ пътища до това място от двете
иГонези права^които^шшшдлежат - Факт е, че това е много “твър- ро ще има определени резултати. | страни на границата, както и оси-
иа малцинството като информира- Да граница и ние винаги, когато д у ,]
не и обучение на роден език, тра- сме имали възможност, сме изтък-

К. Г.
двете държави.

появи реална възможност да се 
сбъдне голямата ни надежда. От- Месечникси.

* Къде е тогава нашият интерес?

на
човешките

■

жертвите в Хирошима
9- Международен ден на
коренното население—--------------- -
12 - Международен ден на 
младите

■

.ОНГ.СГ1

23 - Международен 
възспоменателен ден за 
премахването на 
търговията с роби
24 • Универсалното 
одобрение става закон в 
САЩ

■

I—■



Общество——
ТНолиТШЗ

Среща с известния 
димитровградски 
политически дисидент

Миле Миленов, председател на Общинския 
Съвет на ДС в Босилеград: _____________ _

Сегашната общинска власт 

погреба стопанството в общината
Петър Захаров 

отново в 

Димитровград
* Общо 4 години и 3 месеца нашенецът е прекарал 
затворите в Титовата СФРЮ заради политическите 
убеждения * „Аз съм сърбал лопатата на сръбската тайна 
полиция", отговорил той на покойния сръбски премиер д-р 
Зоран Джинджич, който преди няколко години в Швеция го 
поканил да се завърне в Сърбия * В София открил безплатен 
хотел за българи отвъд границите на България 

Петър Захаров е един от редките живи политически дисиденти от 
Димитровградска община. Роден е преди 73 години във виебчкото 
село Вълковия. Завършил е немски език и литература в Скопие. 
Дълги години се занимава с журналситика. От бившата СФРЮ е 
избягал през 1976 година в България. След това е живял в Германия, 

от дълго време живее в Швеция.
Неотдавна се срещнахме с него 

идвал тук веднага след екстрадицията 
Осмелил се е да се завърне именно тогава.

че ме канеше покойният премиер на Сърбия д-р

Икономическата и обществено- център, за местна телевизия, “Бо- 
политическата обстановка в общи- силеград да стане Кувейт” и още с 
ната в момента е повод да потърсим какви ли не безсмислици. Тя пос- 
отговор на някои актуалнн въпроси редничи и при даването па някои 
от Миле Миленов, председател на предприятия под наем. Управлява- 
Общинския съвет на Демократи- щите говореха, че ще доведат хора 
ческата партия. и така и стана. “Бор” бе даден под
*г - м . наем на “Коцич корпорация”, която

I оспооин Миленов, ие изплати заплатите на работни-
приватизацията, в Босилеград е „ ,|е си плати „асш, а всички
закъснява, държавните Коцич, ,аедн0 с

всепо^е Я кмета’ "а «*«•- ™
нараства. Кои са причините за 
тази тежка ситуация, 6 която се 
намира нашата община ?

- Общината ни в момента се на-

и интереси. Още веднъж подчер
тавам, че политиците не трябва да 
се намесват в икономиката, а с нея 
да се занимават икономисти и биз
несмени. В Босилеград е нужно да 
се изготвят програми, с които да се 
кандидатства пред Републиканския 
фонд за развитие. Капиталовложе
нията трябва да се насочват преди 
всичко към развитието на селското 
стопансво, към производството на 
екологична храна, понеже община
та ни разполага с такива потенци
али.
* Споменахме селското 
стопанство. Кои са начините да 
спасим нашите села, кьдето 
броят на населението години 
наред драстично намалява?

- Сегашната ДСС-овска общин
ска власт само ремонтира пътища
та в селата, с което иска да спечели 
доверието на народа. Махленските 
пътища не представляват нищо но
во, понеже досега ги е ремонтирала 
всяка една общинска власт. За тези 
цели се ползват средства от касата 
на общинската Дирекция за стои- 
телни площи и пътища и от мест
ното самооблагане, а пътищата ре
монтират и ЦХФ, и Войската на 
Сърбия и Черна гора. Животно
въдите в селата се нуждаят от кре
дити, от организирано изкупуване 
на добитъка и на селскостопански
те продукти. В тази насока трябва 
да върви и “помощта” на общината.

П.Л.Р.

получават редовно заплати и ще 
има работа дори и за нови работ
ници. “Кобос” е даден под наем на 
“Носталгия” - производството все 
още не е започнало и хората не по- 

мира в изключително трудно нко- ЛуЧават заплати, а Захариев им обе- 
номическо и социално положение. щаваше работа и говореше, че ще 
Това е истината, колко и да е неп- бЪдат открити нови работни места, 
риятно да я кажем. Производството Смятам> че председателят на ОС 
в наи-многолюдиия босилеградски владимНр Захариев и общинското 
колектив‘Кобос е спряно от една рЪК0В0д^В0 „огребаха нашето 
година. Не работи Бор , а поло- СТОпанство. Те ненужно се намес- 
жението в АТП, Напредък и в ват в ИКОномиката. С икономика и 
другите колективи е много тежко, бизнес трябва да се занимават спе- 
Трудностнте, с които се срещаме циалисхи> а не хора, които не при
пие тук, са характерни за преходния тежават образование в тази област, 
период, в които се намира нашата
държава, но сегашната общинска * Как според Вас може да се 
власт допълнително допринася за подобри положението в 
тежкото положение. Свидетели общината?

а
в Димитровград. Каза ни, че е 

на Милошевич в Хага. 
- Не посмях да дойда

по-ранно, въпреки 
Зоран Джинджич, сподели Захаров и продължи: - Със Зоран се

посети тази страна катозапознах в Швеция, когато той 
градоначалник на Белград, за да търси автобуси втора употреба за 
Белград. Шведите му дадоха 100 такива автобуса, които след това 
дълго време не можаха да влязат в Сърбия, защото Милошевич не 
искаше Джинджич да печели симпатиите на белградчани.

Петър Захаров смята, че убийството на д-р Джинджич е истинска 
трагедия за Сърбия и за целия демократичен свят. Спомняйки си за 
срещата си с Джинджич, Захаров по-нататък ни разказа: - Говорехме 
си на немски език. След като разбра откъде съм и какъв съм, 
Джинджич ми каза: “Върни се и нищо няма да ти се случи”. Отвърнах 
му: “Не, още' не е дошло времето, аз съм сърбал попарата на вашата 
тайна полиция”.

сме, че тя не успява да се справи с 
проблемите. Вместо да изготви
конкретни социални програми'и сегашните държавни предприятия, 
активно да се ангажира с по-уско- 
реното приватизиране на предприя- средни фирми. Новите собственици 
тията, общинската власт на ДСС трябва да имат реален икономи- 
подвежда народа с нереални обеща- чески интерес, а не да се провежда 
ния - за откриване на пулмологичен

- Аз виждам решението единс
твено в спешната приватизация на

както и в откриването на малки и Общо 4 години и 3 месеца Петър Захаров е прекарал в затворите в 
Титова СФРЮ, от които 2 години в прословутия Голи оток. Вкарвали 
са го в затвора заради политическите му убеждения - отричал 
комунистическата идеология и упорито твърдял, че не съществува 
македонската нация и македонски език. И сега мисли същото и за 
комунизма, и за македонския въпрос. Захаров е работил като 
журналист за различни български, немски и шведски вестници. И 
днес пише от време на време. Изтъкнат член е на организацията 
Български народен фронт, която обединява българите от всички 
страни в света. Захаров твърди: - Това е родолюбива организация, а 
не националистическа, както са склонни да твърдят това някои 
недобронамерени хора.

Нашенецът ни разказа и за срещите си с бившия и с настоящия 
премиер на България Иван Костов и Симеон Сакскобурготски. 
Особено добро мнение има за Симеон. За него твърди: - Умен човек, 
полиглот, голям българин, патриот. Впрочем, той е цар!

От разговора със Захаров, който, както казва, няколко пъти в 
живота си е започвал от нулата, научихме, че в квартал “Надежда” в 
София е купил къща, която е превърнал в безплатен хотел за 
българи, живеещи отвъд границата на България. Зхаров смята да 
превърне хотела във фондация, която ще носи неговото име.

Въпреки че е преживял много неприятности, Захаров казва за 
Сърбия и сърбите: - Те трябва да разберат, че по-добър приятел от 
нас, българите, нямат. Ние сме им опората. А границата, която ни 
разделя и не трябва да я има.

На нашия въпрос дали мисли, че след Белград, където е започнал 
следването си; след Скопие, където го е приключил; след Бабушница. 
Гнилане и няколко града във Войводина, където е работил; след Голи 
оток и Ниш, където е бил затворник; след София и няколко града в 
Германия, където е живял и работил и най-сетне след Трелеберг - 
шведския град, в който сега живее, да се завърне в Димитровград, Петър 
Захаров не ни даде конкретен отговор. Той подчерта, че обича да 
посещава Гърция заедно с шведската си съпруга, че тя е идвала в София, 
но не и тук.

Ясно е, че когато става дума за Петър Захаров, за “човека-стена’, 
както го наричат много хора, май нищо не е сигурно и няма да е чудно, ако 
един ден му хрумне част от старостта си да прекара именно в общината, в 
която е започнаш своя трънлив път. Б. Д-

приватизация за политически цели

Бисерите на ” Братство” (Бр. 87 от 7. 03.1963 г.)
............................. - „ ....

Миле Присойски
С:>

Тримата сговорни братя
Наближава полунощ. Смиловци е потънало в каже нещо, другите поемат. И тази нощ Евтим и 

дълбок сън и тишина. Дебел сняг и остър мраз Цветко били легнали вече и унесени в сън, но 
стяга цялата околност. Замътен месец мъждука щом като Никола похлопал, те веднага скокнали, 
над Видлич, сякаш и той е обвит с лед. В малката взели инструментите и тръгнали с него. И така 
кръчма останали още неколцина смиловчани, ие винаги... 
да пият, а унесени в беседа за далечни и близки 
случки. Но този път не приказваха за шеги, за

Думата за тях е всичко. Веднъж казаното е 
неписан закон за всички... Свиренето им не е 
занаятие за поминък, а любов и съдържание на 

зиканти. Борис Петров, селянин, минал средна живота. Имат си и имоти, обработват ги - орат, 
възраст, чете свои пиески, писани по народни копаят, сеят, както и другите смиловчани. В 
приказки. Някои от тях са представени на

някогашни лудории, а за местни артисти и му-

сми- известни моменти цялата им радост и тъга се
ловската сцена, а други останали: излива в старинна мелодия или в игрив ритъм на

-Компанията ми се растури-оплаква се Борис. хора... Когато Никола засвири “Ой пелине, бел
- И нашата компания отиде - проточи един ка

скет от отсрещната маса.
- Нема нищо и от вас - отсече друг събеседник.
- А каква е вашата компания?

пелине”, другите само поемат. .Това е неговата
песен.

Но музиката не е само увеселение.
Тримата сговорни братя Каменови и някой

- Смиловските музиканти са прочути. На Гьока от Радейна тази зима едва не настрадали. 
времето Славиня имаше най-комплетна банда, па Били дали дума на някой селянин в Понор, Пи- 
Смиловци... Славинци днес нямат нищо, а ние още ротско, да свирят на сватба. Три-четири дни ’ 
увеселяваме хората.

- Било това някога, а сега бриши го. с тях каквото ще, но да не излъжат човека. Ще ги
Оня с каскета стана от масата и изчезна някъде чака. Сватове, гости - без музика. Как ще го

в нощта. Неговото отсъствие не забеляза никой.

валял
сняг непрестанно. Те тръгнали на път. Нека става

. срещнат утре в Пирот! Само напред. Вървели,
азговорът продължи, но от музиката и увесе- едвам вървели. Единият паднал на сред 

ленията мина на зимата. Другите му помагали, но не отстъпвали... Пред
Към двадесет часа през нощта пред вратата на селото всичкиизгубили 

кръчмата внезапно гръмна духова музика. Вътре 
настана мълчание, а сетне смях... На широко от- казват те. - Ще го благославяме, докато сме живи 
ворената врата се показаха свирджиите. Начело
вървеше оня с каскета. Свири някак си триум- - После по нашему - музика и веселба
?ално, ритмично, сякаш иска да каже, че за сми- Но разказът за пътуването през виелиците и

ловените музиканти не може да се говори “някога дебелия сняг, сякаш беше безсилен да представи 
било...”, а ето ги и сега, посред нощ, когато вси- картината. Ритъмът и мелодиите са по-силни от 
чки спят, те се съберат за един миг и,засвирят думите. Пак “Ой пелине, бел пелине” поеха 
оро или песен. всички. Мелодията отекна и пролъкатуши през

Трима братя - всички музиканти: Евтим, Цвет- зимната нощ. Тримата сговорни братя носят сла- 
о и Никола. Трима сговорни братя. Когато един вата на смиловските музиканти.

пътя. Съюзът на бойците в Босилеград
сили.

- Петър Кречарът ни спаси... той ни помогна - Ознаменува 4 и 7 юли
По повод4 юли - Деня на бойците от НОБ - делегация на Общинския 

отбор на СУБНОР е посетила гроба на загиналите бойци на Буков рид- 
Асен Стоев, председател на босилеградската организация на бойците, 
заяви, че в устава на делегацията е бил и секретарят на ОС Раде Станоев. 
а освен от Босилеград, на Буков рид са присъствали и представители на 
Търговищ °Т^°Р на СУБНОР от Враня, както и делегация на бойците от

7 юли - Денят на въстанието в Сърбия през 1941 година - по традиция 
отново е бил отбелязан в местността Кин стан на планина Църноок. 
делегация на Общинската организация на СУБНОР от Босилеград- 
заедно с председателя и подпредседателя на ОС Владимир Захариев и 
Александър Александров, е посетила паметника на загиналите 
партизани на Кин стан, където са положили цветя и са запалили свени1- 
Кин стан посетиха и бойци от Църнощица. П. Л- Р-

- А после?

(Подбор на В. Димитров)
»■>
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Между чука и
наковалнята

настояват работодателите 
върнат на работа работниците, 
докато не приключат съдебните 
дела. В посочения период инс
пекторите са наложили на рабо
тодателите да върнат на работа 
20 работници. Същевременно на 
повечето работодатели са нало-

да Дървообработвателното предприятие „Бор" в 
Босилеград още не работи_____________

Изчакват приватизацията
* Въпреки че приватизацията на „Бор" се планира още от 
миналата година, Държавната агенция за приватизация все 
още не е взела решение във връзка с това.

Положението в “Бор” се влошава постоянно. Повече от една година 
фирмата не е давала заплати на работниците, не са плащани необхо
димите социални, здравни и пенсионни осигурителни вноски на работ
ниците, както и сметките за вода, ток и пр. Преди няколко месеца дъл
говете на “Бор” са възлизали на около 12 милиона динара, а сега са 
нараснали още повече.

Симеон Йорданов,^ директор на предприятието, ни осведоми, че 
задълженията на “Бор” многократно надминават стойността на капитала 
му и това е основната пречка за закъсняването на приватизацията. 
“Представихме на Агенцията всички необходими документи. Два пъти 
поискахме от нея възможно по-скоро да насрочи аукцион за продажба на 
фирмата ни, но тя все още бави процедурата за приватизация”, казва 
Йорданов. Той добави, че съществуват заинтересувани лица, които биха 
желали да закупят “Бор”.

На въпроса дали “Бор” може самостоятелно да започне производство, 
Йорданов отговори, че в момента това не е възможно, понеже фирмата не 
разполага с оборотни средства. Търсихме и кредити, казва той но на 
обществени предприятия с големи задължения никой не иска да отпусне 
заем.

Лошото положение допълнително се утежнява и от неуредените 
сметки с “Коцич корпорация”, в състава на която “Бор” беше под наем от 
края на ноември миналата до 7 февруари тази година. Месечната вноска 
за наема е била 200 000 динара. Договорът беше анулиран и тогава бе 
предложено представителите на двете фирми да инвентаризират 
имуществото, за да се уточни кой кому и колко дължи. Понеже 
представителите на корпорацията не са се съгласили с предложението, 
“Бор” е направил това самостоятелно. В предприятието смятат, че 
корпорацията им дължи около 4 милиона динара и затова са завели 
съдебно дело срещу нея в Търговския съд в Лесковац. Съдът обаче още 
не е насрочил дата за разглеждането му.

жили да подпишат трудови дого
вори с над 60 души, които дото
гава са работили нелегално. 

Могат ли

(От 1 стр.)
След приемането на Закона за 

труда в седемте общини в Пчин- 
ски окръг все повече намалява 
броят на работниците, които ра
ботят без договори в предприя
тията и организациите. В инспе
кцията по труда с център във 
Враня казват, че това е станало 
благодарение засилената

време безплатно или срещу 
ки възнаграждения.

Според отчетите на инспек
цията по труда, Закона за труда 
се нарушава повече от собстве
ниците и шефовете на частните 
фирми, отколкото от директори
те в обществените предприятия и 
организации. През посочения пе-

мал-

,инспекторите по 
труда да помогнат повече на 
работещите “на черно” работни
ци? Безпорно е, че могат, казват
в инспекцията във Враня, но при 
условие че се увеличи броят на 
инспекторите. Понастоящем в 
окръга работят само двама и ако, 
всяка община не получи поне по 
един служител все още ще е под 
въпрос дали и кога собствени
ците на частни фирми ще преста
нат да приемат работници, които 
освен да работят, “нямат никакви 
други права”.

