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СПЕЦИАЛНО" А ЖтЖАН ЖИВК0ВИЧ Съветът за сигурност на ООН за Космет

Тревога поради 

продължаващото 

насилие

В НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА 

СЪРБИЯ - ЕВРОПЕЙСКИ 

СТАНДАРТИ ЗА 

МАЛЦИНСТВАТА Последните инциденти в 
Косово, които причиниха 
смъртта на трима сърби, 
двамата от които бяха 
малолетни пречат на 
започването на диалога между 
лидерите на Косово и на 
Сърбия. През юли 
еврокомисарят по въпросите 
на сигурността и външната 
политика Хавиер Солана заяви, 
че диалогът трябва да започне 
през юли, но той беше отложен 
за неопределено време. 
Коментирайки инцидентите 
премиерът Зоран Живкович 
изтъкна, че те ще „забавят" 
диалога, насочен към 
установяването на 
толерантност между 
албанското население и 
неалбанските общности в 
Покрайнината.

Всички участници в дискусия
та на извънредното заседание на 
Съвета за сигурностна ООН, 
свикано по искане на Сърбия и 
Черна гора, изразиха тревогата 
си по повод продължаването на 
насилието в Косово и Метохия и 
най-остро осъдиха трагичното 
нападение срещу сръбски деца в 
село Гораждевац, като поискаха 
извършителите да бъдат изпра
вени пред правосъдието.

Сръбският вицепремиер и 
шеф на координационното тяло 
за Космет Небойша Чович каза, 
че е доволен от заседанието на 
Съвета за сигурност, тъй като 
процесът на решаването на ко- 
совската криза се премества от нормализиране на ситуацията в 
точката, когато сръбската стра- Покрайнината”, заяви Чович. 
на беше обявена за единствен ви
новник. Чович каза, че за съжа- литически лидери критикуват 
ление не очаква прекратяване на проекта за новата сръбска Ко- 
терористичната дейност в Косо- ституция, защото не са готови за

диалог. Сръбският вицепремиер 
“Международната общност и смята, че в преговорите за ста- 

властите в Белград ще поведат тута на Косово трябва да участ- 
борба срещу организираната ват Белград, Прищина и между- 
престъпност в Косово и ще пред- народната общност, 
приемат необходимите мерки за

Сръбските власти изпълниха задачите си *Международната общност е лош хроникьор на 
събитията в Космет *До края на годината - съгласуван текст на новата Конституция 

Декларацията за Космет уточнява нашата платформа за диалога с Прищина 
*Сръбско-българските взаимоотношения по възходяща линия

* Господин Живкович, големите, 
почти незапомнени горещини през 
това лято като че ли се 
надпреварват с политическия 
барометър в Сърбия. Каква 
политическа есен може да се 
очаква с оглед на факта, че се 
засилват терористичесните 
акции в Косово и Метохия, 
назначен е нов шеф на ЮНМИК, 
оповестено е гласуване на 
Декларация за Космет в 
Скупщината на Сърбия, готви се 
нова Конституция...

- Това, което през последните 
десетина дни се случва в Космет, е 
очевидно доказателство за това, 
че международната общност не е 
направила почтЬ нищо за реша
ването на проблемите в пок
райнината. Изправени сме пред
една координирана от различни ----------------------------------------------------—
страни и места акция, чиято цел е ^Р^”4' 3ораН Живк0ВИЧ и Че«°™Р Иованович пред журналистите в 
да се покаже, че Космет е една

Според Чович, албанските по-

во.

дива среда, в която хора от гората 
и различни терористи са истинските господари.

Международната общност е само хроникьор на 
онова, което се случва в Космет и то много лош 
хроникьор, защото много от нейните отчети 
съдържат фрапиращи неточности. Последниът
пример за това е отчетът на Съвета за сигурност за * в този контекст може да се наблюдава и 
събитията в Гораждевац, в който пише, че там оповестената Аукларация на Скупщината на
били убити две сръбски деца, четири били ранени и ЪР за осоои етохия.
пострадало едно албанско момиче. Последното за - Да. Целта на декларацията е отново да обедини 
щастие не е точно, но напълно абсурдно е да се всички съществени политичски сили у ..ас във

връзка с този изключително важен въпрос и да се 
уточни с нея нашата платформа за предстоящия пи 
диалог с косметските албанци по жизненоважните 
въпроси. Става дума преди всичко за завръщането 
на изгонените, за сигурността и свободното 
движение на всички, за децентрализацията, както и 
за техническите въпроси, свързани с енергетиката

Сръбските власти изпълниха всичко, което се 
искаше от тях. За съжаление, международната 
общност не е направила почти нищо и ако така 
продължи и занапред, ще се наложи да потърсим 
накои нови методи. Скупщината на Сърбия ще гласува 

Декларация за Космет____________

Незадоволително 

прилагане на 

Резолюция 1244
публикуват такива неистини.

След последното извънредно заседание на 
Съвета за сигурност на ООН, посветено 
Космет, аз очаквам много неща. Това според мен е 
последният шанс международната общност да 

да изпълнява задълженията си

на

Декларацията за Косово и Метохия, която републиканското 
правителство прие миналата седмица, е внесена в 
Скупщината на Сърбия.

Депутатите скоро ще се изкажат във връзка с този документ на 
извънръдно заседание, а според изявленията на подпредседателст- 
ващата Парламента Гордана Чомич то ще се проведе вероятно през 
следващата седмица.

взапочне
покрайнината. В противен случай ще се изправим 
пред една нова вълна от насилие. А това поставя 
пред нас дилемата как занапред да се държим.

и и транспорта.
(На 3 стр.)

щ■УИКога ще се учре е подготвена от работна група на коали-Проектодекларацията 
цията “Повратак" въз основа на “Направленията за Косово и 
Метохия" от шефа на Координационния център Небойша Чович, на 

Декларацията от кабинета на републиканския премиер итекста на
въз основа на предложенията на ДСС.

Декларацията беше подкрепена от ДОС, ДСС и Сръбската пра-
018; Е вославиа църква.

Документът потвърждава, че държавният суверенитет и тери
ториалната цялост на Сърбия като държава се отнася и за Косово и 
Метохия, .тъй като досегашното прилагане на Резолюция 1244 се 
оценява като незадоволително и тревожно, а връщането на бегъл-

' ■'&МШШж .2
(Настр.4) ^

ВЗа мината в 

Ракита, 

камионите и

ците - като напълно неуспешно.
В Резолюцията се оценява, че служителите на международната 

администрация често надвишават правомощията си. Разискването 
за статута на Косово не може да започне, докато не се изпълнят 
всичките разпоредби на Резолюцията на Съвета за сигурност на 
ООН, т.е. докато не се изпълнят стандартите за мултиетнически

на СЕ и за пълно

1 В
I е

Почина Блага 

ДИМИТРОВА
ЯО

живот, за децентрализация според препоръките 
уважаване на Военно - техническото споразумение и на съвместния 
документ за сътрудничество между СРЮ и ЮНМИК.
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и(На стр. 9)
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Новини от4И
София няма 

връзки с „Ал 

Кайда"

> *
В понеделник сесия на Парламента на СЧГ

Ще бъде гласуван 

Акционният план ■

Председателят па Скупщината на Сърбим и Черна гора 
Драголюб Мичуиовнч осведоми депутатите, че седмата сесия па 
Парламента на СЧГ ще се състои в понеделник, 25 август.

Сесията е насрочена само с една точка в дневния ред:
' Проекторешение за потвърждаване па Акцнопиия план за 
I хармонизация на икономическата система в държавната общност 
| Сърбия и Черна гора, с което се цели да се премахнат бариерите 
I за свободното преминаване па хора, стоки, услуги и капитали.
| Този документ вече е приет от правителствата и парламентите 
I па републиките, както и от Съвета на министрите па държавната 

общност Сърбия и Черна гора, така че предстои само неговото 
нерифнцпранне от депутатите в парламента па държавната 
общност.

| „Твърденията за връзка на "Ал Кайда" 
със София са нереалистични", каза 

![Ч бившият директор на националната 
I служба „Сигурност" ген. Атанас

Атанасов в интервю пред Инфо радио.
' Според него се използва известен факт 

от миналото, според който един от 
' най-приближените хора на Осама беи 

Ладен е завършил образованието си в 
София. „Абсурдно е Зауахири да пресече 
българската граница през последните 
години", коментира генерал 
Атанасов.

.

I

Ирак България осъди 

нападението в БагдадКамикадзе срути щаба 

на ООН в Багдад Соломон Паси
Българското Министерство на външните работи изразява 

ППЯПМ ТТНЯ 1/1 възмущението на правителството на Република България от 
Л.ж^мшЛ.МЗШя.щ)Л.лж€Л. яж тер0рИСТичния акт срещу щабквартирата на ООН в Багдад и отново

категорично осъжда троризма във всичките му форми, се казва в 
ДлЛгЮКИДН*! декларация на министерството. МВнР изказва своите искрели

съболезнования на близките на загиналите в резултат на този 
брутален акт, засегнал десетки невинни иракски граждани и 
служители на ООН от различни националности и държави.

Днешното терористично нападение е насочено като акт срещу 
1500 от Съвета за сигурност на уСИЛИЯТа на Мисията на ООН и на международната общност за 
ООН за Ирак е поредното пот- подпомагане на Ирак, така и срещу стремежа на иракския народ за 
връждение, че позицията на Бъл- формиране на международно признато демократично правителство, 
гария по иракската криза от се ПОсочва в декларацията на българското МВнР. 
самото начало е била правилна и 
далновидна, заяви българският 
външен министър Соломон 
Паси, коментирайки приетата на 
14 август резолюция, с която се 
приветства преходния управ
ляващ съвет в Ирак като важна 
стъпка към истинско правителс
тво на страната.

България не само подкрепи, 
но стана п съавтор на резолюци
ята, чийто вносители са Съеди-

Мощна експлозия избухна във вторник в централата па ООН в хо
тел “Канал” в Багдад. Най-малко 17 души са убити, в това число н 
представителят па Генералния секретар па ООН за страната Сержио 
Виейра дп Мело, а десетки са пострадали.

Сградата е сериозно пострадала от взрива. Сред ранените има и 
иракчани, и чужденци. Близо 400 души работят в 
представителството па ООН в Багдад. Според кореспондента па Би 
Би Си, в момента на взрива па колата-бомба сградата била пълна 
заради пресконференцията па Бепоп Ссвап, ръководител па 
програмата “Петрол срещу храни”.

ПОЗИЦИЯ
Приемането па Резолюция

Г~
I. ; ■ ■'■'■■.,,.7

Предизборната борба 

ще бъде тежка
Предизборната борба ще бъде тежка не само за НДСВ, а и за БСП 

и СДС. Това е основният извод от двудневния семинар на жълтата 
’ партия, който се проведе в София. Кандидат - кметовете на големите 

градове ще станат известни в началото на септември. На него 
председателите на регионални предизборни щабове са били 
запознати с различните техники за водене на кампании, както и с

немите щати, Великобритания и 
Испания, припомни министър 
Паси. Той подчерта, че не бива да измамните трикове в секционните комисии.

Въпреки очертаващата се тежка предизборна борба за НДСВсе забрявя важната и конструк
тивна роля па България и за анализът на управляващите сочи, че икономическата ситуация в

страната е много добра. “Това дава основание на западни експерти да 
ни наричат дори новите икономически тигри”. Според Атанас Щерев

приетите досега резолюции на 
Съвета за сигурност по Ирак.

управляващите са готови да отчитат своята управленска вина и да 
вървят напред. “Ние имаме проблеми с приватизацията. Да, вярно е 
това нещо. Не бяха приватизирани БТК и "Булгартабак”, но ние 
премахнахме братовчедската приватизация. Това също е факт и 
няма да продължава такава приватизация - на близки, братовчеди, 
сватове и балдъзн. Въпреки че няма голямо намаление на данъците, 
се върви към постепенно отслабване на данъчната тежест и 
нарастване на потреблението, констатират още от НДСВ.