риод инспекторите са раздвижи- 
съдебна процедура за наруше- 

срещу 16 работодатели, при

им ак
тивност и на наказателната по
литика.

ли
ния
които работниците работили без 
трудови договори. Същевремен
но те са издали и около 90 ре
шения, с които са наложили на 
работодатели да премахнат нере
дностите и да регулират правата 
на работниците съгласно Закона

През първите пет месеца на 
годината инспекторите по труда 
в окръга са контролирали над 
270 фирми, от които 200 
довна - служебна длъжност, а ос
таналите по искане на работни
ци. Работещите се оплакват, че 
се намират между чука и нако- 
валнята.Те казват, че са прину
дени да работят и да търпят свое
волията на собствениците, които 
им не плащат социално- здравни
те осигуровки или пък им нала
гат да работят и след работното

по ре-

В.Б.

за труда. г ....................... ■
Независимо от това, черабот- Реконструкцията 

циците се намират в “безизход- цз )кц дИНИЯТа 
но” положение, някои от тях са Ппплт.ттжаия 
завели дела срещу работодатели- 1>джлв‘|
те си, като са поискали те да спаз
ват правата им. В зависимост от 
обстоятелствата инспекторите Прелезите са 

завършени
П. Л. Р.

:
Намалява броят на работещите в 
сурдулишкото стопанството

,

Миналия понеделник оконча
телно завърши ремонтът и на 
жп прелеза край Здравния дом в . 
Димитровград, който според 
първоначалните обещания тряб
ваше да бъде готов преди повече 
от един месец.

Както и на останлите преле
зи, така и на този е поставена 

\ специална гумена настилка от 
Германия, която за пръв път се 
използва у нас. Въпреки някои 
недоразумения с “Нискоградия” 
по въпроса кога ще се асфалтира 
улицата, същия ден беше готова 
и асфалтовата настилка от двете 
страни на прелеза, така че той 
веднага бе пуснат в движение. 
Но...

За пет години- 580 

души по-малко
* Според данни на Съюза на самостоятелните синдикати 
броят на работниците във фирмите в Сурдулишка община 
през последните пет години е намял с 580 души. Тази 
тенденция продължава В босилеграския цех на „Здравле” след 

приватизацията_______________________Стопанството в Сурдулишка об- Директорите на предприятията
щина доста успешно се справя с и организациите, както и
предизвикателствата на транзиция- собствениците на фирмите
та и с промените в областта на ико- пр0дължават да нарушават
номиката и за разлика от някои правата на работниците,
фирми в други по-развити райони _ 0ЪЮЗЪТ на синдикатите в
сравнително успешно издържа ико- Пчински окръг и правната му

в“=раав,в сг “ет—
лански предприятия със седалище в момента наши юристи оказват минсидята „е Прие о6екта ПОради
Сурдулнца, няколко фабрични це- помощ на около 50 потърпевши недоброто му качество и още на
хове от други места, както и повече ра6отници от Сурдулишка следващия ден част от асфалта
частни работилници. Във всички о6щина, казва Петкович и бе изваден „ 0Т1|0В0 пос^авеп,
тези фирми работят над 3000 работ- пояснява, че този синдикат което предизоика определени
цици, от които около 2500 в мест- има такава служба във Враня коментари сред Димитровград-
ните предприятия. Заплатите в и във Владичин хан и се налага чани Иначе прелезът и тук, ка-
почти всички са редовни и средната да има почти във ВСички кто и останалите, е доста разши-
стойност на заработките в стопан- общини на окръга. рсп така ,,е разминаването на
ството на общината е по-висока от превозните средства ще става
тази на републиканско равнище. стопанството в общината е намалял много по-лесно

“Всичко това е точно, но това е с 580 души”, категоричен е Петко- Сега остава 0ще да се завър- 
само едната страна на медала, до- вич и пояснява, че в това отношение прелезът към спортния цен- ■
като обратната му е почти черна , в Сурдулнца “са изчезнали работ- гьр “Парк”, където също е пое- ! 
казва Божко Петкович, председа- цици за две фабрики. тавена гумена настилка, по тя
тел на общинското представителс- “Лошото е, подчертава Петко- трябва да се нивелира с улицата. .: 
тво на Съюза на самостоятелните вич, че продължава да намалява щ0 се отнася до линията, в
синдикати в Сурдулица, като под- броят па работниците в стопанст- МОмента от границата към гара-
чертава, че стопанските фирми вото. От началото на годината до- та поставят електрически кабел, |
през последните няколко години не сега около 50 души останаха без ра- а на гарата се работи па първите .
само че не приемат нови работници, бота, главно като технологичен Три коловоза. Сградата, в която
но в тях постоянно намалява броят излишък.Сред останалите без ра- |де се „амира електронната тех-
■" работещите. В това отношение бота най-много са от стомамолеяр- пика, вече е иззидана до покрива.
той предоставя и конкретни данни. „

“От февруари 1998 до февруари ната ‘ Мачкатица . 
тази година броят на работниците в

Всички напускат „доброволно"
Всичките 90 работници и служители в босилеградския цех за су

шене на плодове и зеленчуци, който двадесетина години работеше в 
състава на “Здравле” от Лесковац, са подали заявки за “доброволно” 
напускане на предприятието. Това стана след договора, който са 
сключили представителите на исландската фирма “Фармако” - 
новият собственик на “Здравле” - със синдикалните организации в 
завода. Въз основа на този договор работниците, които доброволно 
напускат предприятието ще получат по 300 евро за всяка година 
трудов стаж.

Този договор ще влезе в сйЛа и босилеградските работници ще 
получат предложените пари, доколкото той бъде приет от 850-те 
работници в цялата фирма.

Сладжаиа Ангелова, директор на босилеградски цех, заяви, че 
работниците са взели такова решение, понеже ”новият собственик 
не се интересува от производството в нашия цех”. Тя подчерта, че 
босилеградският цех въобще не е включен в новата организационна 
схема на “Фармако”.

Производството в цеха е спряно, а от Ангелова узнахме^че в 
момента работниците са в редовен годишен отпуск. П.Л.Р.

В бабушнишката фирма „Стандарт”

Работят успешнона
* От няколко месеца „Стандарт" работи като ДОО. 
Собственик на по-голямата част от капитала е немската 
фирма „Лего".

Текстилната промишленост у нас години наред е в изключително 
тежко положение, но бабушнишката фабрика за конфекция “Стандарт 
работи добре благодарение па договора, който сключи миналата година с 
немската фирма “Лего”. Германците са вложили общо 640 хиляди щатски 
долара, като по този начин те станаха неин мажоритарен собственик. От 
няколко месеца “Стандарт” работи като акционерно др^ж^ство с ог
раничена отговорност.

По-малката част от капитала на фирмата, на стойност 305 хиляди 
долара, ще бъде продадена чрез аукцион. Във връзка с търга търгов
ско-финансовият директор на “Стандарт” Зоран Петров сподели пред 
нашия вестник: - Представители на пашата фирма идваха в Министер
ството за приватизация на Сърбия и се интересуваха за кога ще бъде 
насрочен търгът, но оттам отговориха, че не трябва да бързаме, тъй като 
фирмата ни работи добре и че в министерството имат други приоритети.

В момента бабушнишката фабрика има 363 работници. Миналата го
дина на работа са приети 20 работници, а тази 10. Б. Д.

А.Т.
В.Б.

?

Започна реконструкция иа пощата в Босилеград

Чакат допълнителни средства
0Т края наминали», ««ц

ГпиГпов^яяпи ш вТомен г са в*Тд работите „о босилеградската поща Той поясни, че в разговорите, а 
риг оров заяви, «е в момина - * йто изпъл- които е участвал и Иван Накев, представител на

мешеиияг и боядисванего на дограмата, ще бъдат фасадата и покривът на обекта. 
по^оГени и нови гишета а в ремонта са включени и Захариев изтъкна, че ще преговарят за получава- 
иосгавянето наТов фаянси на подова настилка. пето на нова дигитална централа за босилеградската

Владимир Захариев, председател на ОС в Босилег- поща. 
рад, съобщи, че неотдавна е разговарял в Белград с П.Л.Р.
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Коситбата в Б оси ле гр адско
Продажбата на добитък е голям проблем за босилеградските 
животновъди_______________________________________________ В по-високите места - 

повече трева1Цена на метър! Г10за това. Те са принудени да продават телетата 
60-70 динара за килограм живо тегло.

На същото мнениб са и други животновъди от 
нашият край, изпаднали в толкова тежко мате
риално положение, че едва свързват двата края.

Животновъдите в босилеградските села, през нос- Хората казват, че никога досега и цената на 
ледните месеци са в изключително тежко положение, свинете и прасетата не е била толкова ниска. Те 

; Крайно ниските цени на добитъка в цялата Република подчертават, че прекупвачите от Западна Сърбия 
: се отразяват изключително отрицателно и допъл- пе рядко кръстосват из босилеградските села и 

нително влошава тежкия живот на селяните в “свалят” цената. Дали въобще някои от компе- 
Босилеградско. В селата няма изкупвателни пунктове тентните органи сериозно са загрижели за реша- > 
и организирано откупуване, от което се възползват ването на проблемите, свързани с,откупуването на | 

■ "опитните” прекупвачи и при изкупването на доби- добитъка в Босилеградска община?
тъка им ощетяват животновъдите, не само с цената, но На последното заседание на Общинската скуи- , 

; и с теглото. А тукашният селянин, ако не продаде щнпа Иван Тасев, отборник от село Груинци, аие- * 
добитъка, няма да може да си купи брашно и други Лцра за по-строг контрол при изкупването па до

битъка. Тогава той каза, че търговците предлагат
- Животновъдите ежедневно се оплакват от нзкуп- По 1 евро за килограм живо тегло за телетата, а $ 

вачите. Не са доволни от предложените им цени и от понякога и по-малко и подчерта, че инспекциите
’ начина, по който се определя теглото на добитъка, трябва да въведат ред, за да се уточни една реална 

Инспекциите обаче въобще не реагират, казва Крум изкупна цена. На същото заседание председателят 
Стоянов, отборник от село Гложне в ОС. Топ поя- „а ОС Владимир Захариев каза, че е запознал с ' 
снява, че търговците сега прилагат най-различни ме- този въпрос съответните републикански инспек- 
тоди при изкупуването-договаряне, мерят добичетата ции в Босилеград. На заседанието съветниците

единодушно приеха предложението да се изпрати
- Миналата година продавахме килограм живо тег- протестно писмо до Министерството на селското 

; ло ангешко месо по 150, а сега търговците ни пред- стопанство на Сърбия с цел регулиране на откупа.
лагат по 110 динара - ядосано разказва Видое Ста- Засега не се съзира някакво решаване на проб- 
менов. животновъд от Милевци, който в момента въз- лемите, пред които са изправени животновъдите в 
намерява да продаде 17 агнета и два бика. - Всичко Босилеградския край. Трудностите и безус- 
поскъпна, а цената на добитъка не се увеличава. Преди петните опити на животновъдите за решаването 
половин година чувал брашно ТИП-500 от 25 кило- „а проблемите им се отразяват и върху младите, 
грама струваше 330, а сега същият чувал е 500 динара. които Не се решават да останат на село и да се 
Все пак аз съм млад, на 49 години съм, и имам въз- занимават с отглеждане на добитък, 
можност да отглеждам добитък, понеже семейството 
ми е шестчленно, но съседите ми нямат сили и условия

* За килограм живо тегло за телетата 
търговците предлагат едно евро

.*
основни хранителни стоки.

■

: с метър и пр.
:

И докато в по-ниските села сенокосът вече е в напреднала фаза, то 
по-високите села на Босилеградска община направиха първи? стопаните в 

откоси.
Животновъдите казват, че тази година добивът ще е по-добър в 

по-високите краища.
Васил Анастасов, инженер по селско стопанство и служител в 

общинското управление, обяснява, че слабият добив в по-ниските райони, 
който ще е с 30 на сто по-нисък в сравнение с миналогодишния, е 
последица от дълготрайната суша. Дъждовете започнаха от средата на 
май, когато тревите в по-високите села започват да никнат и повлияха 
изключително добре върху развитието им, подчерта той.

П.Л.Р.

Ветеринарната 
амбулатория в 
Димитовград 
получи контейнер 
за съхраняване на 
разплоден 
материал

Наскоро в Бабушнишка община П.Л.Р.

Апартаменти за бежанци ЦХФ ще помага на земеделците в 
Босилеградска община _______

* В момента на територията на общината живеят 86 души от 
бившите югославски републики и южната сръбска 
покрайнина. По-голяма част от тях са настанени в 
колективни центрове.

Семена за ливади
* Очаква се през тази есен в Босилеградска община да бъдат 
засяти 220 хектара ливади.Принос за 

животновъдството
Скоро в Бабушница трябва да 

започне изграждането на 8 апар- Бабушнишка община в момента 
тамента за семейства от Хърва- живеят 86 души, избягали от 
тия, Босна и Херцеговина и Ко- бившите югославски републики 
сово и Метохия, които пребива- и от южната сръбска покрайни- 
ват в тази община и са изразили на. 36 от тях са настанени в коле- 
желание да останат тук. В ОСуз- ктивния център “Черен връх”, а 
наваме, че ще бъдат построени 16 - в интерната към основното 
две сгради с по четири апарта- училище “Светозар Маркович” в 
мента, които ще получат се- с. Любераджа. На остналите бе- 
мейства с най-малко 4 члена или

На територията на

Американската неправителствена организация УСАИД ЦХФ започна 
в Босилеградска община реализацията на програмата ' Отглеждане на 
изкуствени ливади”. Въпреки че ЦХФ финансира програми само в 
местните общности Горна Лиснна, Долно Тлъмино и Долна Любата и 
Дукат по инициатива на ОС в този проект ще бъдат включени 
земеделците от всички села в общината. УСАИД ЦХФ вече е определила 

рия в Димитроград неотдавна в общината през есента да бъдат засяти 220 хектара ливади. В Любатския
се сдоби с ценно съоръжение - 
контейнер за съхраняване на 
разплоден материал за изкуст-

Ветеринарната амбулато-

район трябва да бъдат засяти 60, в Горнолисинския - 50, в Тлъминския - 60, 
а в Дукат и околните села - също 50 хектара ливади.

- Досега 237 земеделци са потвърдили намерението си да се включат в 
програмата, а очакваме окончателният им брой да бъде около 330 - каза 
Владимир Стойнев, представител на ОС за тази програма. Той поясни, че 
всеки от заинтересуваните земеделци първо трябва да посочи големината 
на площите, на които възнамерява да създаде изкуствени треви. Според 

помощ за плащане на кварти^ 45 хиляди динара, са отпуснати програмата, задължително е земеделците да представат по 500- 700 грама
рата. Тази помощ възлизаше на от общинския бюджет, по-ко- пръст от няколко части на площите за анализ, чрез който ще се утвърди

Апартаментите ще бъдат пое- 500 щатски долара за хора* които |1кре™о от онази част, пред- агрохимическият им състав. Третирането на почвите, което ще започне в« ии ща 1 ски долара за хора, които средата на този месец и ще продължи 42 дни, ще се извършва в Завода за
троени благодарение на средст- живеят сами, семействата с 2 или мазна 1ена за развитието на се- селско стопанство във Враня. Р
вата, които ще отпуснат Коми- 3 члена получиха по 1000, а лскостопанската дейност в об- Проектът предвижда стопаните да получат семената през септември,
сариатът за бежанците на Р Сър- семействата с по четири и повече шината. Във ветеринарната Половината от ливадите ще бъдат засяти с люцерна, а на останалите
бия и различни международни ху- члена по 1500 щатски долара. амбулатория казват, че кои- площи ще се отглежда т. нар. "изкуствена ливада’’ - смес от различни
маиитарни организации. ОС в Преди няколко месеца в Ба- тейперът ще има неоценимо видове треви.
Бабушница е осигурила строи- бушиица беше закрит един коле- значение при оплождането на Стойнев подчерта, че всеки земеделец ще получи заедно със семената
телните площи като ... е се по ктг!, кравите и определено количество изкуствени торове в зависимост от големинатателните площи, като ще се по- ктивен център. Сега останаха Р ■ на парцелите и от състава на почвата, на която ще засява изкуствени
грижи и за приключването на сг- още два. ^ д ливади, а самата сеитба и по-нататъшното оглеждане ще бъдат

контролирани от специалисти от Завода за земеделие във Враня.

жанци, настанени в частни къщи, 
пък тричленни семейства при ус- неотдавна помогна междуиаро- виното оплождане на кравите, 
ловие, че става дума за един ро- дната организация “Интерсос”, Средствата за купуването 
дител с две деца или тричленно като им даде еднократна парична на контейнера, който струва 
семейство, в което има лица с
тежка инвалидност.

радите към канализационната и 
водопроводната система. П.Л.Р.

В^РУРДУЛица до края на годинатаБосилеград
V Богата комунална дейност

‘Американската организация ЦХФ ще участва с 30 000 евро в 
изграждането на ТВ ретланслатор в Клисура

В Сурдулица се разви сравнително богата строителна дейност и се 
очаква до края на годината в града да бъдат решени много комунални и 
инфраструктурни проблеми.