Българският 
батальон в Ирак

До края на 

седмицата в 

Кербала
Българският батальон, 
който замина за участие в 
операцията по поддържане 
на мира в Ирак, пристигна в 
Кувейт, откъдето до края на 
седмицата трябва да се 
придвижи с военен конвой 
до град Кербала в Ирак. Там 
ще бъде разположен 
базовият лагер на 
българския контингент, 
който от 1 септември ще 
започне да патрулира в 
полската военна зона в 
Ирак.
Всички български 
рейнджъри са в добро 
здраве и се аклиматизират 
преди началото на 
операцията, потвърдила 
Соня Янкулова, 
заместник-министър на 
отбраната.

Около един час след инцидента Съветът за сигурност на ООН се 
събра на спешно заседание. Всичките 15 членки па Съвета осъдиха 
атаката, но заявиха, че тя няма да повлияе па усилията па 
международната общност да помогне ма иракския народ.

Часове преди атентата срещу седалището на ООН неизвестна 
досега въоръжена групировка “Мъже ма иракската съпротива” 
заплаши с атаки срещу чужденци и туристи в Ирак.

Аспарух Панов

Догодина България ще е в 
НАТО

Абсолютно съм сигурен, че всички останали страни, които трябва 
у да ратифицират членството на България в НАТО, ще го направят и 
|| ние догодина ще станем редовен член на алианса. Това е заявил 

Аспарух Панов, заместник-ръководител на проекта на фондация 
^ “Фридрих Науман” за България, Румъния и Южен Кавказ. Според 
Ц него българският преход приключва с приемането на България 
Ц НАТО и “още по-добре с настаняването на бази на НАТО на 
11 българска територия”. “От този момент връщане назад няма и 
Ц никога вече не можем да говорим за някакви възможности за 

тоталитарни режими и недемократични прояви в страната, която е 
|| член на НАТО”, заяви Аспарух Панов. Според него въпросът за 
,|з Европейския съюз е по-сложен, защото не се знае какво ще се случи 
>? в ЕС след приемането на първите десет нови страни-членки, 
ш " Дали ЕС няма да изживее едни голям шок. Въпреки това съм оп- 
Ц тимист и ако ние успеем да приключим преговорите по врем° 

мандата на тази европейска комисия имаме големи надежда 
II действително да станем редовни членове през 2007 година”, уточни 
И Панов.

Премиерът на Гърция

Сигурността по време на 
Олимпиада 2004 на ниво в

След като беше информиран за хода на подготовките за 
Олимпийските игри през 2004 година в Атина, премиерът на 

, Гърция Костас Симитис заяви, че Гърция ще бъде готова за тях и 
че сигурността по време на тяхното провеждане ще бъде иа ниво, 
предаде агенция МПА.

Това изказване на гръцкия, премиер е по повод на публикации в 
световната преса, в които се споменава, че Гърция не съзнава 
големината на опасността от терористични атаки по време иа 
Олимпиадата.
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стЖЙЙ ЗАСтвдй5й‘вААЙРБИЯ ■ЕВР0ПЕЙСКИ
(От 1 стр.) Разбира се, Конституцията 

Сърбия ще съдържа разпоредби 
за цялостна защита на правата на 
националните малцинства

Много голямо значение зана насКонституция за 
идващите
десетилетия, а може 
би и векове

има и опитът на България в доб
лижаването до Европейския

_ _ съюз. Аз се радвам, че България,
правата на човека изобщо. Логи- заедно с Румъния, с 
ката налага най-напред да се гла- през 2007 година да 
сува новата Конституция, а след 
това и

и на
са кандидатки 

станат член
на ЕС. Уверен съм, че пито 

нов Избирателен закон. България, пито Румъния биха 
Съществуващият закон е лош и имали нещо против в този пакет 
неприложим поради няколко да се включи и СЧГ, защотозаед- 
причини. Една от тях е, че пито но по-лесно ще постигнем обща- 
едиа малцинствена партия няма та цел. Аз съм почти сигурен, че 
шанс да изпълни ценза за влизане и за България, и за Румъния ще е 
в Парламента. Това

ки* Подготвя се и новата 
Конституция на Сърбия.

Тази работа върви малко 
по-бавно от очаквания темп, но 
общо взето можем да бъдем до
волни. Имахме няколко 
вани за нас ситуации, които се на- 
лягаше да преодолеем, и това за
бавяше работата върху текста 
новата Конституция.

А една Конституция 
да се пише на бърза ръка. Кон
ституцията не е въпрос на днев
ната политика(политиката на де
ня), но за съжаление тази 
тика оказва влияние върху ра
ботата на Конституционната 
мисия. Всяка инцидентна ситуа
ция изтласква встрани сериозна
та и аналитична работа върху 
Конституцията.

Във всеки случай до края на 
годината можем да очакваме 
съгласуван текст на предложе
нието за новата Конституция, 
който ще има подкрепата не само 
от страна на управляващата коа
лиция, но и от страна на опози
ционните партии или поне на ня
кои от тях. Аз съм уверен, че то
ва ще бъде добър текст, който 
ще дефинира живота в Сърбия

неочак-
озиачава, че по-добре на западните си граници 

те се принуждават да влизат в да имат още една държава - члеи- 
предизборни коалиции, което ка на ЕС. 
впрочем никак не е лошо, но при 
всички случаи намалява възмо-

на
Може и думите ми звучат 

прекалеио оптимистично, защо- 
то и двете ни съседки много от

не може
жностите за малцинствата и тех
ните партии по-активно да парти- давна са започнали този процес, 
ципират в политическия живот.

Има няколко варианта. Едни
но аз смятам, че предимствата пи

поли- в сравнение с тях отпреди пякол- 
от тях е мажоритарната система, ко десетилетия могат да бъдат 
която дава шансове и на малцинс- използвани сега, разбира се, 
твата в избирателните колегии, в ущърб на съседите, а за общата 1,0 с г"и Софияиски и с г-п Пенов те в Ниш и във Враня, както и за 
които техният брой е забележи
телен, да си изберат свой пред
ставител в Парламента.

Другият вариант би могъл да

Тази идея разработихме съвмест- реална компенсация за фабрики-ко не в
и вече е учреден Еврорегионът цигарения пазар у нас. Общоиз- 
Ниш-София-Скопие. Мпогост- вестпо е, че в този отрасъл по- 
ранни са взаимните пи връзки, вече се набляга на пазара, отко- 
които трябва да укрепнат и да лкото на самите фабрики. Аз съм 
бъдат във функция на развитие- уверен, че това ще ускори раз- 
то. За това са необходими рамка витието на тези фабрики, макар 

гражданите, проявена по време и механизми, които ще помогнат че и досега нишката фабрика си 
на местните избори. На 
управниците във вашите

гурен. че в това отношение няма § общини аз пожелавам много 
да има никакви проблеми, поме

ни полза.
Местното самоуправление е 
отделен клон на властта, което 

> трябва да има добри връзки с 
бъле в това да се намери начин за централната власт. Аз 
положителна дискриминация на уважавам волята на 
малцинствата пропорционалната 
избирателна система. Аз съм си на тези градове, както и на дру- имаше твърде високо техпологи- 

гите селища в този регион да се ческо ниво. 
развиват по-ускорено, като изпо- В България имаме обратнияуспех и както и досега, те ще

же на нашата политическа арена имат добър сътрудник в лицето лзват за целта всичките си пре- случай и аз вярвам, че това ще
Правителството на Сърбия, димства, включително и геогра- ускори и там цигареният пазар да

каза премиерът, коментирайки фското си положение, 
факта, че локалните избори в 
тях спечелиха партии извън

аз не виждам нито една по-серио- на 
зна политическа партия, която да 
се обяви против такова решение.

се стабилизира. Това никак не е 
тежко. Само след две години и* Тазгодишните горещини 

предизвикаха огромни щети за 
селскостопанските 
производители. Има ли 
Правителството на Сърбия, 

Да си призная искрено, радва респективно земеделското 
ме предстоящата среща с бълга- министерство, планове за 
рския ми колега Симеон Сакско- тяхното компенсиране? 
бургготски и аз съм уверен, че тя

половина ние успяхме да нама
лим контрабандата на цигари от 
50 на по-малко от 10%, което е 
по-малко от Великобритания, 
Италия, Германия и Гърция. Сле
дователно четири членки на ЕС 
имат по-голям трафик на цигари 
отколкото Сърбия, а тази прива
тизация още повече ще го на
мали.

управляващата коалиция в 
Републиката., ^ Много теми за 

разговори
* Господин премиер, как 
оценявате сегашното ниво 
на сръбско-българските 

ъ*г**я** отношения и тяхната 
перспектива с оглед на 

V факта, че тези дни
получихте официална 
покана от премиера Сим
еон Сакскобургготски в 
удобно за Вас време да 
посетите България..

- През последните ня
колко месеца само аз имах

т
V■Явйш

- Правителството вече е уто- 
ще се проведе до края на годи- чнило мероприятия за оказване

.. на помощ па потърпевшите от 
сушата. Размерът на средствата е

ната.
* През октомври миналата
година в София беше подписано Два милиарда и половина динара,
Споразумение за свободна които ще бъдат разпределени усилията на Правителството за
търговия с СРЮ, което все още не под формата на семена, изкустве- равномерно развитие на всички 
е приложимо па практика ни ТОрове, гориво... краища да вървят рамо до рамо.

икономически отношения между „Това не се отнася сам0 за ,пчшп за шсъочпвлне на пазви- 
възможността 3-4 пъти да Сърбия и Черна гора. Кога Воиводина, а за цялата страна. С ‘ ‘ ^
се срещна и да беседвам с очаквате това споразумение да тези средства ще бъдат покрити тнето ,,а икономически изостана-
него Последната ни среща влезе в сила? около 40% от щетите. Но акция- лите краища в Републиката, как-

1 вито са и общините Босилеград и
Димитровград. Един от тях е и 
Фондът за развитие, който под
сигурява изгодни кредити за та
кива среди както по отношение 
за лихвите, така и за срока за 
връщането им.

До каква степен ще бъдат из
ползвани тези предимства зависи 
преди всичко от предприемчиво
стта на бизнесмените и па мест-

* Могат ли приватизацията и
м-,.

- Ние разполагаме с няколкоИШ
Щуш

- Такава е машата реалност, та ще продължи и догодина, като 
Спогодбата за свободна търго- в бюджета на Републиката за 
вия беше подписана,при условия следващата година ще бъдат под-

през следващите няколко десети- стана преди две седмици в Салз- 
летия, а може би и векове. бург.

Наистина ние имаме много
\^ешш1вна ТащйпсТвата в теми за разговор и в двустранен, когато черногорската власт не е сигурен средства за напояване.

Най-ва- участвала в преговорите. Няма Факт е, че в страната съществу- 
съмиеиис, че Черна гора си има ват много напоителни канали, 
свои специфични интереси, по аз Необходимо е те да бъдат почи-

нашето общество, което 
трябва да бъде

и в международен план. 
жната несъмнено е защитата панесъмнено 

регламентирано с новата 
Конституция па Сърбия. правата на българското малции-

- СЧГ, предимно в Сърбия, смятам, че става дума само за стени, както и да се създадат по- 
Ние трябва’да обет,дим и въпро- кратко отсрочване па нейното благоприятни условия за купува-

прилагане. Тази спогодба е изго- не на съвременна напоителна ме
дна и за България, и за Черна го- хапизация, за да можем през

ство в
- Нашата обща оценка е, а на

дявам се, че тя съвпада и с оцен
ката на малцинствата, че защи-

сите във връзка с опазването па
границата, като приложим моде- 

тата на правата на малцинстве- да с турЦИЯ> според който една ра, и за Сърбия, затова съм уве- следващия 
ните общности в страната отго- седмиЦа границата се пази оттур- рей, че твърде скоро ще преодо- - 
варя на най-високите стандарти в ски а следващата 0т български леем временния застой.
Европа. Нашият Закон за защита 
правата на малцинствата получи 
ласкави оценки от страна на

период възможно |ЮТ0 самоуправление. Те сами 
да зависим от Св. Илия, тРя6ва «а предложат подходящи 

програми, които ще се финанси
рат от средствата на Фонда. Няма 
и никога повече няма да има без-

по-малко 
а много повече от собствения си
труд.полицаи.

Освен това пие готвим някол
ко съвместни инвестиционни

Еврорегионите- 
истинският път към Приватизацията е 

път за оцеляване на 
стопанството

възвратни средства. Налага се 
всички ние да разберем най-сет-най-комлетентните институции в профами най-значимата от кои- ИНТвГраЦИЯ

Европа. Сега се учредяват съвс- т0 не(ГЬМнено е пътят Ниш-Со-    —— ^
ти на малцинствата. И българс- . кат0 част от коридора, който * к“т° еЗин от инициаторите

™:„иМаеГй‘наВц0иоеиГепП^вета ^ В ^
учреди свой Национален съвет. отпоше11ие българите чувстви- шй-краткият път към Европа? тютюневите фабрики в
Досега 11 малцинства в Съроия телно са ии изпреварили, защото _ ^яма съмнение че регионал- страната е добре обмислена

вече са си осигурили междунаро- сътрудничество, в което ак- постъпка на Правителството и
п..м ^прпитичя този ппоект лока- нуд на Агенцията за приватизация.дни кредити за този проек г, дока тивио ще се включва и местното споделяте ли това мнение? 
то ние в момента приключваме

не, че пазарната икономика под
разбира равномерно развитие на 
цялата държава, но на основата 
на печалбата и на профита.

В крайна сметка аз съм убе
ден, че крайграничните общини, 
включително и вашите, имат по
вече предимства отколкото недо
статъци, но аз искам да повторя, 
че всичко зависи от предприем- 
чивистта на местните бизнесме
ни и на локалната власт'.

вече учредиха такива свои съве
ти. Моето очакване е, че в най- 
скоро време и българското мал
цинство ще направи това и по то
зи начин ще се приобщи към 
Съвета на малцинствата на рав
нище на държавната общност 
СЧГ,

самоуправление, е много важно, 
работите по проектната докуме- -р0 има голяма практическа 
нтация. Естествено ние даваме полза Град Ниш например ■_ 
предимство на пътя Суботица- миого п0-близр до София или до 
Прешево, но веднага след него е скопие( отколкото до Белград, 
магистралата Ниш-София.

- Можем дас бъдем напълно 
“ доволни. Успяхме да привлечем 
е двата най-важни партньора в то

зи отрасъл в света. Доходите, 
които ще бъдат осъществени, са Интервюто взе Ванче Богоео



4 К&Ш9*пгСтШ*€* 22 август 2003

Пресконференция на народният представител 
за Пиротски окръг Драган Павлович_________Кога ще се_учреди Националният съвет?

Причините са и обективни, и субективни
Националният съвет на българското малцинство в Сърбия и Черна гора е °>Чв на 11
май, но все още не е учреден. Защо закъснява учредяването му бе въпросът, които тези дни 
зададохме на някои от членовете на Националния съвет.

Димитровград: ________________________________________

Не го канят в РТВ 

„Цариброд"
формирането, Павлович каза, че 
министърът на информирането и 
културата Браиислав Лечич едва 
ли има представа какво пише в 
закона, понеже е зает със сни
мане на филми и клипове. Ли
дерът на радикалите в Пиротски 
окръг смята, че най-добър закон 
за информирането с имало но 
времето, докато начело на Мини
стерството за информациите е 
бил настоящият генерален секре
тар на СРС Александър Вучич.

Говорейки на пресконферен
цията си в Димитровград, Павло
вич разкритикува икономическа
та и социалната политика па ре
публиканското 
Той сподели, че правителството 
доведе гражданите до бедствено 
положение, от което може да ги 
измъкне единствено Сръбската 
радикална партия, когато дойде 
на власт. “Ние ще се крепим пре
димно на вътрешните си сили и 
няма да позволим на световните 
банкови органзации да ни поста
вят в робско положение, както 
иска сегашната ДОС-овска вла
ст”, сподели Павлович.

Едип от трите пародии предс
тавители в Народната скупщина 
на Сърбия от Пиротски окъг - 
лидерът на окръжния отбор на 
сръбските радикали Драган Пав
лович остро атакува ръководст- 

димитровградския Цен
тър за култура, като го обвини, 
чс нс му позволяват да гостува в 
предаванията на радио и ТВ “Ца
риброд”.

На проведената в Димитров
град пресконференция, Павло
вич заяви, чс за поведението на 
ръководството па Центъра за 
културата и па РТВ “Цариброд 
ще информира централата 
партията си,както и съответните 
републикански органи.

- Първото ми участие в няка
кво контактно предаване по те
левизията беше именно тук, в 
Димитровград и това събужда у 
мен приятни събития. Днес обаче 
много неприятно се чув 
когато от РТВ “Цариброд” ми ка
жат, чс нямат определено време 
за участието ми в някакво преда
ване, изтъкна Павлович.

Коментирайки приетия през 
тази пролет нов Закон за ин-

По всичко личи, че Националният съвет па бъл- тепзпвни консултации с членовете па Свиеш 01 
гарското малцинство в Сърбия и Черна гора ще Босилеград, по време па които трябва да бъдат 
бъде последният учреден съвет от всички мал- уточнени кандидатите за отговорните функции в 
цннетва, въпреки че бе избран преди няколко ме- него. 
сеца.

вото паВече няма място за отсрочване па учредител- 
заседание па Съвета, тъй като от септември

пое-Според д-р Ангел Йосифов, мапдатопосител па 
една от листата “Възраждане”, причините са п 
обективни, и субективни. Но крайно време е 
Съветът да бъде учреден. Ако досега пречка за 
това бяха годишните почивки, пспаписшшят Ста- въпроси от особено значение за малцинствою.

Като краен срок за учредяване на НС на бъл
гарското малцинство Йосифов посочва

II ото 
започва новата учебна година и НС трябва да 

своята отговорност но въпроса за обучението 
майчин език. И ме само това - има много други

ме
па

тут па Националния съвет или заетостта па някои 
членове на Съвета, то сега такива причини вече 
няма. Текстът на Статут па НС е написан п с даден па следващия месец, 
па членовете на Съвета за запознаване с него п за 
забележки. Според Йосифов вече са започнали пи

па чал ото

А.Т. на
правителство.

Босилеград:__________________
Владимир Захариев - Председател на ОС ч но

сител на листата „Босилеград - Димитровград
- Преди един месец поканих на разговор гос

подин Ангел Йосифов, мапдатопосител на листата пяването 
“Възраждане”, във връзка с учредяването па На- ните, които със своите подписи са подкрепили каи- 
ционалння съвет - казва Захариев. - Искам да по- дидатурнте на електорите, избрали Съвета. Нор- 
стигнем договор за бъдещия Статут па Съвета, за малио е те сега да очакват Националният съвет да 
чисто приемане е необходимо мнозинство от две работи по въпросите за които е и сформиран, 
трети от членовете му. Също така трябва да раз
говаряме и за органите и най-важните функции в таената организация Машина на българите в 
Съвета - председател, подпредседател, секретар. Сърбия и член на Съвета от листата Дъзра- 
Подчертавам, че без съвместен договор между две- ждане 
те страни не можем да постигнем добри резултати 
ние, всичките 9 членове на Съвета от листата “Бо- па първо място носи Министерството за човешки и 
силеград - Димитровград” , сме готови винаги за малцинствени права, а на второ място пие, самите 
разговори и за договоряне, обаче другата страна членове, понеже все искаме някой да ни ръководи 
трябва да се отзове.

Захариев добави, че възнамерява до средата на време измина от сформирането па Съвета и ако 
следващия месец да отиде в Министерството за чо- знае защо си трае, а, от друга страна, много разчита 
вешки и малцинствени права па СЧГ. в Белград за на Националните съвети на малцинствата”? Искам 
намирането па начини за по-бързото учредяване час по-скоро да се учреди Националният съвет на 
па Националния съвет па българското малцинст- българското малцинство и да започне да работи,

понеже има много наболели въпроси от областта 
Горан Стоянов - Председател на ИС на СО и на образованието, културата, вероизповеданието и 

член на Националния съвет от листата Доен- пр. 
леград - Димитровград”:

- Смятам, чс всички компетентни за учредява
нето па Съвета лица по-скоро трябва да свикат 
учредително събрание. Със забавянето и закъс

ня учредяването се измамват гражда-
ствам.

Пене Димитров - Председател на неПравишелс-

Б.Д.

- Според мен вина за неучредяваието на Съвета Писма на читателите

Сформиран комитет 

за екологична защитаи направлява. “Дали Министерството знае колко

На 22 юли 2003 ние, 11 жители на с. Грознатовци, Сурдулишко. 
сформирахме Комитет за екологична и национална защита от частно 
лице, което иска да узурпира наша питейна вода. Въпреки изразената 
воля от жителите на трите села - Грознатовци, Стрезимировци и Драинцн. 
в които живеят хора от българското малцинство и подписите на повече от 
150 души да се защити този единствен природен ресурс населението тук е 
пред заплаха от екологична катастрофа и етнически геноцид.

По-точно казано, въпреки че приватизацията на питейната вода е 
забранена, продължава каптирането на извора Студена Гърмада в 
планината Въртоп. Според данните, с които разполагаме, Раде Джурнч 
иска да отведе водата в друга община, до бъдещата си фабрика за 
бутилиране па вода.

Понеже Студена Гърмада е най-глемият извор на питейна вода, от 
който се влива най-много вода в Грознатовската река (на басейна на 
реките Ерма и Нишава) и е най-значителното природно богатство па 
иначе спромашния ии край, може да се постави под въпрос и оцеляването 
на българското малцинство в тази част на Сърбия. До с. Грознатовци 
няма асфалтиран път, нямаме телефони, повече от година е спрян рейсът, 
преди 30 години е затворено основното училище, а от Втората световна 
война до днес не е изграден пито един стопански обект. Затова не искаме 
да си дадем единствения дар от природата. Това би довело не само до 
екологична катастрофа, но и до физическото унищожаване на тукашното 
българско малцинство.

Затова сме принудени да прибегнем към крайни мерки, да се обърнем 
за помощ към обществеността и да организираме цивилна самозащита. 
Също така смятаме, че решаването на екологичните и на етническите 
проблеми е от общ интерес и значение за Република Сърбия, за 
добросъседските отношения и за европейската интеграция.

во.

Разговор с повод: Йовица Иванов, един от 
лидерите на димитровградския „Отпор”

Ще се откаже от „Отпор
Когато се спомене димитровг- - Да, именно при мен се 

радската организация на “Отпор”, събирахме и обсъждахме работата 
хората в тази община се сещат пре- пи. В моя малък апартамеи от 44 
димно за Йовица Иванов-Буза. квадратни метра правехме и 
През последните няколко години голямото знаме па “Отпор”, 
той бе най-деен в тази организация.
Днес казва, че е много разочарован 
и оповестява, че е възможно да се

Това
според
мен е об
икновен
фарс. Те
зи резул
тати
отразяват действителността и не 
показват истинита. Това е попара 
на партията, която в момента е на 
власт в общината ии и която твърде 
скоро ще слезе от политическата 
сцена.

* Имахте лг. проблеми с 
полицията заради 
политическата Ви дейност в 
рамките на „Отпор"?

- Не, не мога да кажа, че са ме 
тормозили в полицията.

не
отегли ог нея.
* Г—н Иванов, как ще 
коментираше стремежа на 
„Отпор" да се превърне в 
политическа партия и. 
самостоятелно да излезе па 
следващите избори?

- Не подкрепям тази идея.
“Отпор” трябва да остане народна 
организация, която с-е бори за -Разочаровани сме много, защо- 
демократичпата кауза. то никой не ни помогна. Въпреки че

пи обещаваха помощ, местните от-
Какво е мнението па бори па действащите тук демокра-

останалите членове па „Отпор тически партии не ни оказаха ни- 
6 Димитровград по този въпрос. каква помощ. За подкрепа от цеи-

- Смятам, че по този въпрос тралата на “Отпор” и дума не може 
няма да има разногл асия между да става.
членовете на димит ровградския От пея не получихме никаква ни-
“Отпор”. Готови сме да отблъснем то морална, пито пък финансова 

Димитровград помощ поради простата причина, 
да бъде сформиран общински от- че тук, в Димитровградска община, 

партия болшинството от жителите са 
българи по националност.