От около 120 милиона динара, колкото е всъщност тазгодишният 
бюджет на Сурдулишка община, към 40 милиона ще бъдат похарчени за 

В Босилеград е открита първата прокарване на водопроводна и канализационна мрежа и за изграждане на
частна ветеринарна аптека, чийто п™™’ т°тоаРи и на «РУГИ комунални и инфраструктурни обекти”, казва
собственик е ветеринарният лекар Драган Мицич, директор на общинската Дирекция за строителни площи"
Иван Стоилков. ' мща'

г..г;=;г»Ьг’"'рен лекар, който до откриването на листи. Л помогне. Ре™анслатор в Клисура. След изграждането му в селата край фа1шната
аптеката е работил 17 години в ту- Засега доктор Стоилков дава в П.Л.Р. на програми ГанГкот! друга телевдзиГ"6 ™ Програмнте на РТС “1Г

Първа частна
ветеринарна
аптека

тшш
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Къде ще летуват босилеградчани?
Анкета: Къде на летуване?

Мечтай за морето 

и мисли за зимата
* И това лято някои 
босилеградчани ще летуват на 
море, но повече са онези, които 
поради липса на средства или 
пък поради други причини ще 
си останат тук и през лятото.дестинадшш Й

Мариян. Мишов, работник в може би ще ми хрумне да отида 
ГИД: Къде ще летувам? В По- на . море. Къде? Разбира се, на 
ганово, при дядо ми. Там ще по- Черно море. Летувал съм 17 пъти 
магам в селскостопанската рабо- в България. Там не е лошо, а не е 
та. До селото ще отивам с вело- и много скъпо. Бутилка бира в 
сипед, така че няма да харча пари ресторант или кафене край бъл- 
за автобус. Може би с велосипеда гарското крайбрежие не е по
ен ще отида и в Звонска баня.

години сред 
босилеградчани все по-популярни 
стават българските курорти 
Черноморието. През юли и август 
основното училище “Георги Ди
митров” и Културно-информа
ционният Център “Цариброд” - 
филиал Босилеград ще отведат 
там ученици на десетдневно лету
ване. 50 ученици от централното и 
от подведомствените училища ще 
летуват от 11 до 21 в курортния 
център Ахтопол. Цената на десе-

по скъпа от един лев, т.е. около по- 
Драган Голубов, юрист: Не ловин евро. Неотдавна в едно ми- 

съм планирал да ходя някъде, но зерио белградско кафене платих
бутилка бира "Йелен” 100 дина
ра!”

Деян Методиев, безработен 
младеж: ”Да, планирал съм да

Кулхурно информационният 
Център „Цариброд" - филиал 
Босилеград ще организира в 
периода от 20 до 26 август 
атрактивна едноседмична 
екскурзия из България. 
Участниците в екскурзията ще 
имат възможност да посетят 
София, Пловдив, Велико 
Тръново, Плевен, Благоевград, 
Пазарджик, Ловеч, Бачковския 
и Дряновския манастир, 
Аладжа манастир, както и 
черноморските курортни 
центрове Варна, Бургас, 
Созопол и др. Целият маршут е 
около 1500 километра.

отида на летуване в края на този 
месец. Ще летувам най-вероятно 
5 дни в Сутоморе. За повече дни 
на морето надали ще ми стигнаттдневния пансион за всеки един 

ученик е 90 лева. В групата има и 
ученици над 16-годишна възраст, 
а цената за тях е 120 лева. Разноските за превоза на ската организация ще организира през лятото за 
учениците от границата до морето ще поеме На- своите членове не само почивка в баните в Сърбия, 
родното събрание на Република България. Уче
ниците ще бъдат придружавани от трима препо- неР»те, които възнамеряват да отидат в някоя баня 
даватели, които ще се грижат за тях. посредством Сдружението, ще имат възможност

Със съдействието на Богословския факулетет да пла1Аат разноските си отсрочено и с намаление 
от София 8 ученици от тукашното основно учи- от 10 до 20 % от цената. Стоименов допълни, че на 
лище летуваха на Черно море в края на юни и 
началото на юли.

парите.
Сашко Андреев, завеждащ 

, младежката кооперация в Дими
тровград: Във всеки случай няма 
да ходя па море. Ако сега дам 200

двудневни и еднодневни екскурзии. Пенсио-но и евро за море, с какво ще си платя 
дървата за зимата?

Б.Д.-А.Т.

През това лято над 200 ученици от 
Димитровград ще летуват на Черно море

пенсионерите вече са предложени маршрутите на 
евентуалните екскурсии. В плана е включено и 

на еднодневна екскурзия доИ тази година Културно-информационният цен- организирането 
тър “Цариброд” - филиал Босилеград ще орга- Димитровград и Сокобаня и двудневна екскурзия 
низира безплатно летуване за 50 ученици до Д° Солун. “Вече е известно, че в края на юли или в 
18-годишна възраст в Националния детски ком- началото на август ще заминем на двудневна

екскурзия до София, в която ще бъде включено и 
посещение на пазара в Илиенци, каза той. Ще има и 
такива босилеградчани - разбира се, по-заможни, 
които ще отидат на море самостоятелно, без пос
редничеството или съдействието на някоя турис- 

онези, които досега не са ползвали възможностите тическа или друга организация. Те планират да ле- 
за безплатно летуване, организирано от КИЦ. туват на Черногорското приморие, на Черно море, 
Децата ще бъдат придуржавани от възпитатели,
които ще се грижат за тях. Той подчерта, че АУРЦИЯ-

Най-голямата част от населението в Босилег- 
радска община ще използва годишната си почивка 
за коситба, за работа в градините и евентуално за 
жътва. Някои от тях може би ще успеят поне за 
няколко дни да се измъкнат от трудната селска 
работа през лятото и да се доберат до някое 
язовирче или пък до Лисинското езеро.

Днес заминава втората група
плекс в Равда. Председателят на Програмния 
съвет на КИЦ Иван Николов заяви, че предимство 
за безплатно летуване ще имат ученици с удосто
верения от лекари, доказващи необходимостта от 
почивка на море, деца от бедни семейства, както и

Днес на десетдневна почивка на Черно море заминава и втората 
група от стотина ученици от основното училище в Димитровград.

. Първата група отпътува на 30-юии.
Със сътрудничеството на Агенцията за българите в чужбина и 

на Богословския факултет от София за учениците от димитров- 
} градското основно училище е осигурен десетдневен престой в 

Международния младежки център в Равда край Бургас. Цената на 
летуването е същото като за учениците и децата от България. В 
случая всички разноски, включително и за храната, са на стойност 
75 евро па човек. Пътува се с влак от София.

Сега за пръв път училището организира почивка за учениците 
си. Деца от Димитровградско организирано досега летуваха на 
Черно море посредством КИЦ “Цариброд”. Групите включваха 
по 50 деца от Димитровград и Босилеград. От училището се на- ■ 
дяват това да стане традиция, понеже в Равда могат да се съберат 
едновременно много летовници, пък и във финансово отношение 
това е поносимо за плитките джобове на димнтровградчани.

-

а някои се готвят да посетят и елитните курорти в

всичките разноски, както и предишните години, се 
поемат от Народното събрание на Република 
България, което е подсигурило 5 600 лева. И тази 
година, ако има заинтересувани, КИЦ ще органи- 
хзира в същия период летуване в Равда за деца и 
възрастни срещу заплащане.

Секретарят на Управителния съвет на Сдруже
нието на пенсионерите в Босилеград Владимир 
Стоименов казва, че ръководството на пенсионер-

!

П.Л.Р,
А.Т.

През това 
лято на 
Власина

Всичките 120 места в
хотела в Звоиска
баня са попълнени

Пансион | 
до 2000 
динара

очаква
ШЩ през есента

Звонска бамя е известна от дре
вни времена и винаги е привли
чала хората, които се нуждаят от 
лечение, но също така и онези,

гостилмичарските организации в Сурдулица иТуристическите и
на Власина са готови да посрещнат всички гости, които решат да
прекарат част от годишните си почивки в "пбия’Чзнаваме които искат да си отпочинат сред

над 80 на сто са попълнени. В зависимост от услугите, коию се 
еднодневен пансион е от 1200 до 1800 динара. В 
над 200 туристи, предимно от Войводииа.

така се нарича и хотелът в тази
баня, който разполага общо със пас струва 900 динара, респективно 950, ако се пла-
120 легла. За съжаление оттам пи съобщиха за ща отсрочено - каза,за нашия вестник управителят 
всички потенциални гости, които биха желали да хотел “Мир” Александър Рангелов.

Звонска баня разполага едва външни басейна и 
два в самия хотел -‘единия за рекреация, а вторият 

- Историята в нашия хотел се повтаря почти за терапия в банята се лекуват нервни заболя- 
всяко лято, понеже винаги има повече заинтерс- вапия> хипертония,’ заболявамПя на двигателната 
совани, отколкото са свободните места. През ля- сисхема> Иа периферното кръвообръщение, психо- 
тото иай-много гости имаме от Белград, Ниш и соматични и заболявалия, характерни за климак-

иредлагат, цената за 
тези хотели сега има
туристическия сезо/|Iщ^пристипIат0и,спорт1шТгиТот,Кипър и^фция’ летуват в този чудесен котел, че всички места са 
Гв“^ояго с! намира на >200 метра надморска височина, има попълнени до септември, 
прекрасни условия за подготовки. Съществуват две футболни 
игрища, терени За малки спортове, както и спортна зала в 
отдалечената на около осем километра Църна трава.

дво^о^о-ниски иТ/ълният тнсион^к струва 800 динара. За еднодневен другите по-големи градове, а след пиковия сезон, териума. 
престой в някоя от частните вили трябва да се плати от2,5 до 5 евро. Към 0т средата на септември най-много ни посещават 
това трябва да се добавят и 40 динара туристическа такса. В.Б. хора от Войводииа. Сега един пълен пансион при

I

м.т.

ч
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Деян Енев
ПРОЗА

метът на селото седеше зад бюрото и не Открай време живее в една барачка в двора па църквата, 
можеше да си намери място от удоволствие, че води се нещо като клисарка. Малко шантава жена, все 

столичен журналист. Във мълчи, не се е1 омъжвала. Та тази Марика остана през
при покойника, както му е редът, да не е сам. На

КГ Деян Енев е роден през 1960 г. в 
София. Завършил е българска 
фиология в Софийския университет 
■'Св. Климент Охридски . Издал е 5

при него е дошъл
вазата на бюрото бяха мушнати три стръка жълти нощта 
форсиции. Макар да беше краят на април, всичко друго сутринта се събрадме тук ма площада християните, аз и 
беше още голо и кафяво и пролетта приличаше на есен. пет-шест женици и тръгнахме към къщата на отец Илия.

- Какво ще пиете? - потърка длани кметът и бръкна в Като стигнахме, влизам аз най-напред, като пай-старши. 
бюрото. - Едно уиски? Свалям си шапката па прага, както подобава. Гледам го,

И без да чака отговор, извади бутилката. Изчаках го седи облегнат па леглото, подпрян с две възглавници.
, чукнахме се, изпръхтях и започнах Седи и ме гледа. По едно време от ъгъла се надига

Марика. Колкото си е слаба и мъничка, стори ми се дваж
по-стоиепа. Само едни очи й бяха останали.

- Той оживя - дума ми Марика.

книги с разкази. С последния 
Ези-Тура, печели наградата на СБП 
за най-добър белетрист за 2001 г. и 
националната литературна награда 
"Хр. Г. Данов" за 2001 г.

да напълни чашите 
по същество:

- До нас стигна информация, че един възрастен жител 
на вашето селище бил починал, но по молитвите на ня
каква женица от селото, след десет ча
са оживял. Бих искал да ми разка
жете за случая, а и да се срещна с 
тези хора.

- Нямате проблеми - каза той. - 
Точно от какво се интересувате?

- От всичко.
За да му помогна да се концен

трира, извадих касетофона и го вк
лючих на запис. Кметът си пригла-

останалото време, колкото ми се наложи да 
”Сине Божий, помилуй ме,

изцяло, а
бъда там, крещях само едно: 
грешния!” Както дете вика за помощ към родителите си, 

"Сине Божий, помилуй ме!” И при тези 
че лица се издигам нагоре. И когатос

Аз да ви кажа, се почувст
вах в небрано лозе, все пак
кмет съм, властта съм тук и ДУМИ обратно до тял0™ СИ; то с думите

”Господи, Иисусе Христе, Сине Божий” - сякаш капчици 
се вливаха в тялото ми. Но тялото ми беше като леден

. Но малко по малко

така и аз зовях:

изведнъж такава чрезвича- 
йна ситуация. Жените от
вънка писнаха и се разкуд-

Накрая събрах блок, нямаше никакви движения
оживявам, почувствах, че духът ми вече екудякаха.

“’лиТ.ИИ*рИаХхГе^ гш

толкова часове то беше вече изстинало - такъв студ 
беше, вратата беше отворена, а аз лежах на прага... * 

и се изключи. Касетата

рах, седнах на леглото до 
него.ди косата и започна:

- Нашето село е с тристагодишна ис
тория. Старците си отиват, това е приро
дният закон, но идват преселници от Родо
пите, тъй че хора има. Аз съм кмет трети ман
дат. Наистина, парите не стигат, само кметството 
успяхме да отремонтираме. Стопанството се разграби 
отдавна. Имахме хубаво училище, но децата намаляха и 
преди колко, преди 5-6 години го затвориха.

- Какво става, отче? - по-
Касетофонът ми изщрака 

беше свършила от едната страна, но не я обърнах.
- Аз, между другото - продължи кметът, - викнах 

бях Марика, и я питам: ”Истина ли е това?” А тя мълчи, но 
сякаш казва: ”Нали виждаш.” Викам й: Какво направи,

питах.
И той заговори с ясен глас, 

сякаш четеше псалми и думите му се 
врязваха в главата ми, като че 
ченик.

... сякаш потънах в пода и в същия
уч<

как го върна?” Нищо не ми рече.
Преди да вляза при кмета, бях обиколил 

лото. Изкъртените прозорци на училището зееха. Спир
ката на площада беше облепена с пет слоя некролози. 
Плочите на площада бяха дигнати, а чешмичката в 
средата беше пълна с гълъбови курешки. Единственото 
заведение, което работеше, беше нещо средно между 
сладкарница и ресторант. Вътре петима мъже, облечени 
с жилетки върху сините дочени дрехи и с бели чорапи, 
мълчаливо пиеха смес от мента и мастика.

- Ще ходите ли да говорите с отец Илия и с Марика? -

с колата се-момент духът ми излезе от мен. Душата ми веднага 
Кметът се почерпи отново, изтри устата си и про- тръгна в мрака. И този мрак е толкова непрогледен, че

па земята няма такъв. И ми се стори, че летя не часове идължи:
- Този, за когото питате, е .попът. Дякон Илия. Той не дни, а години - такъв трепет беше обхванал душата ми 

живее по-нагоре. Лани направи осемдесет. Преди колко, - и не знаех къде ще се спра. 
преди седмица, гледам, тича съседката му Труфка, аз Изведнъж прелетях този мрак, откри се светлина, 
тъкмо пръсках в двора овошките, и вика, че отчето Докато душата ми летеше в мрака, се чуваше неземно 
умрял. То, дето се вика, с това тук никого не можеш да свистене - с такава бързина летеше тя. А когато вече 
учудиш. Обадих се в града и довтаса докторът с прелетя този мрак, вече не се движеше с такава бързина, 
линейката. Отидохме с него до къщата на отеца. Туй то, а сякаш бе поддържана от някаква невидима сила, 
отишъл си беше човекът. Лежи изпружен в леглото, с носеше се като орел. Облитах бездната, а бездната е 
издълбани очи, а брадата му, голяма бяла брада, лежи на толкова страшна, душата така трепери, че е невъзможно 
гърдите му като сняг. Затворихме му очите, скръстихме и да се обясни! И на мен, на моя грешен ум, ми се стори, че изпуших половин кутия цигари, запалих двигателя и
му ръцете. Беше почнал да изстива. Докторът написа тук може да се побере цялата вселена и пак няма да потеглих към София,
смъртния акт. Отец Илия самотуваше, попадията се бе напълни бездната. Това е страшно... Как да го нарека? 
споминала преди двайсет години. Децата му пръснати из Страшна бездна за грешници... Никакви мисли нямаше, 
страната. Разгеле, свързахме се по телефона с голямата само едно - къде ще се спре душата ми? Изведнъж се на Дякон Николай пред братята от Оптина пустиня, нап- 
му щерка, каза, че на другия ден пристига. Поръчах на появи една такава искрица, сякаш от огън, мъничка, равена през 1991 г. и публикувана в книгата на йеромонах 
Али циганина да изкопае гроба, всичко да е готово за мъничка, и лети сякаш срещу моята душа или дух, или Сергии Рибко Възможно ли е Спасението през 21 век , 
погребението. Тук има една бабичка, Марика, дето как да кажа... И щом тази искрица докосна душата ми - в издание на манастир Св. Вмчк. Георги Зограф .
премита църквата и продава свещи в неделен ден. същия миг у мен се появи молитвичка. Три пъти я казах

попита кметът.
- Не знам - казах. Сбогувах се с него, седнах в колата,

* Разказът на отец Илия повтаря съкратено изповедта

Паулина Манова ще дойде в 
Димитровград _________Тужна песнаМладата босилеградска 

поетеса Наташа 
Константинова подготвя 
нова стихосбирка_____

(
се кука на глас) Школа за 

комуникацияНяма пари за 

печатане
Мойе йе село Болъевдол, море, 
Мойе йе село Тужни дол!
Куче ми лайе, на кога, море? 
Вода клокоче, за кога?...
Славей ми пиле, не пойе, море! 
На добро ли йе, на зло ли йе.