д-р Димитър Анакиев, 
от името на Комитета за екологическа и национална заштита.* Какво става с 

димитровградския „Отпор" ? 
Създава се впечатление, че 
членовете му вече не са толкова 
ентусиазирани.

* Колко члена има 
димитровградския „Отпор" ? 

- 45 човека.
Звонска баня иска да излезе от МО 
Звонци Р* Думитровградският „Отпор" 

загуби битката и когато става 
въпрос за местния Център за 
култура и за РТВ „Цариброд'.

- Не бих се съгласил с тази 
статация. Битката загубиха тези, 
които поеха ръководството на Цен
търа за култура и на РТВ “Цариб
род” и там направиха катастрофа.
* Ще продължите ли 
политическата си дейност?

уИскат да бъдат отделно I!
Звонска баня твърде скоро ще поиска официално да се отдели от Ц 

местната общност Звонци, т.е. да сформира собствена местна общност, Ц 
узнава “Братство” от един от най-видните хора там, пенсионираният : 
преподавател Йордан Миланов.

Според оценката на Миланов, ръководството на МО Звонци не об- |п 
ръща достатъчно внимание на Звонска баня, а жителите й нямат 
никаква полза от таксите за пребиваване па туристите в нея. | |

С постоянно местожителство Звонска бамя има 10 семейства с 26 
души. Те искат селището им да открие собствена джиро-сметка.

- Звонска баня не трябва да продължава да бъде поделяна между У 
Димитровград и Бабушница. Тя трябва да принадлежи само на своите ■ 
жители. Ние ще настояваме Димитровградска община да регулира | 
канализационната система в своята част на селището, както и да 
“евидеитира” леглата за туристите във вилите, конто са разположени в 
границите па тази община, изтъкна Миланов. Б. Д.

кон-

всяко настояване в

бор на политическата 
“Отпор”.
* Вашият апартамеи т в 
Димитровград някога беше 
своеобразна щабквартира на 
„Отпор".

- Да, но ще продължа да работя 
за народното движение “Отпор”, а 
не и за евенутална политическа па
ртия. Доколкото “Отпор” се пре
върне в политическа партия аз, же
на ми и синът ми ще напуснем тази 
организация.

* Според резултатите от 
последното преброяване, тук 
българите все пак не са 
болшинство от населението? • <

Разговора води: 
Б. Димитров
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Реконструкция на ж.п.Димитровград гарата в ГТП „Сръбия" от Пирот е на крачка от

Приети са забележките и ^ОЖЗраТа" И Хотел „Мир” 

на гражданите и на „ПбКЗОЗТЗ най-печелившият
обектпартиите стзнзхз'

От началото на юни е в ход е 
реконструкцията на ж.п. линията 
от гарата до границата с Бъл
гария, а също така и

се, откъдето връзката е по-пря- | 
ка, пък и с приемането на севе- ‘ частни■

рния вариант за магистралата, тя 
ще стане локален път.

На открито заседание
реконст

рукция на самата гара в Димит
ровград.

Според първоначалния
на К0‘ | Това лято чрез аукцион

мисията специалистите от ЖТП бяха приватизирани още 
Белград и проектантите пояс- > димитровградски фирми - ко- : 

ниха, че са се отказали от пър- жопреработвателното пред-1 
началния проект. Понеже в приятието за обработка на ■ 

градоустройствения план е ; кожи "Кожара” от с. Желю- 
предвидено на граничния преход ша и хлебопекарско-търговс- 
да се изгради товарен ж.п. терми- каха фИрМа “Пекара”. 
нал, то и вариантът за използва- “Кожарата” беше купена 
не на улица Борческа за пре- 0т белградчанина Милутин * 
минаването на камиони по нея Кръстич. На третия търг за 
отпада. Тъй като товарният тер- продажбата на тази фирма, 
минал на границата няма да се КОйто бе организиран в Ниш,
строи веднага, за работа с тежки той даде 701 хиляди динари,
товари ще бъде приспособен и По този начин новият собст- 
разширен съществуващият това- веник на 70 на сто от капитала 
рен терминал като продължение в “Кожара” пое задължение- 
на ж.п.
който се стига от улица “Балка
нска” покрай бензиностанцията 
на “Югопетрол”.

двете единствени | 
забележки, отнасящи се за един и - 
същ проблем, бяха решени в 
полза на всички. Да напомним, че 
забележката беше подписана от 
жителите на улица “Борческа” и 
от партиите ГСС, Социалдемок
ратите, ДСБЮ.ДХСС, ДЦ, ДС.
На заседанието на комисията 
присъстваха представители на 
общината,на проектантите, на 
инвеститорите и на ЖТП.

Две ;прое
кт терминалът за товарене и раз
товарване на стоките трябваше 
да се бъде в рамките на гарата, а 
достъпът до него да бъде от 
улица “Борческа”. Тъй като
става дума за сравнително тясна 
улица, при това без подходяща 
настилка за движение на тежки 
товарни камиони, жителите на 
улицата събраха подписи 
равиха забележка, че улицата е 
негодна за такъв вид транспорт. 
В отправената до Комисията за 
приемане на проектоплана забе
лежка се казва, че много от 
къщите са строени с неподходя
щи материали като керпич, нап
ример поради което съществува 
реална опасност от срутване, ко- 
гато тежките камиони започнат 
да се движат по нея. На една част 
на улицата и сега съществуваща
та подпорна стена е пред разру- 
шване така че е опасна за нор
мално движение. От друга стра
на, водопроводната мрежа е 
застаряла и от голямо натовар
ване може да се спука.

Жителите на улицата са пре
дложили до товарния терминал 
да се стига от магистралното шо-

и нап-

* Оферти за купуване на фирмата все още няма. Очакваме ги 
след като извършим преценка на стойността на капитала и 

* когато изготвим програма за приватизация, казва и.д. 
то през предстоящия период директорът на „Сърбия" Стоян Наков.
да инвестира още 3 милиона

склада на гарата, до
Гостилничарско-туристическото предприятие “Сърбия” от 

динара в предприятието. За Пирот, в рамките на което работи и хотел “Мир” в Звоиска баня,
директор на “Кожара” Кръс- започна процедурата за неговото приватизиране. Въз основа на

решение на неговия Управителен съвет е избрана Агенция заТака тич назначи дипломирания
от Свърлиг Топ- || преценка на стойността на капитала на “Сърбия”, която ще изготви 

лица Джорждевич. Той е би- и програма за приватизация. Предприятието ще се приватизира чрез 
вш директор на кожопрера- аукцион. 
ботвателно предприятие в 
Свърлиг.

“Пекара” беше купена от баня, където през юли и август т. г. капацитетите са натоварени
Драгомир Геров, нашенец, стопроцентово. Свободни легла в “Мир” се очаква да има през

. който дълги години е работил следващия месец, 
във Франция. На третия търг Оферти за купуване на обектите на ГТП “Сърбия” още няма, но 
за продажбата на тази фирма, директорът Наков се надява, че ще започнат да пристигат след като
който също бе организиран в бъде изготвена преценката на стойността на капитала и на
Ниш, Геров даде искваните 2 програмата за приватизация.
милиона и 400 хиляди динари. В момента ГТП “Сърбия” има 176 работници. В началото на юли 
През следващите 12 месеца т.г. 13 от тях вече са в списъците прехвърлени на трудовата борса,
той трябва да инвестира в Миналата година без работа в това предприятие останаха 20-ина
предприятието още 7 милио- работника,
на и 400 хиляди динара.

икономист

По думите на ид директора на ГТП “Сърбия” Стоян Наков, 
най-добри резултати в предприятието отчита хотел “Мир” в Звоиска

А.Т.

В Босилеград продължава изграждането на 
жилища________________________________

Б.Д.Държавата и общината 

подсигуряват парите
Б. Д.

Учредена нова скупщина в ГИД
В ход са подготовките за продължаване на изграждането на т» ш- ~ШЖ °

започнатите преди 4 години две сгради с 19 жилища на улица "Маршал IVI МX< )И.ТТ ПВВНОВ И1У1И ИВИ—МНОГО ЯКПИИ 
Тито” в Босилеград. Всяка една от тях е с площ 220 квадратни метра. След 
разговорите между председателя на ОС Владимир Захариев и 
председателя на ИО на ОС Горан Стоянов с представителите на
републиканската Строителна дирекция, в Белград бе сключен договор за димитровградското акционерно 
съвместно осигуряване на пари от страна на Дирекцията и на общинския дружество учреди нова скупщина 
Фонд за солидарно жилищно строителство. „а фирмата. В неговия състав бя-
Дире^ията^^ондът-дТподсигурят^ю ^милиона дш1аара, с които^се ха включени 12 души. Това с, хо- 
сложи покрив на единия обект, а на другия да бъде излята първата
бетонна плоча , за да се спаси от пропадане - оповести Горан Стоянов, щията на най-много бивши и нас- 
директор на Фонда и председател на ИО на ОС в Босилеград. Той поясни, тоящи работници в ГИД. С най—
че 30 дни след издаването на необходимото решение за продължаване на Мц0Г0 свои и чужди акции (11
строителните работи от общинското управление, Дирекцията ще изплати е м_р Михаил Иванов, който
договорената сума. Това означава, че от началото ™оХ°700™ляли застъпва общо 152 акционери и 
републиканската Дирекция е подсигурила около 8 милиона и /№) хиляди 
динаца включително и договорените три милиона. Въз основа на
сключения договор в срок от три години общинският Фонд трябва да След него се нареждат Гмитра 
предостави на Дирекцията 5 апартамента с обща площ 312 квадратни Тодорова (б 171 акции, 2, 58 
метра. С останалите 14 апартамента и 6 локала ще разполага Фонда. гласа), Цветко Иванов (4948, 2,

Изпълнител на строителните работи продължава да бъде ОСИ ц7. Миряна Петрова (4 694, 1,
"Изградня” от Босилеград, което вече провежда подготовки и осигурява ^ Грозда|| Костов (4217, д 76),

които присъстват на заседанията дружеството Иван Марков и 
на УС, когаточленовете са заети, сътрудниците му трябва да 
Предложенията бяха следните: подготвят и отчет за работата на 
Васа Алексов (замества го Мла- фирмата през изминалия период, 
ден Алексов), Драган Мнлосав- Същевременно те трябва да под- 
левич (Божа Станоевнч), Марин готвят и отчет за основните и 
Миладипов (МнливоПе Матенч), оборотните средства, с които 
Перица Раичев (Йовица Мптов), разполага в момента дружест- 
Вярка Петрова (Милена Ден- вото, да изчислят колко пари 
кова), Зоран Христов (Мира дължи то на деловите си парт- 
Николич), Димитра Каменова ньори и на работниците и колко 
(Мирко Нейков), Слава Тодоров са дълговете към фирмата. 
(Зоран Петров), Зоран Геров Заседанието на скупщината 
(Камен Маноилов), Трендафил претече твърде бурно. Имаше 
Петров (Драган Басов), Божана множество словестии дуели 
Давидкова (Боголюб Алексов). предимно между бившия днрек- 

До тях ще бъде изпратено тор на ГИД м-р Михаил Иванов и 
писмо и те трябва да отговорят настоящите ръководители на 
дали са съгласни да влязат в фирмата Иван Марков и Даика 
състава на УС на ГИД. Отговор Георгиева. М-р Иванов и новоиз- 
се очаква и от Стефча Рашков браният председател на скупщи- 
(замества го Асен Радоицев), пата Добрин Петров изтъкнаха, 
Перка Димитрова (Петър Стои- че всички, конто са довели ГИД 
лков) и Борка Величкова (Грана до това катастрофално положе- 
Раичева), които бяха предложе- ние, трябва да отговарят за това. 
ни за членове и заместиик-чле- М-р Иванов дори предупреди, на 
нове на Надзорния съвет на ГИД, настоящия директор Иван

Марков, че твърде скоро ще се

В края на миналата седмица

ра, които са получили пълномо-

има в скупщината 4, 62 гласа.