Стара планина пустейе, море, 
Стадо ми бело, куде йе?...
У село мойе свадбари, море 
Свадбари леле, гробари...

| Не се йе дете родило, море 
И траву не йе косило
И не йе воду носило, море 
Ни вършко сено пластило!...

| Тридесет има године, море 
I Не се йе брало копине

| Копине, ама бруснице, море,
) Ни зреле диве ягоде...

Кикво йе това слепило, море 
И кикво, мале, горчило:

Село се мойе затрило, море 
Я немам куде да идем!

* Школата ще продължи 2 седмици. Ще я 
посещават млади хора от 13 до 19-годишна 
възраст.

Все по-известната белградска актриса Паулина Ма
нова, чпито родители по произход са от Димитровград, 
ще организира на 28 юли т.г. в Димитровград, както са
мата тя я нарече, "Малка школа по комуникация”, която 

ще могат да посещават 
млади димитровградча-
ии на възраст от 13 до 19

Наташа Константинова от Босилеград готви третата си стихосбирка. 
През 2000 година издателската къща "Стручна книга” в Белград е 
публикувала нейните стихосбирки "Червена въпросителна" ("Црвени 
упитник”) и "Тънка струя кръв, червена като вишна" ("Таван млаз крви 
као вишня црвене”). Сега младата поетеса е подбрала 63 творби 
си стихосбирка "Оцеляване” ("Опстанак”), която ще бъде издадена от 
същата издателска къща.

- В Босилеград никой не се грижи за културата -

:

за новата

; .и хората, и
управляващите се занимават само с политика. Тук се подсигуряват съвсем 
малко пари за развитието на културните дейности. За публикуването на 
първите ми две стихосбирки сама подсигурих необходимите средства, 
за третата се нуждая бт спонсори - казва Костантинова.

Междувременно тя е поискала парична помощ от ИО на ОС. Горан 
Стоянов, председател на ИО, казва, че след като Коентантинова 
предостави проект за необходимите за публикуването на стихосбирката 
разноски, ИО ще се постарае да намери възможности за отпускането 
определена сума за тази цел.

Тя сподели, че стиховете й са посветени на живота в Босилеград и, 
както казва, на "душата на това наше село”.

Наташа Константинова не само твори, но се изявява и като дарител. 
Неотдавна тя подари на Народната библиотека ”Христо Ботев” в 
Босилеград около 60 книги от собствената си библиотека. Освен по 
десетина екземпляра от двете й стихосбирки, дарението съдържа и 
заглавия от Балзак, Бенсони, както и множество прочути бестселъри и 
книги за задължителен прочит по български и сръбски език.

Служителите в тукашното читалище изразиха голямата си 
благодарност за изключителния жест на Наташа, която скромно сподели, 
че е подарила книгите, понеже тези издания са липсвали в библиотеката, а 
читателите са проявявали особен интерес към тях.

■

години.
Манова ще учи деца

та на актьорско умение, 
ще им предаде част от 
това, което е научила 

акаде*

ИО

им в
Драматичната 
мия в Белград. Желае-

посещават

на

щите да 
школата, която ще про
дължи две седмици, Ше 
трябва първо да се явят 

т.е. щс и3'на конкурс, 
лязат пред актрисата с

монологадва научени 
(от комедия и драма) и с
едно стихотворение.

Милорад ГеровП.Л.Р. Б. Д-
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Тежко било на Ботйов после тая участ с
Ц|: веРния му съжител. Той влизал вечер 
В воденицата с някакви си отвлечени 
И разсъждения, оглеждал

щписмо, че му прощава всичко досега, че го оби- I 
ча като свой достоен налседник и моли всеви
шния да бди над него. Зарадвал се и Левски, 1 
зарадвали се всички, които познавали редките 
способности на Ботйова, но чакайте да видим 
какво ще да каже сам предметът на тая радост, 
сам Ботйов? Потърпял няколко месеца и ско
ро се наситил. Програма, изпити, дисциплина и 
пр. били смъртен приговор за Христа Ботйов.
Той подал прошение да го освободят, като турил 
за причина, че баща му е зле болен. Ако той се 
излъгал да постъпи в медицината, това било само за 
разнообразие, да опита няма ли неспокойната му натура 
да немери удовлетворение поне в едно румънско учебно за
ведение. Освободили го от училището и хайде пак във воденицата, в сандъка със 
сламата!

Седем-осем месеца се изминали вече, как той живеел все в един град, все с едни 
хора, все при едни предмети, а това било твърде много за него, наказние за 
характера му. В една зима да се услови за актьор, да стане библиотекар на 
читалицето за няколко недели, ученик в медицината няколко месеца, с жилище 
пустата воденица - малко наказание ли е било това за него? Нему ли се даде да 
търпи и кюхне все на едно място? Трябвало да се поразтъпче малко, да си промени 
хавата, да се срещне с нови хора, нови местности, та дано поне там намери лек за 
своите болки. Пролетта през месец май 1869 г. той тръгнал за румънския град 
Александрия, гдето му обадили, че има празно място за учител в българското 
училище. На тръгване се простили братски с Васила Левски, който го изпроводил 
докрай града. Ботйов го заклел в иемто на вярното им другарство, че щом се появи 
нещо народно движение или чета за Стара планина, то да не тръгва без него. 
Левски, както е известно, наскоро през това лято тръгна вече за България по 

— , своята трудна мисия и, разбира се, че е нямало защо да известява и Ботйова в своите 
^ - първоначални опити.

В Александрия Ботйов действително станал учител на българското училище, но 
колко време е стоял, с какво характерно се е отличил, защо е напуснал - нам е 
неивзестно. (...) Но за да наваксува изгубеното толкова дълго време все в един град 
и все в едно занятие, намислил да си отмъсти. Като се дръпва от Александрия, 
почти от западния край на Румъния, озовава се чак в Измаил, на противоположната 
граница. Викал ли го е някой в тоя град, той ли е чул, че там живеел някой негов 
приятел, ние не знаем. Последното е за вярване, защото в Измаил живеел неговият 
съотечественик доктор Чобанов.

През лятото на 1870 г. ние го. намираме в балтата, която е сред Дунава между 
Измаил и Тулча, заедно с малорусина Ивановича, руски офицер, с който го видяхме 
вече един път в село Задуиайка, когато беше учител. Как са се подушили, случайна 
ли им е била срещата, или са се търсили, ние пак не занем. С ловджийски пушки на 
рамо, с хляб в чантите и с една тенджера те се преселили да живеят в тоя остров, в 
една рибарска колиба. Биели птици, лебеди и други, ловили риба, клали огън с 
безплатни дърва, а тенджерета стояла постоянно на огъня, турена върху два ка
мъка. В нея се варяло ту риба, ту птици и други гадове. Дунавът шумял, слънцето 
греело, вятърът бил прохладен, ясното небе поетическо, с една реч, живот и цар
ство, каквото търсела душата на Ботйова. Те ходели тук по бели гащи, с блузи, 
обуща от най-простите, на бос крак, иеумити и несчесаии. От никого не зависели, 
никой им не заповядал и не искал данък, а тенджерата ври на огъня! В своето 
възпоминание за миналото си Ботйов мислел и спомнял най-много за тоя остров.

- Друго па тоя свят не искам: да ме иарпавят цар на циганите и да ми дадат право 
да им наредя царството на тоя остров - говорел той на смях.

Същата година, през месец септември, той постъпил' учител, в измаислкото 
българско училище. Направил си черни салонни дрехи, наконтил се, в скоро време 
станал предмет в малкото градемцс и на българи, и на руси, и на румъни, с една реч, 
имало данни, че той ще да почне вече мирен, редовен и човечески живот. Запознал 
се с началници, съдници, аристократи и учени, между които може би той е бил 
най-развитият. Посетил много семейства, вземал участие в балове и други уве- 

к селителни събрания. Със свободното говорене на трите местни езика - български, 
руски и румънски, щом се отваряло дума за политика, литература и други предмети, 
то неговият глас се слушал най-много. Счесан, умит и наконтен, със своето кла
сическо чело и къдрава глава, със своите ролови очи и маниери, Ботйов бил идол 
между жеспкия свят. Най-много той посещавал къщата на известния български 
богаташ Шопова. Храненицата па последния, младо и хубаво момиче, останали му 
очите подир нашия герой. Не знаело то сриромашкото, че Ботйов не е от обик- 

Д повените хора, не е той роден да лйби и обича само един премдет! Веднъж, когато 
си отишел дома от къщата па Шопова, намерил в палтото си, което бил съблякъл 
отвън, нежно писъмце от поменатата храненица, която си откривала сърцето пред 

2| него, и няколко бонбони, завити в книжка. На това писмо той отговорил на момата, 
м| че я обича, но не е за нея, защото ще да я направи най-злощастната на света, от глад 

трябва да умре. Друга една дама, някоя си мадам Петровци, малко останало да 
вЯ напусне мъжа си за Ботйова. Тя просто била омаяна от него, полудявала, ако го не 

види през деня.
Въобще тая зима в Измаил той живеел така, щото нямал нищо общо с оня 

Ботйов, какъвто го видяхме преминалата зима във воденицата с Христа Карлов- 
ченина. С тоя образ на живот той е искал моЖе би да докаже сам на себе си, че може 
и знае да живее като другите хора.
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се, ослушвал се, 
НМ1 мъчно затварял очи, все му се струвало, че 
■РП ще да дойде Христо. Но щастието

могнало да си намери друг другар, другар 
Ц; подобен нему, другар скъп и велик, в ли

цето на когото той скоро се опростил с па
метта на Христа. Тоя другар бил сам Васил 
Левски, пак карловчанин, който 
време не беше още прочут, както 
героят на настоящата книга, не беше си 

определил и начертал великото и благородното звание - апостол на свободата. 
Васил Левски наскоро се бил завърнал от Белград в Букурещ, гдето (Белград) 
лежеше в болницата от една тежка операция. Щом се побавил в Букурещ, 
запознали се двамата едномисленици, двамата бъдещи огнени хора и като нямаме 
никакво съмнение, че и Левски не е бил в положението на Ботйова, то не е мъчно да 
си обясним защо и той е станал
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гост на последния в пустата воденица. Левски бил 

нравствено тържество за Ботйова. Като по-опитен, по с твърда българска натура 
той го съветвал да не бъде толкова краен, странен 
по-човешки, за да бъде пример на другите във всичко.

- Вие сте хора учени, постъпвайте така, щото да произвеждате почит на другите 
ни братя. Учете ги с перо и с думи какво значи свобода, отечество, човещина, 
честност, постоянство и любов един към другиго - говорел Левски на Ботйова. - А 
ти си се затворил във воденицата като изпаднал търговец. Да знаех аз колкото тебе, 
то чудеса щях да направя. Вземи пример от Раковски. Ако Хаджията умря със сто и 
двайсет души, ние трябва да умреме с хиляда!...

Ботйов слушал и се оправдавал, че духът на българите е убит именно от гор
чивата участ на Хаджията и на неговите другари. Както и да е, но по това време той 
се запознал с някои българи от читалището "Братска любов”, влязъл с тях в 
разговор по разни въпроси, политически и обществени, а за Ботйова било доволно 
да размени само няколко думи и даде на своя събеседник да разумее с кого има 
работа. Заинтересували се хората, намерили се мнозина, които почнали да го зяпат

Я
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- Твоя милост кога допадна в Букурещ и где си се спрял? - попитали го някои 
търговчета, които желаели да влязат по-тясно в неговата съдба.

- Скоро съм дошел, в една частна къща, там на края, живея - отговорил нашият 
сериозно и си представил воденицата във всичкия й разкош.

Подир няколко деня при входа на това заведение било залепено известие: 
"Идущата неделя ще да се държи сказка: от младия българин Христо Петков” (така 
се наричаше тогава Ботйов - вместо името на баща си туряше онова на дяда си). 
Сказката му била политическа, със скрита революционна тенденция, за старото 
величие, за настоящото рабско и унизително положение на българския народ и 
средствата за подобрение. Сказките се повторили и потретили, младежите били 
трогнати, името на Христа Петков, който майно продължавал да живее в познатата 
воденица, захванало да става предмет в много аристократически къщи. Когато той 
си държал сказката в читалището, то и Васил Левски присъствувал там, скромно и 
сиромашко сядал в най-затънтеното кьоше и се радвал в душата си на тоя прогрес.

За живота му в тая воденица и за сказките в читалището "Братска любов” той 
на Кира Тулешков, по това време в Браила, следующето:

”...Пиша ти, приятелю, че аз останах тука (Букурещ) с намерение да стана учител 
на българското училище, но силно се излъгах. Достигнах до такова жалостно 
положение, което не можа ти описа. Живея съвършено бедно, дрипите, които имах, 
се съдраха и мен ме е срам да изляза деня по улиците. Живея на самия край в 
Букурещ, в една вятърничава воденица, заедно с моя съотечественик Васил 
Дякона. За препитанието ни не питай, защото едвам па два и три деня намираме 
хляб да си уталожим глада... Тия дни мисля да държа сказка в читалището "Братска 
любов”, но как ще да се явя, не зная! При всичкото това критическо положение аз 

губя дързостта и си не измеиявам честното слово... Приятелят ми Левски, 
нечут характер. Когато ние се намираме в най-критическо 

положение, то той и тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в 
най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а 
той пее и все весел. Вечер, дордето ще легнем, той пее; сутрина, щом си отвори 
очите пак пее. Колкото и да се намираш в отчаяност, той ще те развесели и ще те 
накара да забравиш всичките тъги и страдания. Приятно е човеку да живее с 
подобни личности!!!...”

Букурещките младежи на дело поискали да засвидетелствуват своите
"българче”. Те му предложили да завежда читалището, да бъде нещо 

една скромна заплатица от 40-50 франка.
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към младото
като библиотекар, служител и пр. с
Ботйов приел, но нали имало дисциплина, отговорност, заповеди, подчинения и 
чорбаджилък, подир няколко деня той хвърлил ключовете и се озовал пак в 
старото си жилище, воденицата, при своите другари. Някои от букурещките 
българи патриоти пак не искали да го оставят, при всичко че той строго скривал 
своето просяшко положение и квартирата си - воденицата. Мнозина му предлагали 
парични и други помощи, но той ги отхвърлял с ботйовска гордост. А Димитър 
Ценович, познат деятел по българските патриотически движения в Румъния, 

практичен. Скритом от всекиго, той се приближавал до нашия герои и 
няколко жълтици. Ботйов, след като гиизлязъл по-

му спущал в джеба, тайно и от него, по 
намирал, събирал него ден всичките голтаци около си и ги угощавал на своя сметка.

Пак по ходатайството на тия българи той успял да постъпи в букурещкото 
медицинско училище на разноски на правителството. Бил осигурен от всяка страна. 
Когато баща му се научил за това, то той тържествувал него ден, на сина си написал

.Щ •

Откъс от книгата на Захарий Стоянов "Христо Ботьов 
(Политическа и литературна деятелност) - със съкращения.

(От "ЕК”, 2/2003)



Панооама; II

Разговор с д-р Гордана Иванова, председателка на сдружението 
„Босилеградско” в Скопие,___ ____________________ _—-------

Да облагородим живота си и да 

помогнем на родния ни край
шия край, който е една еколо- 

чиста среда, и пр. Също 
Щ така планираме да организираме 
Л и един концерт на фолклористите 
Ц от босилеградския Център за 
■ култура в Скопие, на който да 
I присъстват не само нашенци, но и 
9 македонци, защото и те обожават 

народната музика и съм сигурна, 
че ще се въодушевят от нашите 

1 прекрасни песни и хора.
I * Има ли сили вашето сдружение 
\ да реализира целите си? Пусна ли 

то корени сред преселниците 
! Босилеградския край, тъй като 

А през комунистическото време 
А нашенци насъбраха голям страх 
щ от българското си потекло?

♦Г-жо Иванова, как оценявате 
втората „Босилеградска вечер'' в 
Скопие?

гично

- Втората “Босилеградска ве
чер” беше по-хубава от първата 
ни среща и аз съм много щаст
лива, че се събрахме толкова мно
го нашенци от Босилеградско, над

Едно от двете езера в Смиловско поле 250 души, че дойдоха и хора 
Босилеград,

от
иЗакъсняла ли е инициативата на ОС 

в Димитровград
включително 

ръководителите на общината, че 
фолклористите от Центъра за 
култура ни представиха част от 
нашата богата народна традиция.Няма нужда от 

разширяване на 

природния парк 

„Стара планина"?

от
Мило ми е, че нашите хора имаха 
възможност да се забавляват и 
веселят по един чудесен начин, че 
се срещнаха стари приятели и 
познати, че бяха установени нови 
връзки и приятелства между на
шенци, живеещи в Македония.