8г1г Е:!: I
АРХ” от Враня, което означава, че са изпьлнени необходимите з0раи Андонов (3174, 1, 33),
технически условия за продължаването на строежа. В момента на него са д ан Тошев (2879, 1, 20),
ангажирани тридесетина работници от, %еяпР”ятиет°; к0"™ ветите Милован Тодоров (2562, 1, 07) и 
изливането на първата бетонна плоча на единия от ооектите. „ * ,,„п„л» о«л 1 П71 
Едновременно с това се подсигурява цимент, желязо, чакъл и други Саша Андонов (2560,1,07). 
строителни материали. Стоичков подчерта, че според плана, до края па за председател на новата 
2003 година ще бъдат построени всичките три етажа и покривът върху скуПщИца на ГИД бе избран дип- 
единия обект, а на другия ще бъде излята само първата бетонна ломираният технолог Добрин

Петров.
Скупщината предложи члено

ве за новия Управителен съвет 
(УС) па ГИД и техни заместници,

междуетажна плоча.
Владимир Захариев, когато сградите бъдат завършени, за продажбата 

на жилищата, които са собственост на Фонда, както и па локалите, ще се 
обяви конкурс.

След 10-ина дни скупщината озове в затвора, 
на ГИД пак ще заседава. Дото- Б.Д.
гава настоящият и.д. директор наП.Р.
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Приключи жътвата в Димитровградска 
община______________

ДимитровградХуманен жест на 
многократния кръводарител

Ставров идвал в 
Гораждевац и 
познавал Дакичите

Извънредна
кръводарителска
акция

Добивите отговарят 

на очакванията
На 15 август в Димитровград сс иро-

Многократпият кръводарител от Дими,- иедо иввъпрсдпа акция "0 Крт.водар«-
ровград Димитър Огавров пожела да дари вапе, трета за тази година. Кръв дадоха
кръв по време па извънредната кръводари- 28 кръводарители, а от мнозина бяха
телска акция, която преди броени дни бе организирана в ц^рпати, защото не са изминали три
Димитровград, но лекарите не му позволиха, тъй като е възможно 
да наруши здравето си, защото е дарил кръв преди по-малко от три

Най-важната селскостопанс- Споре„думите на Василева, 
ка работа - жътвата, коя го запо- пр03 в слвдВащия период
чиа па 20 юли в Димитровградска комисия от общината трябва да 
община, приключи тази седмица. прецени щетите от сушата. Това 
Комбайните прибраха зърното и ще бъде направено, за да могат 
в района па Висок, кздето винаги и^сТпворед
пшеницата узрява най късно. оповестеното от Службата за

Както ни осведоми Зорица ьа- обществени доходи, да бъдат 
силева, завеждаща селскостопан- освободени частично от данък 
ската общинска служба, жътвата и цялостно от пенсионната 
с приключила без особени проб- осигуровка, 
леми. Имайки предвид сушата и 
значително намалените добиви в

месеца от последното даване.
Факт е обаче, че в Димитровградмесеца.

Ставров отиде с желанието да даде кръв за пострадалите в 
терористичната акция на албанските екстремисти в метохийското то, когато се организираха но десетина 
село Гораждевац. Според думите му, тон ходил в това село преди кръводарителски акции е минало. Това 
няколко години и познава лично някои членове от семейството е н разбирасмо, като се знае, че най - 
Дакнч, което в безумния терористичен акт загуби непълнолетното голсмите (|)1фМИ в грпда ма работят.

-Искрено желаех по този начин да помотана семейство Дакнч, Само в I ИД имаше повече ог дпееш 
но лекарите не ми позволиха да рискувам здравето си. Идвал съм и дарители па кръв.
Гораждевац като спортен деец преди няколко години, когато и този път акцията беше организи- 
трябваше да събера документация за гораждевчаиииът Славнша рапа от Общинската организация ма 
Дакнч, който тук отбиваше военна си повинност, да може да играе 5церве|1ИЯ кръст п от Завода за тра-
за “Балкански”, изтъква пред нашия вестник Ставров, който е дари 1 „
кръв около 60 пъти. Хуманният Димнтровградчанин три пъти е нссрузия от шип. 
давал кръв директно от вена във вена на пострадали хора и е спасил

кръводарителите намаляват, че врсмс-

и от общинския щаб за жътвата, 
житните райони на страната, цената за жетвата на 1 хектар е 
добивите на територията на ^ила 3500 дин, ако сламата се

балира и 3000 без балиране, 
респективно 500 и 450 кг, ако се 
плаща в натура. Повечето от сто
паните възразяват, че цената е 
висока, но това е “държавна це
на” на ниво окръг.

Според последните сведения 
едва ли има неожъната нива, ос
вен ако достъпът на комбайните 
е невъзможен поради неподхо
дящ терен.

общината са на очакваното ниво, 
т.с. от 1800 до 2000 кг от хектар за 
пшеница и до три хиляди за ече
мик. Това е почти на ежегодният 
добив в общината, така че в 
сравнение с републиканските до
ри може да се каже, че са добри. 
Разбира се, изтъква Василева, 
сушата и тук е взела своя “дан” 
но не толкова, както в други 
краища.

Тазгодишната жътва, както и 
няколко години досега, е орга
низирана от местните общности

Д.С.
Б.Д.два живота.

След сенокоса в Босилеградско

Добър сенодобив в 

по-високите села
- Изключително съм доволен от тазгодишния 

сенодобив - казва Драголюб Миланов от Долна 
Лисииа и добавя, че са събрали достатъчно сено за 
добитъка през зимата. Същото потвърждава и 

Топлото време и липсата на валежи през лятото Божидар Иванов от Бресница, изтъквайки, че и
качеството па сеното тази година е по-добро от А.Т.повлия благоприятно на сенокоса.

Тазгодишният сенокос приключи, сеното е вече миналогодишното, 
в плевниците, а животновъдите от пашата община, 
особено от по-високите села, доволно потриват семейството ми успяхме да съберем достатъчно 
ръце. Всички са единодушни, че тази година в сено за добитъка, понеже освен нашите ливади 
планинските села е имало много повече сено в косихме и чужди имоти - казва Захари Миланов от 
сравнение с миналата година. Това е последица па Извор, който в оборите сп отлгежда десет говеда и 
обилните дъждове, които валяха през май в четиридесет овце.
Босилеградско, когато тревите в по-високите 
места започнаха да никват и да избуяват.

- Въпреки че добивите не бяха големи, аз и
Продължава изпълнението на прог^ 
„Отглеждане на изкуствени ливади”

амата

Сеитбата ще се 

проведе до 15 

септември

Дълготрайната суша обаче попречи на отавите, 
които са йзрасли само в добре напояваните ливади 
край реките. П.Р.

В Босилеградско след 
треската за боровинки Бележка Американската неправителствена организация УСАИД ЦХФ, 

която финансира програмата “Отглеждане на изкуствени ливади” 
вече предостави семена и изкуствени торове на около 350 земеделци 
в Босилеградската община.

- Според програмата за един хектар ливади се предоставят по 30 
килограма семена (15 килограма люцерна и също толкова смес от 
различни видове треви), както и по 850 килограма изкуствени торове 
( 600 кг “НПК” и по 250 кг “Кан”) - подчертава Владимир Стойнев, 
представител на ОС по изпълнението на програмата. Той поясни, че 
ще бъдат засяти общо 228,40 хектара ливади, за което ще бъдат 
използвани 6 852 килограма семена и 194 100 килограма изкуствени

По-малко 
боровинки от 
миналата 
година

” Паушалци”
Въпреки непоносимите горещини през това лято, 

драстичен недостиг на питейна вода в Димитровград 
все пак няма. Случва се понякога високите части на 
града в следобедните часове да нямат вода, но това е 
поради нерационалното изразходване на питейнатаИ това лято в планините Бесиа кобила,

Църноок, Валози, Бела вода и Милевска вода за поливане на зеленчуковите градини, каквито
планина отново се бяха пръснали берачи на има П0ЧТИ всяк0 ВТ0Р° семеиство в Лв0Ра сн- 
боровинки, които чрез събирането и На пръв поглед може би няма място за тревога, тъй 
продажбата на тези горски плодове търсеха като цената на водата е десет динара, пък кой
някакъв допълнителен източник за дома- колкото похарчи. Обаче неофициална проверка 
шните си бюджети. Тазгодишната родитба ма сочи, че в Димитровград има около 120 семейства, 
тези изключително вкусни и полезни плодове които плащат водата не според това колко отчита 
е по-слаба в сравнение с миналогодишната, но годомерът, а “паушално”, да не кажем от око. Става
за сметка на това пък качеството им сега е дума за потребителите на питейна вода, чиито
по-добро. Със специално направени за тази водомери през зимата са замръзнали, “пукнали”, 
цел приспособления опитните берачи са * Специалистите от “Комуналац” са откачили 
успявали да наберат по 50 до 60 килограма на 
ден.

торове.
Проектът, чиято реализация е контролирана от Завода за селско 

стопанство от Враня, предвижда сеитбата да се проведе до 15 
септември, понеже поради планинския климат в селата на 
Босилеградска община след този срок тревите няма да могат да се 
развиват и сеитбата ще се отмени за следващата пролет.

Във връзка с реализацията на програмата, в началото на този 
месец УСАИД ЦХФ организира в Долна Любата обучение за 
земеделците за прилагането на съвременните методи и научните 
постижения в областта на земеделието. На събранието, на което са 
присъствали около 50 земеделци от Любатския район, лекции по 
темата са

развалените водомери и са поставили приспособ
ление на липсващия водомер, докато потребителят 
си купи нов или поправи стария. И в това няма нишо 

про^лжи0ок1лоРдУ едмициГоткупвачите ; яошо’ са“° пове',!ето от споменатите потре- 
предлагаха по 30 динара за килограм. Но бители са забравили да си сложат нов водомер вече 
когато конкуренцията се засили, цената се I Десетина и повече години. А за това са забравили и 
повиши и достигна 50 динара за килограм. отговарящите за тези проблеми в “Комуналац”. А 
Някои хора твърдят, че на Власина и на други тъкмо тези “паушалци’ имат сравнително големи 
места цената на боровинките била доста зеленчукови градини и което е още по-важно, с 
по-висока. Колко тона боровинки са изкупени • добри месечни доходи. И така, те хем харчат вода 
през този сезон не се знае точно, понеже и тази колкото си искат, хем почти нищо не плащат. Някой
година е имало откупвачи не само в Боси- ■ ще каже, че това не са много пари. Да , но редовните 
леград и в околните села, а дори и в самите \ платци на всеки кубик вода плащат и за изпусната * 
планини. канализациона вода, което увеличава сметката им. I

Всяка година в Босилеградския край има Пък и защо едни да са привилегировани, а други - не 
все по-малко боровинки, което според мес- Защ0 да се изразходва водата безразборно/гъкмо от | 
тиите жители до голяма степен е последица и р р ’
от острите метални гребла на берачките, кои- ’ когато с‘е къпят“? Щ< ^ Д0КаТ° ДРУГИ Да пестят
то унищожават и стъблата, Д0РИ и когато се къпят.

За разлика от предишните години, това всички тези въпроси трябва да отговорят
лято в Босилеградско въобще нямаше гъби. компетентните органи в “Комуналац ’. Това е и в 
Основна причина за това според гъбарите е техен интерес, 
била дългата суша, която не е позволила на 
манатарките и на другите видове гъби да 
поникнат.

От началото на брането на боровинки,
изпели професор доктор Лука Радоя от белградския 

земеделски факултет и Мица Стоич - директор на Завода за селско 
стопанство от Враня, а на практика е било показано по какъв начин 
да се извършва сеитбата”. Запланувано е в началото на следващия 
месец да се проведе обучение и в Горна Лисина, на което освен от 
Лисинския район, трябва да присъстват и земеделците от всички 
останали села в общината.

Едновременно със споменатите дейности в Завода за селско 
стопанство във Враня се извършва анализ на почвите, понеже всеки 
земеделец, включен в програмата, е предоставил от 500 до 700 грама 
пръст от различни части на площите, на които ще бъдат отглеждани

I

изкуствени ливади.
Проектът на ЦХФ предизвика голям интерес сред земеделците в 

нашата община. Някои от тях възнамеряват да засеят и по няколко 
хектара с изкуствени ливади. Както узнаваме от Стойнев, Ботьо 
Христов от Долно Тлъмино ще отглежда изкуствени ливади на 6 ха, а 
Георги Глигоров и Миле Милев от Долна Любата, както и Владко 
Петков от Горна Любата тази есен ще засеят треви на площи от по 2 
хектара.