“Свързваме три 
държави

По стечение на историческите обстоятелства 
нашият Босилеградски край получи 
възможността да бъде звено, което може и 
трябва да свързва три държави: България, 
Сърбия и Македония - казва Гордана Иванова. - 
Нашият край е беден, но има едно голямо 
богатство, а това са неговите много честни, 
трудолюбиви и учени хора, както тия, които 
останаха да живеят в родните предели, така и 
ние, преселниците в Сърбия и Македония.
Всички ние сме лоялни граждани на държавите, 
в които живеем, и със своите способности и 
трудолюбие даваме немалък принос за тяхното 
развитие. Милеем и за трите държави и искрено 
желаем те да имат твърде развито 
добросъседско сътрудничество, да имат 
отворени граници, да се развива приятелството 
между техните народи. Напоследък все повече 
нашенци, освен македонско, придобиват и 
сръбско, и българско гражданство, като и по 
този начин допринасят за сближаването на трите 
държави.

* В Скопие и в други македонски градове живеят 
голям брой българи от Босилеградско. Може ли да се 
организира и по-масова среща от тази ?

- Да, и ще се стремим на следващите ни срещи да 
дойдат много повече хора, чието потекло е от 
Босилеградско. Втората ни среща се проведе 
началото на периода на годишните почивки, така 
че мнозина нашенци вече са заминали на почивка. 
Затова ние от сдружението “Босилеградско” като 
организатори на земляческата среща ще се пос
тараем да намерим по-подходящо време за това 
наше “свиждане”, както и да подобрим информи
рането на нашите хора за срещата, като използ
ваме и централните македонски медии. Също така 
ще се опитаме да привлечем нашите сънародници 
чрез включването на нови съдържания в програ
мата на срещата.

кан като една от най-добрите в 
Югоизточна Сърбия се включват 
в границите на парка и стават 
по-достъпни, и последният аспе
кт е културно-исторически.

“Въз основа на всичко посо
чено, ние се надяваме, че прави
телството на Р Сърбия като ав
тор на изработването на терито
риалния план, респективно Ми
нистерството за градоустройст
во, ще приемат нашето искане 
като основателно и ще разширят 
списъка на кадастралните общи
ни с предложените за община Ди
митровград”, се казва в края на 
искането, подписано от председа
теля д-р Боян Давитков.

Още на 26 май т.г. посоченото 
министерство изпраща отговор 
до Общинската скупщина, в ко
йто се казва, че съответната ко
мисия към министерството е ве- 
рифицирала програмата за изра
ботване на териториалния план 
на парка “Стара планина” още 
през юли 2002 г. В неговите гра
ници са обхванати всички пред
видени кадастрални общини, съг
ласно наредбата за защита на 
природния парк “Стара планина” 
и “малка част от туристическия 
регион Стара планина в съответ
ствие с териториалния план на 
Сърбия, която излиза от терито
рията на природния парк към Пи
рот и Княжевац”.

.В края на отговора между дру
гото се казва, “че в момента няма 
нужда от разширяване границите 

природния парк "Стара пла-

В Служебен вестник бр. 41 от 
18 април 2003 г. бе обявено ре
шението на правителството на Р 
Сърбия за изработване на тери
ториален план за природния парк 
и същевременно туристическа 
дестинация Стара планина. Едно
временно с решението бяха посо
чени и кадастралните общини, 
които обхваща този регион.

Изненадващото в случая беше 
това, че от територията на Ди
митровградска община в плана са 
обхванати само кадастралните 
общини на осемте височки села и 
нищо повече, докато от Пиротс- 
ка и община Княжевац са вклю
чени и кадастралните общини на 
самите два града.

Реагирайки на това, община 
Димитровград отправи на 13 май 
т.г. искане до Министерството за 
градоустройство и строителство, 
респективно до Завода за тери- 

. ториално планиране и градоуст
ройство в Белград, за допълне
ние към точка 3 от решението на 
правителството. В него се насто
ява в рамките на региона “Стара 
планина - парк на мира” да бъдат 
включени и кадастралните об
щини Височки Одоровци, Гуле- 
новци, Смиловци, Моинци, Мъз- 
гош, Пъртопопинци, Бребевни- 
ца, Петърлаш, Паскашия, Раде- 
йна и кадастралната община Ди
митровград.

В обоснованието на искането 
са изтъкнати пет значителни 
аспекта, поради които тези об
щини би трябвало да бъдат в гра
ниците на бъдещия природен па
рк, ксШто ще обхваща територии 
от двете страни на границата 
между Сърбия и България. Това 
са: геоморфологически аспект, 
според който към Стара планина 
принадлежат и Видлич, Козари- 
ца и Тепеш и Одоровско - Сми- 
ловското поле; аспект на природ
ните ресурси, които се намират 
тук (глина, лигнит); аспект на 
дългосрочното развитие на сел
ското стопанство в Одоровско - 
Смиловското поле, където има 
овцеферми и две изкуствени вод
ни акумулации;туристическо-го- 
стилничарски аспект, с който ре
сурсите на гостилничарско-тури- 
стическата организация “Бал-

в

* Освен организирането на землячески срещи, какви 
други задачи си е възложило сдружението 
„Босилеградско" ?

- Задачите на нашето сдружение са продикту-
- Нашето сдружение беше създадено преди 3 

години. Създаването му наистина не беше лесно
вани от двете основни цели на неговото създаване.
Едната ни цел е да укрепим връзките между бъл
гарите от Босилеградско, които живеят в Ма- главно поради причината, която споменахте, но
кедония, да поддържаме и развиваме любовта ни 
към нашия роден край и към българското ни

ние, инициаторите, имахме смелостта да изпълним 
тази задача. Тук искам да спомена покойния 
Стефан Мицов, както и Владимир Харалампиев, 
Милачко Димитров, Денчо Митов, Стамен 
Арсенков, Райчо Василов и Борис Стоичков, които

потекло, да развиваме взаимната ни солидарност и 
по този начин да подобряваме и облагородяваме 
живота си. Другата ни основна цел е да помогнем 
по някакъв начин на родния ни край, защото ни 
тревожи неговото тежко икономическо и со
циално положение.

вложиха много труд и ентусиазъм в създаването и 
досегашната дейност на нашето сдружение.

Изтеклите години бяха един вид пробен период 
за сдружението “Босилеградско” - да проверим как 
се приема идеята за създаване на организация на 
нашенци в Македония, да промовираме сдру
жението и неговите програмни цели. Мисля, а това 
потвърждават и нашите две срещи, че сдру
жението ни вече пусна здрави корени. Все повече 
нашенци се осъзнават и преодоляват страха от 
онова време и аз съм уверена, че нашето сдру
жение има хубава перспектива. През този период 
осъществихме сътрудничество с нашата община, с 
неправителствени и други организации в Македо
ния* с българското посолство в Скопие, с Аген
цията за българите в чужбина и с неправителс
твени организации от България. Сега навлизаме в 
нов етап: да укрепим организационната структура 
на сдружението и да създадем добра материална 
основа за неговата дейност. Пуснахме заявления за 
включване в сдружението, които се подписват от 
нашенци, въведохме годишен членски внос от 100 
денара, а някои преселници вече проявиха готов
ност да бъдат спонсори на нашата дейност. Ще 
намерим помещения за работа на сдружението, 
които.да открием и клуб за нашенци. Разбира се. 
ще обсъдим и редица нови идеи за обогатяването 
на нашата дейност и за приспособяването й към 
потребностите на нашите хора и към тенденциите 
на новото време - изтъкна д-р Гордана Иванова, 
председател на сдружението “Босилеградско” от 
Скопие, в края на разговора ни за в. “Братство’ •

*По какъв начин планирате да реализирате тази 
цел?

- Например ние оказваме необходимото съде
йствие на Босилеград за откриването на граничен 
пункт край село Голеш и ще действаме упорито за 
постигането на тази цел. Възнамеряваме да съз
дадем един инициативен комитет, който да обсъди 
възможностите и начините за подпомагане на на
шия край. Разбира се, за да се осъществи тази бла
городна идея, е необходимо и хората от Босилеград 
да бъдат много по-инициативни.

Освен това, ние искаме и да представим 
край на македонската общественост. Имаме

на
нина . нашия 

идея
да организираме една изложба в Скопие, на която 
да представим нашата богата народна традиция - 
нашата хубава народна носия и много други битови 
предмети, да покажем забележителностите на

На последното заседание на 
Общинската скупщина председа
телят Боян Давитков само запо
зна отборниците с отговора, след 
което не последваха никакви реа
кции. на-

Очевидно е, че искането е за
късняло. Всъщност такова едно 
настояване от страна на общин
ските власти в Димитровград е 
трябвало да има още през 2000 
година, по времето, когато тери
ториалният план на Парка на 
мира все още е бил в период на 
подготовка, т.е. преди да го ве- 
рифицира споменатата комисия 
към министерството.

В

ПРИСТАПНА ИЗЗАВА
За зачленуван.е во Злружението на грзгани "БОСИЛЕГРАДСКО" 

во Република МакедонкаА. Т. К. Георгиев
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48 организира среща за езика а Иван Иванов, студент в Американския 
университет в Благоевград_______

I® ^ поканени и представители на просветното ми-

ПОРЛРТЯРМТйПМ мм нистерство на Сърбия, на Министерството за чо-
Г''П4' 1 ао'1 ■ 1И Ис1 вешки и малцинствени права на СЧГ, предста-

М И Ц ИГТОПЛТООТ9 О вители на общинското ръководство, както и ди
ни ги 1Г1Ч/ I С|Л# | В а I а . ректорите на босилеградските училища. Той до-

Неправителствената организация “Матина на баВИ’46 “ НВДЯВа На събРаниет0 «а присъстват и 
българите в Сърбия” ще организира на 28 тм в представители на неправителствени организа- 
Босилеград среща на тема “Обучението на ци“ °т Р°мск°то и от албанското малцинство, 
майчин език в основните училища” Инициативата за провеждането на събрание-

Пене Димитров, председател на сдружението Т° ® П°ДеТа “ Ср®щата На неправи™ла™а- 
оповести, че освен представителите”™ неправи’ организации от Югоизточна Сърбия, която 
телствени организации от Югоизточна Сърбия е°рГанизирал миналата се«™да Медия център в 
които се занимават със защита на малцинстве-’ ставители на’“ УЧа°ТВаЛИ 
ните и човешките права, на срещата ще бъдат ТавИТеЛИ на Матицата'

' Сбъдна се моята мечта
Иван Димитров Иванов, димит- година в Америка, три дни бяхме в 

ровградчанин, който живее и учи в Американския университет в Бла- 
Пирот, преди една година спечели гоевград. Там се запознах с усло- 
конкурса на американското прави- вията и с възможностите, които тоц 
телство “Обучение по лидерство на предоставя. И ми хареса, 
мледежи от Югоизточна Европа” и 
за награда един месец беше в Ща
тите.

* А как се подготви за конкурса ?
- Цялата зима прекарах в под- 

Иваи се завърна от САЩ, завър- готовки. В рамките на самия кон
ти гимназия, мина и абитуриент- курс, който се проведе през февру- 
ската вечер. ари в Белградската отворена шко

ла, която е технически координа- 
' тор на конкурса в Сърбия, се със- 

- Месецът в Щатите мина като тезавах с още десетина мой връс- 
миг, а толкова много видях и пре- тници от Сърбия на приемен изпит 
живях. Преди всичко, там също по английски и математика за Аме- 
продължи интензивната програма риканския университет в Благоев- 
иа обучението по лидерство на мла- град. Резултатите от тестовете, ус- 
дите хора от Югоизточна Европа, пехът от средното училище, обем- 
Бяхме на къмпинг на Университета ната документация... всичко това бе 
в Таусон край Балтимор в щата решаващо кой ще получи стипен- 
Мерил енд. Освеи това бях десет дни дията. 
в едно американско семейство, оби
колих Балтимор, Анаполис, Ва
шингтон, Ню Йорк, посетих из
вестния Смитсонов музей, а бях 
и на тържествата по повод Деня 
на независимостта на Америка.
Особено място в спомените ми

* Как беше в Америка ?и пред-

П. Л. Р. 1

Училището в Желюша

Покрив 

като решето
Сградата на четирикласното 

училище в Желюша е сравнително 
нова постройка, но въпреки това 
покривът е в изключително лошо 
състояние, така че когато вали 
дъжд, много често в стаите или в

заема общуването и приятелст
вата с мои връстници както от 
Европа, така и от Америка, с 
професорите и едукаторите. 
Просто не мога да събера вси
чки впечатления само в някол-

коридорите може да се видят раз
лични съдове, в които се събира 
течащата от тавана вода.

“Благодарение на съдействието | 
на Общинската организация на Де
мократическата партия, Министер
ството на образованието отпусна 
милион и триста хиляди динара за 
ремонт на покрива, казва Катарина 
Симеонова, директор на училище
то в Димитровград, в рамките на 
което е и училището в Желюша.

■ • •' - ”
ко изречения.
* А приятели?

- Намерих много приятели, с 
които
контактувам по Интернет, а с 
някои от Сърбия и Черна гора 
се виджам на различни турнири 
и образователни семинари.

четвърти клас, които идват от чина, по който са били проведени 
Желюша, Гоин дол и Белеш. То е работите. В крайна сметка от сле- 
едно от малкото подведомствени дващата учебна година това вече 
училища, в което броят на учени- няма да се случва, тъй като се- 
ците не намалява за разлика от тези гашният покрив ще бъде подменен 
в Смиловци или Трънски Одоров- с ламаринен. Заедно с покрива ще 

Наистина училището в Желюша Д«-А защо толкова бързо се стигна бъде ремонтирана и междуета- 
е ново, с хубави, сравнително добре Дотам покривът да протече? Вероя- жната конструкция над бъдещето 

й ’ 3 ’ н м и тно причината е в съвременните парно отопление,оборудвани класни стаи, с игрища в к к г
двора и с много деца от първи до

почти всеки ден

* Какви са американците?
- Трябва да си призная, че 

мен като човек, който няма ни
какви предразсъдъци нито към 
един народ, те ме изненадаха 
със своята любезност, искреност,

материали, които са използвани 
вместо керемиди или заради на- А.Т.

- След дълго очакване и неиз- 
със своята сърдечност и умереност. вестност накрая моята мечта май се

сбъдна - станах студент в американ
ския университет в Благоевград с 
пълна стипендия!

Заседание на Училищния съвет на гимназията в Босилеград
* Как завърши последния клас на 
гимназията?Тръсят име за 

училището
през следващата учебна година, каза той, като до
бави, че вече е сформирана комисия за изработ- - Както и останалите класове -

бързо и успешно. Единствената * Какво по-точно ще следваш? 
разлика е в съзнанието, че си за
вършил средно образование и пред 
теб вече е дилемата какво да избе
реш да следваш.

ване на програмата.
На заседанието е решено в началото на август да - До окончателното ми решение 

има още доста време, но със сигур
ност това ще бъде или европеисти- 
ка, или международни отношения, 
или политология.

се обяви конкурс за преподаватели по всички 
Миналата седмица в гимназията в Босилеград се предмети, за които училището не разполага със 

проведе заседание на Училищния съвет, на което съответните кадри.
беше обсъдено изпълнението на програмата за Членовете на съвета разискваха и във връзка с 
учебната 2002-2003, както и бъдещата програма за името ма училището, което сега се нарича само 
работа на училището през следващата учебна го- “Гимназия”. Инициативата е подета още преди две 
дина. Членовете на съвета приеха заключението, години от тогавашния съвет, по никой друг не е 
че въпреки трудностите, свързани с липсата на ка- проявил интерес за решаването на този въпрос, 
бинети по отделните предмети и на помещения Сега съветът поиска за именуването на училището 
(обучението е бйло организирано в основното учи- да се изкажат и преподавателите, и Общинската 
лище), тазгодишната програма е изпълнена успе- скупщина, а след това предложенията да се предо- 

Директорът на училището Антон Тончев из- ставят на просветното министерство, 
тъкна, че от следващата учебна година обучението На една от миналогодишните сесии па.съвета 
ще се провежда в новата сграда, която разполага беше предложено гимназията да сс нарича ”Св. 
със съвременни кабинети и учебни помагала. Това Кирил и Методий” или “Йордан Захариев”, 
ще ни даде възможност да подобрим обучението

* И какво избра?
- Всички мои колебания отпад

наха в момента когато разбрах, че е * Какво те очаква в Благоевград?
- Там има студенти от над два- 

открит конкурс за получаване на десет СТрани. Официален език е 
стипендии за следване в Американ- английският, конто зная добре, 
ския университет в Благоевград - Знаенето на български език ще ми 
България. Стипендиите се осигуря- помогне бързо да свикна със сре- 
ват от Института за отворено обще- дата в която се намира универсн- 
ство, а на кандидатите от Сърбия -ретът. Една от мечтите ми се 
беше предложена една стипендия сбъдна, но все още съм млад, за да 
от 12 хиляди щатски долара годи- се сбъднат всички останали. Моето 
шно, която покрива само универси- образованпе в Американския уни- 
тетската такса. Решнх да канди- Верснтет ще ми даде добра основа, 
датствам и да я получа. Защо ли. върху която да градя бъдещето си. 
Защото ми хареса атмосферата в 
американските университети. Още * 
в Таусои ми се поправи начина на отново, когато получиш диплома

от Американския университет.