П.Р.П Р.
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Запис от ГКПП ..Калотина”
Землячески срещи и разговори - д-р Сава 
ПетровТака не се влиза в Европа!

Няколко начина Води го любовта към 

труда и професията

«»"», ■ »рГ 'ф™ ”ф“—" ! “ Г “•» ““

собствена кола пътят, разбира се, е по-лек, но и Жената "'
много по-скъп - 8 евро пътна такса 
дезинфекция.

Д-р Сава Петров, специалист по аку
шерство и гинекология, на 25 април 2002 
година получи титлата примариус. Пре
ди това той извървя богат жизнен и тру
дов път, който започва на 18 януари 1941 
година, когато е роден в с. Пъртопопин- 
ци, Димитровградско, в семейството на 
трудолюбиви хора, от които получава 
също такова възпитание. Баща му Ва
сил е бил продавач в селския магазин но 
обработвал и земите си, а майка му Ма-

докато минат

изплашено се връща няколко крачки 
и такса за назад и полицаят започва контрол на паспортите 

на поляците в микробуса. Когато след около поло- рика се грижела за всичко в къщата и 
около нея.

Сава учи в гимназията в Димитров
град и завършва през 1959 година като Щ 
пълен отличник, поради което е осво- 1<Ч 1 
боден от зрелостен изпит. Същата го- игр^л^боаСега 
дина се записва в Медицинския факул- хобито му е четенето, 
тет в Белград. В столицата изкарва и Особено уважава 
задължителния лекарски стаж след дип- българските класици 
ломирането си. Най-напред постъпва на Елин Пелин, Йордан
работа близо до Прищина, по - точно в Йовков, Димчо^тт - сг, Дебелянов, Пейо Яворов
миньорското селище Ново бърдо на 50 „ Христ0 смирненски
км от Прищина. След известно време Всяко лято той прекарва 
там изкарва курс по социална гинеко- известно време в

винчасова проверка 
тръгват , тя пак се доближава до 
гишето, откъдето отново запо
чват да се чуват ругатни и обиди 
от полицая и молби от жената. 
Най-после той ядосано удря пе
чат в паспорта и жената минава. 
За щастие рейсът в Калотина за
къснява десетина минути и те ус
пяват да стигнат.

На връщане случката е обрат
на. Паспортният контрол на ГК
ПП “Градина” е за секунди, но 
трябва да се мине и митницата, 
пред която чака тълпа дребни 
трафиканти на цигани. Мъжът 
отива до митничаря, който кон
тролира леките коли и го моли да 
прегледа багажа им понеже не 
носят нищо, дори кутия цигари. 

“Не ме интересува, чакай там в редицата!” 
-отсича митничарят. За щастие се появява мит
ничар, съученик на мъжа и така съпрузите ми
нават без чакане.

Ако ГКПП-тата са входната врата на всяка 
държава, какви ли са първите впечатления на 
всеки чужденец, който влиза в страната? С такова

поляците

На млади години д-р

логия, а сетне специализира гинеколо- родната си къща в 
гия в клиниката в Прищина. Негов мен- Пъртопопинци, която 
тор е прочутият академик професор ^акар ^родителите му 
Воислав Шулевич в Белград на когото, вече не са Живи. 
както казва д-р Петров, дължи благо- -: ;
дарност до края на живота си.

Като специалист по акушерство и гинекология той отново се 
завръща в Прищина, а междувременно се жени и му се раждат 
дъщеря и син - Ивана и Александър. Ивана сега също е лекар, а 
Александър наскоро ще завърши медицина.

-През размирното време в покрайнината, по-точно през 1981 го
дина, напуснах Прищина и се озовах в Белград. Защо там ли? Защото 
вече имах квартира, тук съм следвал и специализирал. Но не 
намерих работа. За съжаление колегите ми смятаха, че трябва да се 
върна в Прищина, “за да пазя Косово”. Не им останах дължен и ги 
питах защо те не отидат там да пазят Косово. В чужбина не искам, 
понеже смятам, че в тази държава съм се учил и в нея трябва да 
работя. Дойдох в родния си край, в Димитровград, където ме приеха 
радушно на работа в здравния диспансер и в извънболничния ро
дилен дом. Една година останах между “свои хора”, направих прег
леди на много трудоустроени жени поради рано откриване на кан
церогенно заболяване, обзаведох диспансера с нови апарати, написах 
научен труд, който публикувах в сборник - спомня си д-р Петров.

Новата му “спирка” е Смедерево, където остава две години, а след 
това пак се озовава в Белград. Тамо завършва курсове по лапа- 
роскопия, колпоскопия, цитология и ултразвук и постъпва на работа 
в Здравния дом в Нови Белград, който е с около 400 хиляди жители. 
Все по-често публикува научни трудове в различни списания и на 25 
април миналата година от Министерството по здравеопазване и за
щита на жизнената среда получава титлата примариус. И сега се 
занимава предимно с превантивна работа и е активен член на Ги- 
пскологическата секция към Сръбското лекарско дружество.

Най-бързият и най-ефтин е начинът, да пре
минеш границата пеша. Отиваш до с. Калотина и 
оттам хващаш рейса за София. Така за 2,10 лв и за 
около час си в София. Този начин най-често полз
ват студентите от Димитровград, които следват в 
София.

Ранно юлско утро. Часът е четири и половина.
Контролът на ГКПП “Градина” на излизане ми
нава за броени минути. На ГКПП “Калотина” отношение ли се посрещат гости в страната, чиито

служители са граничните полицаи и митничарите? 
Така ли ще влязат в Европа и България, и Сърбия? 
И докога тази граница ще бъде най-твърдата в 
Европа? Нима берлинската стена не падна?

шест-седем автомобила със сръбски номера и една 
с полски. И две българки от битака в Димитров
град. Българките минават без проблем. Двойката 
от Димитровград се нарежда пред гишето, зад кое
то е млад намръщен полицай. Мъжът минава без 
проблем, а на съпругата му полицаят нарежда да

А.Т.

-------------- ------ .---
Бисерите на ” Братство” (Бр. 146 от 28 май 1964)
Художествена изложба 
Петров:_______________

Завой 1963
м. т.По случай рождения ден на др) 

Деня на младостта в Димитровгра; 
изложба на Иван Петров на тема 
1963 година”. Всъщност това са 
тематично свързани със събитията, 
наводненията на село Завой.

Самата тема, известна на зрители

Юг-!'През фотообектива

Кому пречат? е- .-^0
Работниците от комуналното 
предприятие в Димитровград 
неотдавна засадиха по улиците 
на града много нови дръвчета и 
подмениха някои стари по 
главната улица, както се вижда 
на снимката, направена пред 
входа на сградата на 
Общинската скупщина.
Кому е пречело това младо 
дръвче, както и още няколко 
изпочупени фиданки по I
главната улица, засега никой не 
знае. Няколко от засадените на &
улица „Найден Киров" . ЗЯЦхНВНЮг ^

■ Ж

|аш|известни предразположения за гледане на 
изложбата, но разбира се художникът е успял не много са слушали, но и по-дълбоко, правдиво, ; 
само да даде илюстрации за тези драматични дни реалистично, емоционално рисуване на това :
в едно село и един край, но чрез своята творческа събитие. Това караше хората да се връщат и по ; 
преживелица да изтъкне всички особености на няколко пъти да застават пред създадените ли- . 
селянина от тоя край - любовта му към родната кове и отново, още по-силно, по своеобразен : 
къща и близките, солидарността на хората в не- начин да доживяват катастрофата на Завои. : 
щастието и други типични свойства на човека, Тази изложба, всъщност драматичен документ . 
който побеждава трагичното и създава нови усо- на едно бедствие - изтъква всичките положител- ; 
вия за живота на пострадалите. ни черти на човека от тоя край. Завсичко това .

Всичко това художникът успява да изтъкне допринасят и изразните средства, с кои го разпо- . 
чрез своите графики да възбуди зрителя е пър- лага Петров. Всяка картина допринася за да се ; 
вата картина, когато селската камбана възвестя- получи едно цяло като същевременно от всяка . 

' картина личи определена мерка между светлите и ;

1Ч \:
Ч.; $

иглолистни дръвчета след един 
ден бяха извадени и изчезнаха.

• От полицията няколко седмици 
обикаляха и се разпитваха кой 
6й могъл да направи това. Според неофициални информации 
прлицията уж е заловила извършителите. Ако това е вярно, защо 
тбгава не съобщи имената им? Питам се как биха се почувстали, те 

| ако някой влезе в двора им и изчупи там дръвчетата.

■

ва за нещастието, което идва, до последната ко
гато на повръхността на езерото се назират нови тъмни контрасти.

: изгледи на победилия човек. Откривайки исти- Графичният език на Иван Петров е близък и : 
• ната за колективната трагедия на едно село Пет- твърде разбираем на хората, които така много ;

• '■ ров успява да развълнува своите зрители. Именно желаят да имат неговата графика в своята къща и .
нрави картините да бъдат близки на в предприятието, където работят.това

зрителите, не само по темата, за която толкова Б. Николов А.Т.::: В* - V ^
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1п тетопат

Сама жена на път
На 2 май почина Блага Димитрова, една от най-продуктивпите 

и най-известни български писатели. Автор на повече от трийсет 
стихосбирки (от които две са преведени на френски), на седем 
романа, четири пиеси, множество преводи и есета, тя участваше 
активно и в обществения живот па страната си.

След падането на комунизма през 1992 даже бе вицепрезидент 
България, по, разочарована, си подаде оставката година йона

късно.
Съдбата на Блага Димитрова следва историческите лъка- 

тушения па нейната страна и на цяла Източна Европа. Студентка 
но време на войната, тя открива себе си в аитифашизма. През 
1944 г. България попада в съветската орбита и Димитрова, коя то 
продължава обучението си в Москва, възпява в стиховете си 
съпротивата и изграждането на социализма. Ангажира се и в 
борбата срещу Виетнамската война. В същото време, все 
ио-чужда на официалната риторика, Димитрова става прицел па 
атаките на пресата и накрая се превръща в един от редките 
български дисндеити. Докато книгите й са цензурирани и 
забранявани, популярността й расте: читателите откриват 
свободата чрез стиховете й. През осемдесетте години тя участва 
в основаването па Клуба за демокрация, първото изявено про-

Единадесети художествен пленер 
„Погановски манастир 2003_____

Още 23 ценни картини 

в димитровградската 

галерия
тесто движение.

След падането на Стената Димитрова (за кратко) е изтла
скана па авансцената па политиката, преди да се върне към 
литературата - най-после свободна не само от излюзиите па 
младостта или от цензурата, но и от задължението да защитава 
кауза. Между другите си творби тя пише и къси есета - остри 
анализи на положението па мъжа и жената днес. Но една нова 
опасност надвисва пад българиста култура - прекомерният 
стремеж към печалбата, вкусът към сензационното, обър
кването на стойностите.

“Ала възможен ли е свят без поезия”, питаше се тя в един от 
последните си текстове. “Отново нараства копнежът по нещо 
съществено, нещо, което липсва, нещо, без което губим себе си”.

В прекрасните околности на манастира “Свети Йоан Богослов от 
1 до 10 август т.г. се проведе 11-я пореден международен 
художествен пленер “Погановски манастир 2003 г. . В 
участие 11 живописци от страната и чужбина - Михайло Ракита от 
Банялука, Ивана Станкович от Ниш, Чедомир Илиев който по 
потекло е от Димитровградския край, и Йелена Тръпкович от 
Белград, Ивица Грачич от Крагуевац, Иван Кънчев и Цветан Колев 
от България, Бато Брайович от Подгорица, Илияна Паманез от 
Мексико и Наталия и Константин Блаженови от Русия.

През почти всичките дни на пленера времето беше хубаво, така че 
| участниците имаха възможност да рисуват картините си на открито, 

в двора на православния храм, датиращ от 14 век и край чистата река 
Йерма.