шно.

св.

Надяваме се да се срещнемП.Л.Р.

преподаване, отношението между 
професори и студенти. И втората 
причина е, че отивайки миналата

Босилеградският Център за култура ще се 
представи в Китен и в Кюстендил_______

Културно-художественото 
дружество „Чигра" от Лкжрво 

_ край Инджия миналата
седмица изнесе в Босилеград 
концерт от народни хора и 
танци, а в програмата участваха 
и танцовите състави към 
Центъра за култура в 
Босилеград. С гостите от 
Войводина бе договорено 
нашият Център да им гостува 
през есента.

- Обещавам!
А.Т.

1В Димитровград е открита 
паралелка______________

Гимназията не е застрашена

Фолклористите отиват на 
международен преглед

и търговска

' --
Първият състав на танцовия типа нови ансамбли, които се 

ансамбъл към Центъра за кул- съревновават помежду си. Спо- 
тура в Босилеград от 11 до 25 ред регламента нашите фолкло- 
авгус-г ще участва в Международ- ристи ще останат десет дни. 1 ам
ната лятна фолклорна академия ще учат танци и хора от други традиционната културна проява

ансамбли, а същевременно ще им Кюстендилско лято . Тя ни осве-
поедставят и своето изкуство. За Д°ми, ‘>е на 5 или 7 август па сцената...... предем»*! и ' в Кюстендил босилеградчани ще

Славка Накева, директор на пребиваването в ки ген всеки изнесат културна програма, в ко,ято 
участник ще плати по 125' лева, освен танцьорите ще участват и 

разноските за превоза. В членове на певческата секция и 
цената са включени храната и но- изпълнители на» народни инстру

менти.

В димитровградската гимназия “Св. св. Кирил и Методий” от сеп
тември ще има не само гостилиичарско-туристическа, но и паралека с 
търговска насоченост.

Това потвърди ИД директорът на гимназията Милисав Николов, 
който изтьква, че това в никакъв случай не застрашава съществу
ването на гимназията. Напротив, само за гимназията едва ли могат да 
се съберат достатъчно ученици. Така например досега в първи клас в 
гимназията са записани 50 ученици, 30 в туристиечската паралелка и 
24 в търговската.

Туристическата паралелка е в състава на съответното училище от 
Ниш,,търговската отрки съответното учебно заведение от Пирот.

А.Т.

|

в черноморския курортен център 
Китен.

Центъра, ни осведоми, че тазго
дишната Международна лятна 
фолклорна академия е започнала 
още през юни и на всеки десет щувките. 
дни в Китен се сменят по десе-

■зЛ-

ПЛЮС

П.Л.Р.Центърът за култура, както ка
за Накова, се готви и за участие в
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Пресата и книгите без данъкНа фестивала „Сръбско перо 2003" в Ягодина
Държавата се отказва от 

600 милиона динара
„Джеймс Бонд" на 

Ел.Георгиева 

привлече вниманието Измененията в Закона за данъка върху оборота ще намалите20 на 
сто общите облагания за издателската дейност. Изчислено е, че до 
края па годината това ще “струва” на държавата към 600 милиона 
динара. Министърът на финансите на Сърбия Божидар Джелич 

1 частни вестници да внасят“Леко отварям едното си око, зми и творби от над 150 автори от 
след това другото, след това от- Сърбия, Черна гора и Република 
ново мижа, стискайки изморени- Сръбска, 
те си клепачи. Пречат ми свет
лината и неясните лунички, на фестивала отсъждаше журито 
които се явяват зад затворените в състав Братислав Миланович, 
клепачи. В стаята замирисва на Слободаи Жикич и Байо Джако- 
дъжд и вятър. Студено ми е и не вич, които, според техните думи, 
искам да напусна топлото си са имали изключително трудна 
гнездо, което живее укрито под задача и то не само заради голе- 
стария вълнен юрган. Продъл- мия брой творби, а преди всичко 
жавам да си лежа, борейки се не- поради изключителното им каче- 
сръчно със собствените си очи, ство. След дълги консултации 
които имат желание да хванат журито реши наградата “Сръб- 
някой лъч. но без успехи.”

Така започва първият разказ 
на Елизабета Георгиева, вклю
чен в сборника, който е издаден 
след 18-я пореден традиционен 
фестивал за млади писатели 
“Сръбско перо 2003”. За фести
вала, който се провежда всяка го
дина по повод Видовден в Яго
дина, са пристигнали около 450 
стихотворения, разкази, есета, 
драматургични текстове, афори-

собствениците напрепоръча на
спестените по този начин пари за облаганията на хонорарните 
сътрудници, понеже от 1 юли се прилага нов закон, според който за 
пенсионно осигуряване се плаща не само на щатните работници 
на сътрудниците, които се ангажират временно.

- Премахването на този вид данък е добър акт и
Джелич пред депутатите в Скупщината на 

това ще доприносе още повече за

За качеството и за наградите , но и
за медиите, и за

демокрацията - каза 
Сърбия, като подчерта, че 
независимостта на медиите.

ско перо 2003” да бъде присъдена 
Деян Богойевич от Валсво за 

снието "Посланието
на

възможност на пресата да има повечеорестихотв 
па вятъра .

По традиция по време на фес
тивала е издаден и сборник с 
10-те най-добри и с други 20 
произведения, сред които намери 
място и разказът “Джеймс Бо
нд”, за който Елизабета казва, че 
с първото й произведение в про
за. Тя изтъква, че е впечатлена 
от наградата и от фестивала и 
казва, че ще продължи да пише 
проза, защото тя е по-свободна и 
чрез пея може да се изказва 
по-лесно.

- С това ние даваме 
финансови средства и да бъде обективна и независима, да не прави 
псевдорекламни сделки, с които попада в лапите на някои финансови 
институции. С това решение ние отправяме ясен политически сигнал 

нашата страна и гражданите се нуждаят от наистина 
обективни медии - изтъкна министър Джелич.

за това, че 
независими иНа фестивала на културата на 

младите в Сърбия, който се 
провежда в Княжевац, Е. 
Георгиева отново беше сред 
10-те най-добри, но сега за 
поезия. Покровител на 
фестивалната вечер е Втората 
програма във Радио Белград. 
Досега димитровградската 
поетеса два пъти е участвала 
във фестивала и е била между 
десетте най-добри творци.

В Народната библиотека в Босилеград

Набавени са 374 нови книги
През първите седем месеца на тази година Народната библиотека 

“Христо Ботев” в Босилеград се е снабдила с 374 нови книги, от 
които 250 са на български, а 124 на сръбски език. Новите заглавия са 
подсигурени от дарения. Най-много книги е подарила Столична 
община София - общо 130, а сред дарителите са Асен Михайлов, 
директор на библиотеката, младата босилеградска поетеса Наташа 
Константинова, както и преселници в Козлодуй от нашия край. 
Новите книги са от различни жанрове - белетристика, ученическа 
литература, научни книги идр.

В момента библиотеката, в чийто състав са и четирите 
подведомствени читалища в Горна Лисина, Бистър и Долна и Горна 
Любата, разполага с 38 000 книги, от които около десетина хиляди са 
на български, а останалите - на сръбски език.

В библиотеката казват, че през лятото броят на читателите се 
увеличава, понеже по време на годишните почивки и на лятната 
ваканция читателите имат повече свободно време да общуват с 
книгите. Сред новите читатели са и онези, които са на гости при свои 
роднини и близки.

Асен Михайлов, директор на библиотеката, казва, че в 
читалището са започнали да събират стари книги за нашия край. 
Затова той приканва всички читатели, ако притежават такива книги 
и имат желание, да ги предоставят на библиотеката.

Д. Христова

Тр,. Нови книги

Полезна и поучителна книга
(„Вие, Вашето дете и лекарствата"; проф. д-р Драгослав 
Максимович; Изд. „Зенит" Белград)
не само да бъде преиздадена, но и 
да се увеличи тиражът й.

Това е така, защото текстове
те му са не само лесно разбирае
ми, но и внушителни, защото са 
прекрасна сплав от много добра 
теоретична подготовка и успе
шна дългогодишна лекарска пра
ктика.

В последната си книга “Вие, 
вашето дете и лекарствата” той 
умело използва и красноречиво 
представя на читателя постиже- 

“Детето е като разтопен восък нията не само на съвременната

-Л

рите ( и разбира се, на родители
те) към детето трябва да бъде из
пълнено с обич и с уважаване на 
неговата му личност.

Същевременно той предуп
реждава и за скритата опасност, 
която носи неразумното изпол
зване на лекарствата, особено 
при опитите за самолечение. С 
неопровержими доводи и факти 
той красноречиво показва какво 
негативно въздействие могат да 
предизвикат някои от популяр
ните лекарства, както и взаимо
действието на различните лека
рства при едновременната им 
употреба.

Неговият богат житейски и 
професионален опит му подсказ
ват, че правилното хранене е 
най-важната терапия за пълно
ценното физическо и психическо 
развитие на подрастващите.

г 1
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- в какъвто калъп се налее, такъв медицина, но и на педагогиката, 
вид ще получи!” дидактиката, методиката, психо- 

Професор д-р Драгослав Мак- логията и социологията.
Изхождайки от това, че роди-симович е един от авторите, чии- 

то книги са преиздавани некол- телите носят най-голямата отго- 
кократно. За илюстрация нека да ворност за здравето и за правил- 
посоча книгата му “Ургентиа те- ното развитие на децата си през 
рапия в педиатрията”, чието пър- първите години от живота им, 
во издание беше изчерпано за ре- проф. д-р Максимович предупре- 
кордно кратко време и се наложи ждава, че от юшението на лека- Проф. д-р Слободан Василев

ДимитровградМинистърът на околната среда
Закрит е 

Колективният 

бажански център

Сърбия има 
проблем с 
опасните отпадъци

;

Министърът на околната среда в правител
ството на Сърбия г-жа Анджелка Михайлов е 
заявила, че страната е намерила решение за 
отстраняване на комуналните отпадъци, но 
много голям проблем в Сърбия представляват 
опасните отпадъци, които са били трупани през 
последните десет години във фабриките, пре
даде агенция ТАНЮГ.

Министър Михайлов е заявила, че съгласно 
приетата Национална стратегия за третиране 
на отпадъците, нейното министерство ще за
почне с определяне на местностите, където ще | 
бъдат складирани опасните и медицинските от- : 
падъци.

Колективният център за бежанците в обекта 
“Мотел на ГТП “Балкан” в Димитровград бе за
крит в средата на миналата седмица. В обекта ос
тана временно само едно тричленно семейство, 
което тези дни би трябвало да получи необходи
мите документи за завръщане в Хърватия, която е 
напуснало преди няколко години.

В общината днес има 100 бежанци, които 
ради военните действия са избягали от Хърватия, 
Босна и Херцеговина и Косово и Метохия. Те 
веят в момента на различни места - едни са в 
Димитровград, други в селата в общината, 
хора има и в Старческия дом.

по-

жи-

а някои

- Виждаш ли идиотската си идея за полупансион?!Б.Д.е» ■«у.хагом.дичй
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* Г-жо Тодорова, неотдавна * Къд'“оже да се намеР“ ^ата? 
казахте, че при написването ~ “ Хелзинкския комитет в Цариброд. 
на книгата, "Ябълка в килия!' * \\ПлГППЯ „л,. » ^ „ „
с̂ ^и̂ с̂род:1дна гж^р:в~1Е~в^Та^сладкар

книгата, аз изчетох много ®а’ опитатах' и ви предлагам "Ябълка в килия” и 
неща за Цариброд и след като видях че той с нищо не се Сладко от портокалови кори”. Чудесии са! 
различава от другите градове на кръстопът, реших да му 0ткъси от книгата "Ябълка в килия’’ ■ 
посветя моята Ябълка в килия”. Всеки град - кръсто- За "Гациното" кафене 
вчще е митично място, което има

Г;1
1!

опитахте ли някояЗденка Тодорова

- Преди да започна да пиша

. своите плюсове и
нуси. Това е дълбоката природа на Цариброд - да бъде 

брулен от ветровете ,на историята, но и да бъде вечен. 
Тежка е кармата на тези градове, а още по-тежка 
живеещите в него.

Собственикът на кафенето се казвал Герасим Ран
гел ов, но понеже бил от Калотина, хората му викали 
Гада Калотски. Бай Гада имал четири красиви и много 
артистични дъщери - Евгения, Любица, Невена и Вера, 
които, освен че помагали на баща си и майка си в рес- 

Неотдавна помолих един местен историк да оцени торанта, обичали да забавляват посетителите, свирейки
1Ш,КИТара’ ЦИГУЛка и контРабас’ Гаца бил единственият 

проучване. Вие как бихте отговорили? собственик на заведението, което в двора си имало лед-
- Трудно е да се ница. Един дълбоко изкопан трап, в който се съхранявал

въпрос. Но аз щГсГГпитаГдаТъдТ-«ре™

което става днес, не е нищо в сравнение с някои кризи, кашия и Смиловци. В "Гациното” обичал да свири и 25-и 
едствия и нещастия, които са ставали десетилетия и драгомански полк. Семейните стаи, в които живеело се- 

векове назад. Нека да посоча някои от тях - през 1723 мейството на Гаца, се намирали на втория етаж над рес- 
година Царибродско е претърпяло големи загуби от 
чумата, но градът е оцелял; в края на 18 век градът е бил 
опустошен от нашественици и кърджалии на Осман 
Пазвантооглу, но пак е оцелял; след Балканските войни 
и Първата световна война градът е изпаднал в 
невиждана икономическа криза и в страшна мизерия.
Стотици наши съграждани не са се завърнали от бойните 
полета, не е имало семейство, което да не е загубило 
някой член; през 1918 и 1919 година в Царибродско е 
върлувала епидемия на испанска треска, от която са 
починали повече хора отброя на царибродчаните, които 
са загинали в Първата световна война; след 1919 година и 
след Ньойския договор, на българите в Кралството на 
СХС са били отнети всички човешки и национални 
права... И въпреки всички това, Цариброд е оцелял, 
будните царибродчани са се борили да оцелеят и като 
хора, и като българи. Днешното положение, което никак 
не е лесно, е много по-добро в сравнение с годините, 
които посочих.
* Какъв 
издание?

ми

на

миналия век

Годината била 1970. От родната му къща в Славия не 
било останало нищо. Отседнал при по-далечни роднини. 
Съселяните на другия ден организирали среща с него 
пред "Задругата”. Направили си и снимка за спомен. По
сетил и най-старата височанка в Славния,' 100-годи- 
шната баба Дата, с която също си направил снимка за 
спомен. Върнал се след^посещението на родното си село 
сякаш препороден. И замечтал пак да замине там с ця
лото си семейство. Само че нещастието пак сполетяло 
Славчо. През 1975 година внезапно починал 36-го- 
дишния му син Петър. Междувременно се поболяла и 
съпругата му Радка. За здравето на по-малкия си син 
Цветан, който бил много болнав и за Радка се грижил 
изцяло Славчо.

В началото на 90-те години, след почти половин век, 
Царица Йоанна и Славчо Петров се срещнали на бъл
гарска земя под знака на спомените за едно съдбовно 
време. Срещата, за съжаление, се оказала последна и заЕдна от метрите дъщери на Гаца Калотски - Люба
двамата...

торанта. Дъщерите на Гаца постоянно сменяли перде- Оригнална рецепта на Славчо Петров 
тата на прозорците, плетени на кука и везени с българска г 1
бродерия, което не можало да не направи впечателние на СЛЗДКИШ "ЯбЪЛКЗ В КИЛИЯ11 

- Тиражът е 1000 екземпляра. Възможно е да има и любознателните царибродчани. След 1945 г. комунисти- м
второ разширено издание, но в момента не съм мислила ческите власти национализирали кафенето и имущест- Прудукши: 1/2 килограм брашно, 300 г масло, 15 г
по въпроса, защото подготвям още един ръкопис с вото на бай Гаца. Той и съпругата му умрели в изолация и сол, 1 жълтък, 1 винена чаша вода, 1 яйце

нищета, докато дъщерите им се пръснали из Сърбия и Начин на приготвяне: Брашното и 100 г разтопено
масло се замесват със солта, жълъка и водата, след което 
тестото се разточва на кора и завива на руло. Същото 
стои 20 мин., след което кората се разточва и нарязва на 

В края на 1946 година царското семейство било при- малки квадратчета. Във всяко квадратче се слага по пар- 
нудено под натиска на новите комунистически власти да че предварително обелена и изчистена ябълка. В средата 
напусне България. Даден им бил срок от 48 часа за на- на ябълката се издълбава дупка, която се напълва ст»с 
пускането на страната. Един от малкото осмелили се да захар. Парчето тесто с ябълката
го изпратят на перона бил Славчо Петров. За последен бохчичка. По средата се залепва стъпка кора от тестото, 
път приготвил на царското семейство любимите им слад- Отгоре се намазва с 1 разбито яйце. 
ки, поставени в кутия за обувки. Но не било писано те да
стигнат до тях, защото намиращите се там милиционери приготвена от: 2 лъжици захар, 2 лъжици вода и 1 
грубо измъкнали кутията от ръцете па Славчо и слад- лъжица гликоза, предварително кипнали 
ките се изсипали на перона. * Сервират се полуцзстинали.