Художниците бяха настанени в манастирския комплекс, докато за 
четирите художнички бе намерена квартира в селото Трънски 

| Одоровци, отдалечено на 4 километра от манастира.
Участниците в пленера останаха доволни от добрата организация 

и от изключителното обкръжение, в което се провежда проявата. 
Крагуевчанинът Ивица Грачич каза, че това е един от най-добрите 
пленери, в които е участвал досега. “ Организаторите наистина се 
постараха нищо да не ни липсва. Що се отнася до мястото на 
провеждането на пленера, мога да го оценя с една дума - прекрасно!”

Банялучанинът Михайло Ракита заяви: “Такива места 
вдъхновяват, зареждат с енергия нас, художиците, и ни стимулират 
да творим възможно най-добре.”

Със същите размисли по отношение на организацията и мястото, 
където се провежда пленерът, бе и подгоричанинът Бато Брайович:

След края на пленера поискахме мнението на директора на 
Центъра за култура в Димитровград м-р Петър Йованович. Той 
сподели, че е изключително доволен от участниците.

“Сторихме всичко за тях. Надявам се, че ще си спомнят дълго 
време за този пленер.”

За качеството на картините, които участниците подариха на Гра
дската галерия, м-р Йованович изтъкна: “Не съм най-компе- 
тентният човек, който може да оценява картините. Според думите на 
художниците, с които разговарях, качеството на тазгодишния 
пленер е поне с една степен по-високо в сравнение с предишните му 
издания.

Участниците оставиха като подарък 23 ценни картини на 
Градската галерия. Ведомството организира със собствени средства 
проявата, за която изразходва около 220 хиляди динара.

него взеха

Цветан Тодоров

Блага ДИМИТРОВА

АюбовНавреме :

Изгубих си нехайната 
походка,
изгубих своя смях самонадеян, 
и във душата тишината 
кротка,
и ведрината в погледа
разсеян,
и своя сън нощя.
Изгубих пътищата 
примамливи, 
и непокорството, и 
свободата,
и случая, и думите менливи - 
изгубих всичко, а съм 
най-богата, 
най-щедра на света.

Чезна в шуплите на здрача 
на разклона
на спомени и на мечтания. 
Няма закъде 
повече да бързам.
Навреме ще пристигна, 
ще намеря пътя, 
колкото и да е тъмна 
падащата нощ.

Пустини
Вях родена да обичам 

бичана да бъда.
Но животът ми премина 
без любов почти.
Затова съм всепрощаваща 
и не обвинявам 
голите пустини, 
които прекосявам.
Само ги запитвам 
с поглед удивен:
- За какви ли градини 
сте били родени ?

и о

* * *
Б.Д.

Едно побеляло дете, 
вече кръгло сираче, 
смаляващо се и тъжно, 
че е загубило ключа от 
вратата,
с който се отваря всичко, 
че е забравило някаква дума, 
от която зависи всичко, 
седи безпомощно свито 
в самотния кър, 
където става все по-студено. 
То все по-често задрямва, 
подготвяйки се за дългия сън. 
Избелелият шал 
е с мирис на идещ сняг. 
Наблшсава Голямата зима.

Стоящи:
Ивана
Станкович,
Валентина
Николич,
Илияна
Паманес

Аодето си 

изправен Саша Тодоров - 
радио Ниш.

Не забравяй да се радваш! - 
шушнат мъдрите дървета 
и с подкосени колене 
под брадвата се 
сгромолясват.
Не забравяй да се радваш! 
Аодето си изправен, 
додето срещаш вятъра, 
додето дишаш висота.
Аодето дреме брадвата.

Седят:
Наталия 
Баженова, 
Борис Лазаров - 
РТВ
"Цариброд".

/;
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За мината в Ракита 

камионите и 

праните на нашенни
°ВОрИЗаНеЩОв3вОНСКИЯКраЙ- Селските улички са почти празни Едип 

Това нещо са някакви камиони, които неотдавна минали селянин пои две крави на Ракитската река 
през с. Звонци и се отправили към с. Ракита. А на През Ракита минават Р
камионите пише Специален превоз”

Осми август е. Вървя по пътя Звонска баня-Звонци.
Някъде на половината път 
кмета

две рекички -
Блатъшиица и Ракитска река. Близо 
до друга - на места ги делят само 20-30 метра, 

мг. -з иМежду даете селИща срещам В частния магазин на Зоран Младенов
на МО Звонци Новица Николов и от него поръчвам бира. Искам да почерпя и него 

научавам, че през с. Звонци неотдавна са минали някакви тон отказва. “ Не съм виждал никакви 
камиони с надпис Специален превоз”! “Аз не ги видях, камиони”, казва Младенов и категорично 
казва кметът. Хората, които са ги видели казват, че те са отрича, че на някого би могло да премине 
били бронирани. Кметът продължава пътя си към през ума да съхранява някакви опасни 
Звонци и по нататък към Трънски Одоровци, а аз материали тук.
пристигам в Звонци и започавам да търся хора, които са В Ракита има три частни магазинчета и 
виждали странните камиони. Един старец седи на пейка един обществен-на кооперацията “Ерма”, 
пред местната амбулатория.
Казва: “И аз чух за това, но не 
съм ги видял. Видял ги е Жика Р/
Петров.” Търся Жика, но се И 
оказва, че е на работа в Ниш. [ I 

Продължавам към с. Ракита. I 
До това село има повече от три I 
километра. Към него води Н 
тесен, но асфалтиран път, Н 
който минава през гористи Н 
местности. Гора и само гора. ■
Долу под пътя шумоли Ра- И 
китската бара. Чудесно място. Н 
Гори - борови, букови, церови... В 
Чист въздух, птички, зелени- Н 
на... Сто процента “натурално”. Н 
Чудесно. Прекрасно... Пътят на

са една

но

но

к «!
1

Какво ли има вътре? 
Един от отворите на мина „Нова Ерма"$В

к.-! &
говори за словенците, че в един момент 
започвам да си мисля дали съм попаднал в 
някое селце в долината на Соча. Казва ми и 
това, че наскоро ще “ликвидира” стадото си, 
защото цената на овцете и агнетата е 
“бадява”. А аз си мисля колко хубаво би 
било словенците пак да започнат да идват 
при нас, за да ни откупват “бадява” 
добитъка, зеленчуците, плодовете...

И Александър Харалампиев не е виждал 
камионите. Съмнява се, че някой би решил 
да се съхраняват тук опасни материали, 
макар че според него в крайна сметка 
всичко е възможно, понеже много е 

път, когато един ден стане пропътувал, видял и чул в живота си.
негоден за движение? Откъде Отивам от Александър Харалампиев без да пия
ли ще съберат средства за тази цел?, Как ракитчани той като че ли не съществува. В Ракита, както ме обещаното кафе 3а1Ючва да вали дъжд, и аз бягам под 
тогава ще идват до центъра на Звонския край - село информираха селяните, живеят около 300 души, но аз едИИ навес Пред едно закритокафене, което се помещава 
Звонци, където е пощата, амбулаторията...? Как ли се нямах впечатление, че са толкова. ^ в някогашната административна сграда на изоставената
минава по този път през зимата?”Опасно ли е, има ли Срещам и Александър Харалампиев, който пасе стадо мина за каменни въглища “Нова Ерма”. Под навеса
вълци и други горски хищници...?” с около 40 овце.^Казва ми, че някога е имал над 200. “Аз съзирам налепени предизборни плакати. На Лабус са.

Ето я и първата къща в Ракита. Отдавна запустяла, съм получавал "Братство в Словения, във Връхника, «Най-добрият кандидат за Сърбия”. Спомням си за 
Срещам и първите ракитчани. Илия Стоицев тръгнал с където 11 години съм живял и работил , с ДуМИте на последния ми събеседник: “Народът тук има

въодушевление ми говори Харала
мпиев. На въпроса ми дали го чете и 
днес той отговаря: “ Само когато ми се 
удаде възможност, но това се случва 
много рядко”. Отбивам на кафе при 
него. Много интересен човек. Женил се 
е три пъти. От първата си жена има две 
дъщери, които живеят в Италия, от 
втората има син, който е във Вараждин 
в Хърватия, а от третата - Рахмана, 
която е мюсюлманка от Бихач, и с 
която живее сега, няма деца. “Без 
Рахмана
съпругата си Ацо, който в живота си е 
работил не само в Словения, по и в 
Холандия, и в Германия. “Дори и кафе 
пс мога да сваря без пея”, продължава

ш *шшт-4 ад
> а

места е започнал да се руши, да 
се свлича надолу на 50, 100, а на 
някои места и повече метра към 
посочената бара. Мисля си:
“Кой ли ще ремонтира този Идилична гледка. Ракита е хубаво планинско село с около 300 жители.

6Г • ^ -V--- Ь

Ракитският словенец'
Александър
Харалампиев

съзнание за българския си произход, но това за него не е 
важно. Като дойдоха изборите, Лабус получи 20 и 
няколко гласа, а Шешел - 106!?”

Отново минавам пътят от Ракита до Звонци пеш. Сега 
срещам коли, по, уви - всички са в обратната посока. А 
регистрациите - Бор, Зайчар, Ниш... ?

Най-сетне в Звонци срещам човек, който е виждал 
камионите. Това е лидерът на ДСБЮ в Звонския край 
Иван Таков. Не знае за какво точно става дума, но
загрижено клати главата. Критикува и тези, които 
откриха входовете на някогашната ракитска мина. “Ако 
не беше опасно, тези, които през 1963 година закриха 
мината, не биха бетонирали отворите в мината. Казват, 
че три деца си играели и влезли в един от тях. Утре ще 
влезе и крава, и друго животно...”, ядосва се Таков.

На следващия ден се свързвам по телефона с кмета на 
Ракита, който е и член на ИО на ОС в Бабушница Данило 

ракитчаиинът, а след това отваря ^Т0Я11Ч0В ^е е ВИждал камионите, но е чувал за тях и не 
прозореца и нервно вика: Рахмана, изключва нищо. Ще поговоря по този въпрос с лидерите, 
Рахмана...”, но Рахмана не се появява. на Бабушнишка община. Ако е имало нещо наистина, 
Докато я чакаме да пи свари кафето, пие трябва да бъдем информирани за това. Благодаря на 
домакинът ми говори предимно за вас> журналистите, че се интересувате от това. Д крайна 
Словения и словенците. Те са културни, сметка това се отнася до нашето здраве”, казва Стоянов, 
те са трудолюбиви... “Когато при нас в

нищо”, хвалине мога

Някогашната административна сграда на старата мина за каменни въглища 
„Нова Ерма

Може и да има нещо, а може и да няма. Няма нищо 
Ракита до Звонци (за автобусна линия началото на 90-те години се провеждаха митинги за лошо> в ХОва, че се говори. През 1990 година в Ниш 

между двете села и дума не може да става), за да хване солидарност, на един от тях аз се доближих до някакви ПрИСЪСТВах ,ш представяне на Демократическата партия, 
автобуса, който поддържа линията между Звонци и младежи, които бяха издигнали лозунг с посланието. ровориха Мичунович, Чавошки, Слободан Инич, 
Пирот Тръгнали на сватба в Зайчар. Питам го за ”Днес сме тук, утре сме в Любляна и аз им обясних, че не ра^ослав Стоянович и един адвокат, чието фамилно име 
камионите. Казва ми, че е чувал за тях, но не ги и виждал. е хубаво да се пише така, защото всеки има право да мисля че беше Нинкович. И именно този Нинкович каза 
Обаче, допълва че неотдавна някакъв уж бизнесмен ГОСПОдства в своето. На следващия ден при мен дойдоха иещ0 което се заПечата в паметта ми. Той дълги години е 
идвал в Ракита да открива след 40 години мината “Нова полицаи, за да ме питат защо говоря така , разказва ми бил в САщ н според нег0 разликата между САЩ и 
Ерма”. Петнадесетина дни няколко ракитчани работили, ракитчаиинът, от разговора с когото го разбрах и това, пашата схрана е сам0 в едно, но много съществено нещо 

. разчиствали отворите на ямите, и след това бсзнесменъг че в живота си е имал и други неприятности заради _ там цсичко може да се говори, но не всичко може да се 
Илия бързаше на сватба, а аз продължих да политическите си убеждения.