След 33 години Славчо за пръв път минал българо- 
югославската граница. Придружавал го синът му Петър.

книгата и ще има ли и второе тиражът на

по-различна тематика.
България.
За дворцовия сладкар Славчо Петров

в него се загъват на

След изпичането им сладките се намазват с глазура,

на огъня.

Б. Димитров

Сладкиша "Ябълка в килия

] Кантарът „тегли” 

към продавачите
Писмо аа читателиВ Босилеградско няма гъбарска 

треска________ _____________ _ Преди десетина дии трябваше да си 
купя цимент и малко арматурно 
желязо. За да не ходя чак до Белеш, 
отбих се в склада на “Високпромет” от 
Пирот, който се намира на главната 
улица в Димитровград на път към га
рата. Взех цимента и исках 5-6 килог
рама желязо, колкото ми трябваше.
Магазинерът Александър Ташков “на а това е 56 динара. Парите иаиситна 
око" взе няколко обръча от желязото и не са много, но пък и не са малко - 
ги сложи на кантара, върху който повече от четири “народни" хляба, 
имаше и една дъска. Тя служи, обясни Отидох до склада и казах това на 
той, да могат обръчите да стрят на продавача. Той обаче малко пелю- 
кантара и е тежка десет килограма, безно ми отговори, че неговият каи- 
Насам-натам, желязото излезе 8 кила. тар отстъпва горе-долу 10 килограма 
Платих и си отидох. Взех домашния и при такива малки Количества 
кантар - стар, воденичарски, който най- стават грешки. Казва обаче, уе пари 
стипа мери много точно и претеглих не може да ми върне. Ине мй върна, 
желязото. Той показа, че теглото му е с 
1,2 кг по-малко от измереното в склада,

Няма гъби
в Босилег-За разлика от миналите години, това лято 

радска община няма гъби. Хората, които години наред 
увеличаваха семейните си бюджети със събирането и 
продажбата на гъби, сега нямат такава възможност.

Анка Котена от Райчиловци, откупвач на гъби, ни 
осведоми, че през този сезон не е изкупувала манатарки, а 
предаденото количество други видове гъби е многок
ратно по-малко в сравнение с предишните години.

Босилеградчани се надяват, че ще компенсират 
“загубата” отНбарството със събирането на боровинки 

Валози, Бесна кобила и Бела вода.^ по върховете на 
Изкупната цена на боровинките все още не е уточнена, 
узнахме от местните откулвачи.

Младен Алексов, служещ в компания 
"Дунав”. ДимитровградП.Л.Р.

I
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На шахматния турнир „Надеждите на света" 
във Варна_________ _______  ________

* Кого бихте изтъкнали от 
желюшките футболисти?Разговор с Драган Йовичич, 

и.д. президент на желюшкия 
футболен клуб____________

йод на пъл- 
олисти,

- пролетният полусезон бе период
на афирмация на младите футб 
предимно на 19-годишните Александър 
Ставроо, Саша Пешев и Марко Минчич, 

о и две години по-младия Милян Сте-
Анита, Митко 
и Драган 
потвърдиха 
класата си

Драган Божилов е спечелил 4,5 
точки от 9 изиграни кръга и е за
воювал третото място в групата за 
ученици на възраст от 8 до 10 го
дини. Първото място е спечелил 
Дикатапанидис Евстатиос от Гър
ция, а втори е бил Киприан Бер- 
батов от България.

Митко Александров се е изка- 
На петия Международен шахма- 1{ИЛ на четВъртата позиция, състе- 

тен турнир “Надеждите на света , завайки се с ученици на възраст от
който се проведе в началото на този ^ до ^ години> в тази група пър-
месец в известния черноморски вото място е спечелил Анастасиос 
курортен център Варна, Митко павлидис 0т Гърция, втори е бил 
Александров и Драган Божилов от ВалерИ Лилов от България, а на 
Босилеград, както и Анита Накова т0 мяст0 се е класирал Тихомир 
от Димитровград постигнаха добри %нев СЪщ0 от България, 
резултати. На турнира са участвали 
46 момчета и 12 момичета от Бъл
гария, СЧГ, Румъния, Русия, Тур
ция и Гърция.

Анита е заела второ място в гру-

кактоЖелюша" е на кръстопът ванов и до определена степен на Даниел 
Георгиев. Те напълно използваха дове
рието на треньора Драган Дончев, а освен 
от тях най-качествена ифа гледахме от 
опитните състезатели Стефанов, Три- 

В. Дончев, Митов, Костов, Рангелов, 
еоргиев и капитана Стоицев.

»
Тези дни се срещнахме с Драган Йовичич, първия 

човек на ФК "Желюша”, с когото разговаряхме за 
току-що приключилото първенство на Нишка футбо- ' 
лназона

„ чност”). Футболните фепове от Димитровград дълго
* г-'< Новини*, как оценявате резултатите на „яма да збравят победата с 1:0 срещу отбора на
Ваишя отбор през този сезон? “Йединство" от Бела паланка, който тази година се

- Мога да кажа, че съм доволен от постигнатото. клас„ра в Сръбска лига “Изток”. Бих изтъкнал и по- 
Вероятио Ви е известно, че аз бях избран от Извън- бедите срещу “Лужница” (2:1) и “Мрамор” (6:0) в пос- 
редното събрание на клуба на поста “изпълнител на 
дължността председател” на “Желюша" през октом
ври 2002 г. Тогава титулярният ни отбор бе последен,
18-ти във временното класиране, само с 3 спечелени . за съжаление, в момента още не се знае дали 
точки (срещу “Новоселац”, който по-късно бе изгонен нашият отбор и следващата година ще се състезава в 
от дивизията). Целта ни беше на всяка цена да НФЗ, защото 14-то място в крайното класиране не 
завършим есенния полусезон, а през зимната почивка гарантира па “Желюша” оставане в групата. По'точно, 
да подсилим отбора с неколцина добри футболисти. аКо отборът на “Йединство” от Пирот откаже уча- 
Резултатите от тази политика се проявиха още в пър- стието си в първенството на НФЗ за следващата го- 
вите седмици на моя мандат, когато спечелихме два дина, неговото място, въз основа па тазгодишното кла- 
поредни мача като домакини. Но след служебната за- сиране, ще заеме “Желюша”.
губа от “ФРАД” (Алексинац) в Димитровград поради Ако пиротчанци не се откажат, "Желюша” ще иг- 
нецелесъобразните решения на главния рефер, гол- рае в Пиротска окръжна лига. В зависимосг от тези 
майсторът на отбора Саша Трнчков бе наказан и ние неща, ние сме подготвили две концепции: Ако останем 
загубихме всичките мачове до края на есента. Така в НФЗ, никой няма да напусне отбора, а в трансферния 
отборът завърши първата част на последното, 17-то период ще ангажираме качествени попълнения, чиито 
място с 6 спечелени точки и почти без никакви шан- имена още няма да публикуваме; ако играем впо-нис- 
сове за оставане в Зоната. ката група, тогава ще дадем предимство на младите. В

Въпреки това, ние успяхме да привлечем двама летния трансферен период отбора беше подсилен от 
опитни полузащитници от “Балкански” - Емил Иванов Златко Стоянов от “Задругар” (Крупац), а от “Йерма” 
и Деян Митов, както и двама “бонус-футболисти” от (Суково) се завърнах и аз, но не като президент, а като 
“Владимир Дуркович” (Бериловци) - “деветката” Мар- вратар! 
ко Минчич и вратаря Мирослав Папич. С изключение 
на последния, те значително подобриха нашата игра.
За съжаление, на последния контролен мач пред пър- - През август тази година ни предстои да отбележим 
венството най-добрият ни футболист през последните 20-годишнината на клуба. На тържеството ще пока- 
годнни Саша Крумов получи тежка контузия и не изи- ним спортните ни приятели от СЧГ и България. Също 
гранито един мач, а по време на състезанието здравос- така, през следващите години искаме да построим 
ловни проблеми имаха още няколко титуляри.

Въпреки трудностите, може да се каже, че футбо- дългосрочно финансиране на клуба, 
листите на “Желюша” играха добре през този по- Накрая искам да изразя благодарността на всички, 
лусезон, предимно на игрището в СЦ “Парк”, където в които ни помагаха през изминалия период.
7 мача 5 пъти се наложиха над съперниците си, веднъж 
играха наравно и само един път загубиха (срещу “Буду-

ОР

ледиия кр ъг.
* Какво е положението в клуба сега?

За добрите си постижения на 
турнира Анита е получила парична 

града от 200 лева, а Митко е наг
раден със 150 лева.

Новица Божилов, треньор на 
пата за ученички от 12 до 14 години, шахматния клуб “Младост” в Бо- 
тъй като е завоювала 4,5 точки от 7 силеГрад> заяви, че е приятно изне- 
изиграни срещи. На първо място се иада„ и изключително доволен от 
е класирала Пламена Андреева от постиженията На нашите млади 
България, а третото е спечелила 
Павлидис Екатерини от Гърция.

на

шахматисти.
П.Л.Р.

Голямо признание за младия лекоатлет

Гогов е кандидат за 
Балканското първенство

* Плановете Ви за бъдещето? АК “Железничар” в Димитровград тези дни получи факс, с който 
се съобщава, че името на младия Джордже Гогов от този отбор е в 
разширения списък на кандидатите за участие в Балканското пър
венство по атлетика за юноши, което ще се проведе на 19 юли т.г. в 
Ниш. Гогов е сред 15-те най-добри млади атлети в СЧГ. Окончател
ният списък на участниците в първенството ще бъде публикуван на 
14 юли т.г.

В момента младият Гогов е на подготовки в Баина баща.

собствен стадион в с. Желюша, както и да осигурим

Разговора води: Димитър Ставров д. с.

I / • , , , . . . . . . . Т Отвесно: 1. Модел на архитектурна постройка,
г\ Г ) г)Г: \С)Г.Г\С) I I г / театрална сцена и др. (мн.ч.). 2. Предмет, следа или

л з 1 —/./3—^ признак за доказване на провинение (мн.ч.). 3.
Съставил: Драган Петров Древен струнен музикален инструмент. 4. Леген

дарен френски колоездач. 5. Неда Алескова. 7. Име- 
Водооавно: 1. Сръбски изпълнител на народни пес- то на певеца на "Парни валяк". 8. Най-силният 
ни. 6. Страна в Средна Америка. 12. Вид плод. 14. военен алианс в света. 9. Името на българския 
Изработен от пръст или от глина (диалектно). 15. писател Константинов. 10. Химически прости тела, 
Името на режисьора Куросава. 16. Администра- способни да образуват положителни йони. 11.

орган, който непосредствено се грижи за Александър Николов. 12. Град във Венецуела. 13. 
реализацията на мероприятие. 18. Вода, която тече Графитна пръчица за писане и рисуване (мн.ч.). 16. 
в естествено корито. 19. Автомобил. 20. Който ви- Външната обвивка на дърво. 17. Православен храм. 
меда, който не е сляп. 22. Коне (поет., сръбски). 23. 19. Карта за игра с червени четириъгълни знаци. 21.
Женско име. 25. Оливер (гальовно). 26. Кирил Която има отличителните качества на някой тип. 
Иванов. 27. Приспособление за закриване на нещо 23. Страна в Африка. 24. Мъжко име. 27. Порода 
в стая (мн.ч.). 29. Иван Попов. 30. Което не е об- малки коне. 28. Иван Рилски. 30. Земна площ, об
лечено. 31. Полуостров в Хърватия (хърв.). 33. Изоб- раснала с дървета. 32. Българско мъжко име. 34. 
ражение на божество или светец (мн.ч.). 36. Лично Смешно преоблечен човек, който участва в кукер- 
местоимение. 37. Народ в Южна Африка. 38. Ко- ски игри. 35. Речна риба. 38.11 и 20 буква в азбуката, 
мунистечески интернационал (съкр.). 42. Стара 39. Мирослав Илич. 40. Инициалите на актьора 
мярка за тежина. 43. Идол. 44. Руско женско име. Арсич. 41. Румян Кирков.

и лекарство
ките - Ш

а «
I и

Египтяните, древните китайци и инду- 
сите са познавали карамфила още преди 
новата ера. В Китай напр. дворяните се 
доближавали до императора само с ка
рамфил в уста, за да бъде ароматен 
дъхът им. Както и други подправки, ка
рамфилът е бил монопол на португал
ците и испанците. Французите обаче ус
пяват да се снабдят с разсад и да орга
низират култивиране през 1769 г. на о.
Амбоан.

Използват се недоразвитите цветни пъпки на високото до 
25 м карамфилово дърво от сем. Миртови. Неговото оте
чество са Молукските и Филипинските острови. Култивира се 
в ред тропически страни, но най-много в Танзания, Пъпките 
са тъмнокафяви или червеникави, със силен приятен аромат 
и парлив вкус. Доброкачествените цветни пъпки, потопени 

вода, трябва да плуват изправени или да потъват. Тези, 
които имат ниско съдържание на етерично масло, остават 
полегнали на повърхността на водата. На пазара се срещат 
едър карамфил (10-17 мм), който съдържа 20% етерично 
масло, и дребен (2-4 мм) с 10% етерично масло. Етеричното 
масло се получава не само от цветните пъпки, но и от другите 
части на растението. Главната му съставка е евгенол (до 
96%). В пъпките се срещат още полифенолни вещества, смо
ли, восъци, сапогенини, мазнини и др. Тези химични вещества, 
стимулират секрецията на храносмилателните жлези, дейст
ват антисептично и болкоуспокояващо при зъбобол. Карам
филът се прилага при приготвяне на сладкиши, компоти (сли- 

тикви, круши), за ароматизиране на горещи вина и на 
ликьори. Заедно с канелата пъпките на крамфила служат за 
подобряване мириса на меденките и други дребни сладки (1-2 
броя карамфилови пъпки на 1 л компот или вино, както и на 
ястие от 2 порции). Карамфилът е съставка на къри. Той не се 
комбинира с пресни подправки като магданоз, целина, копър, 
чесън и др.

Карамфилът и маслото му се прилагат най-вече в сто
матологията като антисептично и болкоуспокояващо сред
ство. Такъв е оригиналният български препарат мараславин - 
средство против пиорея.

тътивен
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Последен кръг от лятната лига на БСС - 
регион 7 Ниш Програма на димитровградското спортно лято

Малък футбол, скокове и концерти
И предстоящото спортно лято в Димитровград скокове на височина и дължина „ШМВ Димитров- 

ще мине под знака на вече традиционните прояви - град 2003”. Следващите два дни са резервирани за 
турнира по малък футбол и митинга по скокове, футболния турнир, а за 25 юли е насрочен концерт 
Програмата на спортното лято ще бъде изпъстре- на популярната нишка група ”Кербер”. Ще пое
на с два концерта и една местна музикално-сати- ледват още два футболни дни, след които Димит
ричка програма. ровградчани ще имат възможност да присъстват

урнирът по малък футбол ще бъде открит на на още един концерт: на 28 юли ще пее популяр- 
14 юли, а в периода от 15 до 19 юли ще се играят ната българска певица Рени. Завесата на турнира 
квалификационните мачове. Първата пауза в тур- по малък футбол в Димитровград ще бъде спус- 
нира е на 20 юли, когато ще бъде изпълнена музи- ната на 29 юли, когато ще се играе финалният мач. 
кално-сатиричната програма „Ка прокьисне ле- Организаторите се надяват да няма проливни 
то , която ще подготвят местните културни дейци, дъждове в посочения период, за да може програма- 
На следващия ден ще се играят мачове от фут- та ма спортното лято да бъде реализирана така, 
болния турнир,, докато 22 юли ще бъде атлети- 
чески ден. Тогава ще се проведе състезанието

” Димитровград” и
официално трети
№ ;????',ТЯ : <«™>Ч> 87 : 68 (16 :

п гтк;г„2;:гй=.г“'-‘,. в,г.тх;г ййггжг
. двата отбора изиграха мача с по 6 млади играчи ВсичкГе 

показаха, че пред тях се открива блестящо баскетболно бъдеще
”М^1ВСТТе Р<Г,3ул™ти от п°следния кръг на първенството: 
Младост-Каблови - Ръта,. 88:75; "Озрен” - "Младост-Весна” 75 : 

79, Димитровград - Напредък” 77 : 68.
А ето и крайното класиране:
1. "Младост-Каблови”
2. "Рътан”
3. "Димитровград”
4. "Младост-Весна”
5. "Напредък"
6. "Озрен"

момчета

както е запланувана.
Д С.по

10 10-0 966 
10 7 -3 844

724 (+242) 20 
726 (+118) 17 

10 5 -5 784 : 821 ( -37) 15
10 4 -6 757 .: 833 ( -76) 14
10 3 -7 675
10 1 -9 702

Спортното лято в Босилеград На 10 юли започна 
традиционният турнир по малък 
футбол - „Лято 2003", който 
години наред представлява 
централно спортно събитие в 
нашия град през летния период. 
Тази година в турнира участват 
12 отбора. Футболните тимове на 
„Краин дол", „Градска Ико", 
„Квиско" и „АС", Които 
предишните години са 
отбелязвали най-добри 
резултати, имат предимство в 
първата фаза и няма да играят 
квалификации. Другите осем 
отбора ще играят квалификации 
за останалите четири места във 
втората фаза на състезанието. 
Във втория етап от турнира 
отборите ще се състезават по 
системата „всеки срещу всеки", 
а четирите най-успешни ще се 
класират за полуфиналите.

Турнири по малък футбол, 

волейбол и баскетбол
782 (-107) 13 
842 (- 140) 11

Футболният клуб “Младост” и са подсигурени от донори.
Централното спортно събит- 

ът по
това лято ще организира редица
турнири в спортния център “Пес- ие в нашия град - турнир' 
кара в Босилеград. За пръв път малък футбол за сениори “Лято 
тази година спортните състеза- 2003” - започна снощи, а във ФК 
ния ще се провеждат вечер, "Младост” са запланували след 
понеже тази седмица около “мал- приключването му да организи- 
кия стадион” на “Пескара” са рат и турнир по волейбол-: 
монтирани рефлектори. Предсе- Любителите на спорта в Бо- 
дателят на ОС Владимир За- силеград могат да очакват през 
хариев каза, че за монтажа на август турнири по малък футбол 
осветлението са изразходвани 60 за юноши, както и за деца на въз- 
000 динара, като 20 000 от тях е раст до 12 години. През същия 
отпуснала ОС, а останалите пари месец ще се проведе н турнир по

баскетбол, а по традиция спор- трибуните няма свободни места, а
хората трудно намират и места да 
паркират колите си.

Спонсор на всички състезания н 
тази година ще бъде Общинската

Спортен риболов тното лято ще приключи с още 
■ един турнир по малък футбол за

^ КО сениори, оповести Владица Ма-
^ насиев, треньор в “Младост”. скупщина, която ще осигури награ-
ЪГЯк П П иЗ Турнирите през лятото предиз- ди за иай-успешннте отбори и със-
|\(Д|Л I П викват голям интерес сред босилег- тезатели в турнирите. Както и до-

радчани. Това се потвърждава и от сега, отборите ще участват без да 
П0ТЛ |\/1ЯСТО Факта> че когато се играят ма- заплащаткотизация.
I IV I 1*1/1 V I човете по футбол ма малки врати на

Прави: Боян Велев, Небойша Виденов, Горан Мишев, Деян Сотиров, 
Йордан Велчев и Тони Алексов (треньор). Клекнали: Александър 
Апостолов, Васил Андреев, Зоран Геров, Боян Милев и Далибор Алексов. 

(ФОТО ,Газ да")

Димитровградските баскетболисти през 
призмата на статистиката______________

п.л.р.
На 27, 28 и 29 юни на езерото 

Тресетище край Суботица се про
веде вторият кръг от шампионска
та лига “Ю карп 2003” за улов‘на 
шарани. Сред 22-та отбора от СЧГ 
участва и димитовградският отбор 
"Феникс карп" в състав Ясмииа и 
Милко Соколови от Димитровград 
и бранислав Соколович от Ниш.

Васил Андреев е МВП-играч На 7 юли 2003 година се навърши ПОЛО
ВИН ГОДИНА от смъртта на нашия мил и неп- 
режалнм съпруг, баща и син
АСЕН БОРИСОВ СТОЙНЕВ 
(22.03.1942 - 07.01.2003) 
от Босилеград

Вечно ще ноейм хубавите спомени за теб и ще 
те пазим от забрава в сърцата си.
Твоите най-мили; съпруга Сйоменка, синове 
Борис и Михаил и баща Борис.

През този сезон за БК “Димитровград” играха общо 16 играчи. Във 
всичките мачове играха Васил Андреев, Александър Апостолов и Зоран 
Геров. Най-ефикасен бе Васил Андреев с277 точки (средно 25,2 на мач), 
след това Зоран Геров със 112 (10,2) и Александър Апостолов с 88 точки
(8).

Най-добра реализация от линията за наказателни удари имаше 
Александър Андреевич (12 от 15 - 80%), след това Зоран Геров (24 от 31 
-77%) и Васил Андреев (61 от 92 - 66%). Най-успешен реализатор 
стрелби за две точки бе Игор Петров (14 от 25 - 56 %), след него се 
редуват Йордан Велчев (21 от 39-54%), Боян Велев (24 от47-51 %) и т.н. 
Най-добри при стрелбите за три точки бяха Васил Андреев (33 от 97 - 
34%), Зоран Геров (27 от 85 - 32%), Александър Апостолов (11 от от 36) и

на

Тъжен помен

Най-много хванати топки в отбраната имаше Зоран Геров (82 или 7, 5 
на мач), а в нападението Александър Андреевич (14 или 4, 7 па мач). 
Най-голям “крадец на топки” се оказа Небойша Виденов (25 или 2, 5 на 
мач), докато най-много топки пропусна Зоран Геров (33 или 3 на мач). 
Най-много блокади “лепеше” Васил Андреев (4), а най-много подавания 
имаше Зоран Геров (28 или 2, 5 на мач).

МВП-играч на отбора е Васил Андреев с коефициент 14, 5 пред Зоран 
Геров с коефициент 14,2. Д- С.

На 27 юни 2003 година се навърши ЕДНА 
ГОДИНА от ненадейната смърт па
РАДОВАИ АЛЕКСОВ 
полицай от Димитровград

Винаги ще го помним и обичаме.

Опечалени: майка Милица и баща Горян

Васов с „Левски” в Германия А.
Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата скъпа и 

пепрежалима съпруга, майка, тъща и баба
ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
(1937-2003) 
от Смилопци

Каним роднини, съседи и приятели на пани
хидата, която ще бъде отслужена на 12 юли 
(събота) от 11 часа на смиловските гробища.

Все повече се отдалечаваме от дейя, в който 
завинаги останахме без теб, но времето никога 
няма да те изтръгне от нашите дълбоко скърбя
щи сърца.

Поклон пред светлата ти памет!
От нейните най-мили: съйруг Сотир, дъщеря 

*Емилия, зет Димитър и внучка Изабела

Димитровград има много талантливи спортисти, които разнасят 
спорт навсякъде. Един от тях е и Бобан Васов, млад 

футболист, роден 1986 г., който вече три години е член на състава на 
“Левски” от София. Догодина той става пълнолетен и ще подпише първия 
си професионален договор.

От 7 до 9 юни той участва с отбора на “Левски в тридесетия 
интернационален юношески футболен турнир в Билефелд - Германия, 
където се представи успешно. За какъв турнир става дума е ясно, когато 
споменем участниците: “Байерн” от Леверкузен, “Вердер от Бремен, 
“Херта” от Берлин, “Айнтрахт от Франкфурт, “Щутгарт , Армения( от 
Билефелд, “Селтик” от Глазгоу, “Алборг ’ от Дания, “Ференцварош от 
Будапеща, “Левски” от София... Българският отбор победи “Байерн „и 
“Ференцварош” с но 2:0, “Вердер” с 1:0 и в полуфинала загуби от “Херта с 
0:2. Това е първият път, когато един български отбор играе в полуфинала 
на този турнир и спечелва четвърто място.

славата на неговия

С услов от 73 кг и 200 гр те заеха 
14 място, но в отборното класиране 
продължават да са па пето място. В 
последните два кръга те се надяват 
да подобрят класирането си, поне
же ще ловят па по-добри места. 
Следващият кръг - трети поред, ще 
се проведе около 18-20 юли на 
същото езеро. Да напомним, че 
първокласирапите шест отбора ще 
участват безплатно на световното 
първенство. Д. С.Д. С.
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Жено, дойдоше одморйето, стедзай со! Нсмой ко ■■ „чи„ пабУШ 

докига со накапимо другаре и приятелье се т.р- г У
смуше на све страие кико мацастирскье мачкье, па беше преди

требеше кикокалугьсре сами да летуйсмо^ д{(’айесе) Па и трийесе годи-
виде деда Видойка цо „^...Истина тъгайзаорати ли 

койнога, прекърсти се, па повече за сеос си ре и* се за одмор> а на мене ми при-ст»р.» сгетг; т,
■горбете, събирай дрсйстс на децата, ама иемой йощс млади, а парице се нао- 
претъпкуйеш кико ти знайеш. Лето йе, узни най - шс> 1(слу годим стискам отам—
лефтерното, на море че смо, а не на планину...^а вам> ама и нийс бсомо кико съв свет, А
йеденье узни само колко да позаплаше децата глад съ?а^ луди мирчо, рече ли се одмор, мене ме 

кига стигнемо, а носле че купуйемо.,.
‘Боже, патила га йс склероза- 

та!” - рече она и пак се прекър-

а.*_____
— %ШЯщЩ т

Поглед, в
лапи

ние
Жената погледа кока

све

растресе...
-Ещо? Пак ли те вати гроз

ница за путуванье?
-Кво ти путуванье, убило те у 

главу! Знайеш ли за дзадньете двайссс и но- 
годинс кви све одморйе не претуримо

до Одморйе
стн.

Еве целу иедельу стсдзам ко
лата, све йс готово, само ти йоще да подготвиш вече
ДР-Дибидуз’ли откачи, Манчо? Енс гьи колата на пр_к°и™аВу"
тротоарат, рз,джасую пету годину, а децата се пър- _Кви ли? Първо платен, па после неплатен 
енуше йощс преди двайесе године, не видиш ли одм Послс половинчат, а накраят га запър- 
дска смо осамотели кико кукавице. жише с поинудителан одмор. После ньега

-Айдс, айде, нсмой да закукуйеш, не йе арно пре- най_чест0 се 0Стане без работу. Това що си 
ди поодък тека све цз.рно да гледаш... теглил трийесе и повече године, нема зна-

-Добрс де, айде кажи куде че идемо. вати се чснийе Погледай: вечимка повече от полови- 
най-послс на удицуту. наха цариброджанье не работе. А кига човек

-Бирай, очеш ли Църио, очеш ли Бело, очеш ли ^ расюти;оЯска да иде на одмор?
Плаво море... —А жено — кажем вой я — чини ми се заборави

-С кво бре, луджо че идемо. Испуцали смо све, й_важният ОДМОр! 
нема пиенута пара, атамколкосесечам.све йе два, _кой?
па и три пути по-скупо... _па работан ОДмор. Работиш и одмараш, од-

-Знам жено, ама нали су одморйе и ниие кико Р, работиш!
човеци требе да си пооратимо... „а^ии-гИ -Епа, айде да се вачамо за тия одмор, Манчо!

-Добре де, добре де, убаво се ти изорати, накьи ги _ 0дреза ми накраят жената._________________

рНе вярвам в истината,
Цако не е във виното.
| Не вярвам в човека,
1 който отрича доброто.

Не вярвам на хамелеона,
_ дето обича

нови дрехи да облича.
ППНе вярвам на метлата, 

ако не чисти и лайната. 
Не вярвам на атеиста 

\и в молитвата на 
Ц| антихриста.

Не вярвам, че ще успея 
“з| бързо и лесно да забогатея.

ШНашенски историйки т 

Гьерманско кърне **
I? ен

а*

I)вШт...Овен -Ь-
пред- 
за по-

Ни, раденчаньете - Пера Гим- 
шин, Срета Мончин, Срета Палчин 
и Буба Лекьин, заедно пасеомо ов
цете и говедата у Осойе. Свити зна- 
еомо да евнримо у дудучетия, ама ! 
Срета Мончин беше майстор. На 
празницити он свиреше оро на Ри- 
дат.

За раз 
ставит

лика от останалите знаци 
елите на зодия Везни няма д 

чиват много през летните месеци. Точно 
сега се налага да мобилизиоате силите 
си, ако не желаете да пропуснете важен 
шанс или да загубите ценни придобив- 

През тази седмица вни 
е погълнато от нестаби 
отното място.

Представителите на зодия Овен изжи
вяват труден период. Предстоящата 
седмица няма да отстъпва на предхо
дните по негативни събития и емоции. 
Любовта, 

ра и радос 
да отстъп

рат
сне-

която беше единствената им 
ст ще остане на заден план, 
1И място на професионал-

1 придс 
1маниет 

илността на
опо о вики.
за д 
ните задължения

ще
раб

[»]«]Бащата на Срету Палчинога се 
върну 1946 годину из ропетво из 
Гьерманию и Срета се повали дека 
му донел гьерманско кърне. Ем би
ло убаво, ем убаво свирило. Ни га 
питуйемо при Йордана Дойчинога 
ли се учи да свири, а он ни одговара 
идем при Стоила у Смиловци, он йе 
по-добър свирджия. Е, кико да те 
не чуйемо кига свириш, од джадето 
до ридат би се чуло? Демек свирил 
у зевникат додек се научи, па за
това не се чуло.

Много ни беше мерак да видимо 
гьерманското кърне и затова мо- 
лимо Срету Палчинога да га доне
се. Он обещава че га донесе ютре, 
заютре, ама све га не доноси. За
това йедън дъи Срета Мончин се 
налюти, па га вати и върльи у тър- 
ньето, та се све избоде. Чак тегай 
Срета Палчин ни призна дека ни йе 

Пешър Геров

'Щ'
За представителите на зодия Скорпион 
предстоящата седмица ще донесе мно
го приятни минути. Ако сте решили да 

това ще е 
минете някъде 

равите, 
ояви.

Всеобхватните комуни 
стави-
I седмица ще се

кации, на които 
юдия 
заси-

<е да са източник на пред- 
а бизнес. От четвъртък проя- 

страна на другия 
1е ви носят много

се радваха преде 
Телец, през тази 

и мож

телите на з
Новица Младенов ри?

.чет
нут
:ка1

лят
ложения з 
вите на внимание от 
пол ще са повече и щ 
положителни емоции.

ега,вземете отпуската си се 
най-добрият ви избор. За 
извън ст 
шансът з ната, ако не го нап 

ътуване сам ще се праь 
а п

пРе„ата„„!
оди за 
е шан

Г=тТШТНТТ'|М^

Самодоказването е особено важно за 
представителите на зодия Близнаци и 
заема по-голяма част от времето им. На 
моменти ви е много трудно, но успехите, 
които постигате, си струват усилията. 
Кариерата ви е във възход, финансите 
се увеличават, а повишението е много 
вероятно.

те на зодия Стрелец ще имат лов! 
празнуване предвид финансовите 
сове, които ще получат. За вас почив 

1га, защото ангажиментите 
ят отлагане, а колкото по 

1ите с тях. толкова печал 
по-големи.

ката се отла 
ви не търп 
бързо се справ 
бите ви ще са г

Козирог_______§3а» ■

За представитлеите на зодия Козирог е 
време да потърсят половинката си или 
ако имат такава да узаконят връзката 
си. Явно е, че самотата ви тежи, а 
сте от тези, които се чувстват по-дооре 
с партньор. През тази седмица предпо
ставките да откриете сродна душа са 
по-големи от обикновено.

Предстоящата седмища ще е много сил
на и наситена със събития за предста
вителите на зодия Рак. Тенденцията 
към засилване на изявите ще се прояви 
като множество предложения и несъм- 

успех. Обърнете повече внимание 
бщуването и любимите хора.

вие
бре

лъгал. нен
на о

Шеговита народна песен
Пиле пое в чиста гора, 
пиле, Марийе, Марийе, 
а из гора изговара:
"Кой има сина да женъи, Р 
да женъи да го оженъи, 
додека са моми евтиния, 
че настане скупотия.
Църноока за и;\яда, 
бледолика две иляди, 
плава мома за три иляд. р 1 
Момчетия евтиния: Р**1*.

Г" •—~л Плаво момче - вила слама, 
да е слама како слама, 
но е слама ръженица.
Вакло момче - вила сено, 
да е сено како сено, 
но е сено шаварлъиво.
Бело момче за кош плева, 
да е плева како плева, 
но е плева ръженица, 
що са баби измитали 
и кокошки преривали.".

Записал: Александър Младенов

$
|дия Водолей ще 
от плановете за 
есионалните ан- 

и и ще изискват ця- 
През тази седмица 

о и ще постигнете 
екания с поло-

Представителите на зодия Лъв са в пе
риод на застой от известно време. Пре
двид нуждата им да получават внима
ние и да се чувстват в центъра на съби
тията, сега не са много щастливи от лип
сата на динамика. Затова пък моментът 
е подходящ за финасови постъпления.

Представителите на зо 
трябва да се откажат > 
почивка, за 
гажименти 
лото ви внимание, 
ще работите много, н 
много. Пазете се от прере 
винката си.

ицото проф 
са спешни иЕ

з©.

■в. ц
Любовта е основното, което вълнува 
представителите на зодия Риби през та
зи седмица. Ако пренебрегнете работа
та си или останалите си ангажиме 
това няма да ви засегне сериозно, за
това спокойно се отдайте на страстите. 
Срещнали сте нов човек и това зап_!>?®г 
и времето, и мислите ви напълно, твор
ческите натури ще усещат това особено 

юно. ______

Шттшк Освен Сатурн, който от 
създава проблеми на 
на зодия Дева, остана 
действат изключително 
Пре

дълго време 
преставителите 

лите

явите на вн

нти,
планети им 
лаготворно. 

нима- 
ищите ще се 
ите предло-

ез тази седмица про
ана на окръжава 

професионалн 
интригуващи.

ние от стр 
личат, а 
ния ще са

уве
жее

положитл
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