Рахмана я няма, а петдесет и осемгодишният

жена си пеш от

прави, а при нас е обратното.не им платил.
търся в селото събеседници и хора, видели въпросните Б. ДимитровХаралампиев продължава толкова разпалено да микамиони.



Спортно лято шш10 Шч&Ъг€гг&' 22 ргуеЩЛЗЗ
Ш 7шият

Босилеград

Богато спортно лято Л1
12-годишна възраст, както и за юноши доПрез втората половина на юли и в началото на август 

в спортния център “Пескара” в Босилеград се проведоха 16-годишна възраст.
•едица спортни състезания. По традиция организатор на Сред най-малките, наричани още “петле- 

турнири бе футболният клуб “Младост”, а спои- та”, триумфира отборът па “Краин дол , 
- Общинската скупщина. За пръв път тази година който във финалната среща спечели срещу

“Кей” с 3:1. На турнира участваха общо 10
голям

Ща
всички 
сор
повечето от тях се играха вечер, понеже в началото на
юли около “малкия терен” бяха монтирани рефлектори, отбора. Мачовете им предизвикваха 
Както винаги, за участие в състезанията отборите ие интерес сред любителите на спорта в )ш.\ 
заплащаха “котизация”. Босилеград. Понеже освен с таланта си

Спортното лято в Босилеград започна с традиционния децата се отличаваха и с изключителна иЬ 
летен турнир по малък футбол “Лято 2003”, в който вссотдайност и голямо желание за игра и 
участваха 8 отбора - ”Карго транс”, “Квиско”, “Градска победа. На първокласирапите отбори бяха 
Ико”, “Чавдар”, “Марсовцн”, “Шкорпиони”, “Ас” и връчъни купи и грамоти. За най-добър 
“Кей”. Победител стана отборът на "Карго транс”, футболист бе провъзгласен Елвир Зверапич 
който спечели на финала срещу “Квиско” с 2:0. На трето победителите, докато титлата най-добър голмайстор 
място се класира “Градска Ико”, която в “малкия финал” беше дадена па Дснис Михайлов.
се наложи с 5:1 срещу “Чавдар”. Предварително в Победител в турнира за юноши до 16-годишна възраст
полуфиналните срещи “Карго транс” спечели срещу бе отборът на “Краин дол 1”. На финала краиндолчани в„пв „ тт^Ари Иаянлп
“Градска Ико”, която в “малкия финал” се наложи с 5:1 бяха по-успешни от “Квиско1 и спечелиха с 2:1. Освен той ’ баскетболния турнир
срещу “Чавдар”. Предварително в полуфиналните двата първокласирани тима, в турнира участваха и реди ф епо«шутзатоиточки”(вънот

«• ■ п**» - *>«» **• т° гЛггг:—грамоти, а същите награди бяха връчени и на най-добрия ветерани, на който триумфира Чавдар , побеждавайки минута от сляза от м
• - „а финала “Квиско” с 1:0. Решаващото попадение бе титлата най-точен баскетболист .

В момента в Босилеград се провежда и последното 
предварително запланувано от ФК “Младост” спортно 
състезание за това лято. Става дума за втория летен
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крайното класиране. За най-добрите отборипозиция в
във всичките състезания бяха осигурени купи и грамоти, 

баскетболистите бяха връчени медали. За състава 
“Квиско” играха “Владимир Захариев, Блажа 

Воинович, Иван Стаменов, Стефан Савов, Милан

от тима на

а на
на

бе

футболист, на голмайстора и на вратаря на
състезанието. За най-добър футболист бе провъзгласен .дело на Миле Цветков, който дълги години бе нападател 
Спаско Пенев от тима на “Карго транс”, който на финала на босилеградския отбор “Младост”, 
вкара и двата гола за победата на своя отбор. Най-добър Едновременно с турнира по малък футбол за юноши 
голмайстор бе Мирослав Георгиев, също от “Карго се състоя и турнир по баскетбол, на който участваха 11 турнир по малък футбол за сениори, на които участват У 
транс”, докато като най-добър вратар се отличи отбора, разпределени в 2 групи. На първо място се отбора. Градска ИКО , Чавдар , авдар , ^ арго
Димитър Николов от “Квиско”. класира “Квиско”, който на финала се наложи с 2 победи транс ,“Дуга ,“Бест / Кей , Отписани и Ьлат .

Към края на юли и в началото на август се проведоха срещу “Радованови”. Трето място зае “Краин дол”, който 
още два турнира по малък футбол - за деца от 7 до победи със същия резултат “Градска” в мача за третата

Фотохроника на турнира по футбол на
малки врата „Димитровград 2003
(Фото "Буба")

Победителят на турнира за 
ветерани-отборът на “Легенде"

Първенците на турнира - отборът на "Легенди 5+1 “

оро място спечели отборът на "Кафе Фреска" от Пирот

Победителят в пионерския турнир 
"Дионис" от Димитровград

Провъзгласяване на 
дивизия_за_мцмичета

лятната

Второ място на пионерския турнир - „Легенди"
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„Матицата на българите в Сърбия” 
маса на тема: Босилеград проведе кръглав Босилеград

Семинар за прилагане 

на реформите в 

образованиетоОбучението на майчин език 

в основните училища Според плана на републиканското просветно министерство, 
миналата седмица в основното училище “Георги Димитров” в 
Босилеград се проведе семинарът “Изработване на учебни 
програми”.

Участваха над 20 начални учители, които от следващата учебна 
година ще учат първокласниците, преподаватели по чужди езици, 
както и училищният психолог и педагогът. Лектори бяха Славица 
Симич и Катица Коцевска - сътрудници към Министерството па 
просветата и спорта.

Този семинар, както беше подчертано, представява продължение 
на първия, който бе организиран през април в основните училища, за 
да се запознаят преподавателите със съдържанието и с целта на 
реформите. В рамките на сегашния семинар са разгледани начините 
и принципите за изработване на учебните програми. Лекторите на 
семинара особено изтъкнаха ролята на учителите при 
изработването на програмите, понеже реформите предвиждат част 
от съдържанието на учебните планове и програми да определят 
самите училища.

Семинарът бе организиран чрез т. нар. “работилници”, 
подчертаха Симич и Коцевска и добавиха, че по този начин всички 
курсисти са били активно включени в обучението.

В края на месеца в училището ще бъде организиран още един 
пореден семинар, с участие на начални учители, които работят в 
смесени паралелки, както и училищният психолог и педагогът.

При такива демократични 
условия, каквито има сега в Сър
бия, няма законови спънки 
повийте училища, на селищата ботната

предмети да се изучават българ- тъкна, че е убеден в конструк- 
ски език и математика. тивизма на кръглата маса, който

Това са заключенията на ра- ще допринесе за решаването на 
„ _ група, сформирана на проблема, свързан с обучението

където живее предимно българ- кръглата маса, които трябва да иа български език . Той подчер- 
ско население, обучението да се се приемат присъстващите на та, че обучението сега е па 
провежда на майчин, български събранието от 
език. Това се 
повия

в ос-

Димитровград. сръбски език, а около 60 до 70 на
потвърждава и от Според договора, който бе 

закон, за образованието,
по- сто от учениците продължават да 

стигнат на събранието, след това следват в България, а една част 
които е в духа ма европейските заключенията ще бъдат предо- от осмокласниците се записват и 
стандарди за образованието на ставени на министерствата, на в средните училища. Преди е 
националните и етнически об- Националния съвет, на местните било обратното - обучението е 
щности, както и фактът, че до власти и на училищата. било иа български, а едва три -

Сред присъстващите на кръг- четири деца са следвали в Бъл- 
век българското малцинство е лата маса бяха председателят на гария. Обучението на майчин 
имало образование на майчин ОС в Димитровград - Боян Да- език в основните училища е било 
език, което поради политически витков, директорите на основно- премахнато най-напред в Димит- 
причини е било отменено.

- Министерството на просве- силеград, и.д. директорът иа Босилеград

осемдесетте години на миналия

то училище и на гимназията в Бо- ровград през 1982, а след това и в
през 87 година

и спорта на Република Сър- димитровградското основно учи- въвеждането иа т. нар. двуезично 
бия, както и Министерството за лище. председателите на Учили- обучение.
тата П.Р.

Боян Давитков - председателнационалните и човешки права щните съвети при 
през изтеклите 2 години не са училища в Босилеград и Димит- на ОС в Димитровград - каза, че 
направили достатъчно за обуче- ровград, председателят на Ко- преди година и половина местна- 
нието и представянето и оживя- мисията за подготовка и реали- та власт е сформирала Комисия 
ването на стремежа за реализи- зация на програмата за обучение- за подготовка и реализация иа 
ране на човешките и малцинст- то на български език и просветен програмата за обучение на 
вени права на българите по отно- инспектор Дежка Георгиева. На български език. Нашето стано- 
шение на обучението на майчин събранието присъства и предста- вище е тя да работи деполитизи- 
език. Съгласно законовите пред- вителката на Министерството на рано и професионално. Най-го- 
писания, в бъдеще споменатите образованието и науката на Ре- лемият проблем е в самите нас и 
Министерства и със съдействие- публика България Мария Нати- смятам, че само с декрети и 
то на местните власти и учили- на, както и представители на наредби няма да се стигне до 
щата, трябва по-активно да де- ООН - от “Комисариата за чо- добри резултати, подчерта той.

вешки права” и от агенцията 
- Министерството на просве- УНДП. В работата на събра- тел на босилеградската Комисия 

тата и спорта на Република Сър- нието участваха и граждани от и просветен инспектор каза, - във
връзка с работата на комисията 

Въпреки че са били поканени, каза, че тя е искала българският 
срещата не са присъствали език да получи статут на мйчин,

основните В босилеградските училища

Подготовки за новата 

учебна година
*Почти е завършен заплануваният ремонт на 
училище „Георги Димитров“ в Босилеград и на неговите 
подведомствени училища

- Училищните служители сами варосваха във всички подведомствени 
училища в общината, казва Методи Чипев - директор на училището. Той 
добави, че в централното училище в Босилеград приключва варосването 
иа втория етаж п на учителските стаи, както и ремонтът на входа на 
сградата. Също така през миналия месец частната фирма “Стандард” е 
поставила метална ограда около началното училище в Долна Лисина.

На поправителния изпит, който започна на 20 т. м., ще се явяват само 
три ученика от централното основно училище, а през новата учебна 
година в първи клас ще има около 100 първолачета.

Антон Тончев - директор на Гимназията - ни осведоми, че 
босилеградските гимназисти ще започнат и тази учебна година в сградата 
на основното училище, но се надява от 20 септември да се настанят в 
новата сграда па гимназията. Той добави, че дотогава трябва да приключи 
обзавеждането иа помещенията с нови чинове, с нагледни средства и 
съвременни учебни помагала. За тази цел Министерството на просветата 
и спорта на Република Сърбия е отпуснало 2 милиона динара.

Поправителен изпит по един или два предмета ще полагат 15 ученика - 
2 от първи, 7 от втори и 6 от трети клас. И за тях поправителният започна 
на 20 август.

През новата учебна година в първи клас на гимназията ще учат 45, а в 
новосформираната търговска паралелка - 14 ученици.

основното

Дежка Георгиева - председа-йстват в тази насока.

бия да създаде условия за прила- Босилеград.
гането на законопредписанията, 
отнасящи се до образованието на на

малцинства. Във представители на Републиканс- докато случаят в Димитровградс
ката комисия е бил различен.

националните
връзка с това да бъдат обявени кото просветно министерство и 
програми и планове за български на Министерството за човешки и Георгиева подчерта, че досега 
език със статут на майчин; да се малцинствени права па СЧГ, Министерството не е обявило 
преведат и адаптират учебниците представители на ОС в Босиле- програма за увеличение броя на 
и помагалата на български език; град, както и на неправителстве- часовете по български език в 
планът и програмата за обучение ните организации на ромското и Държавен вестник, въпреки че 
да бъдат обогатени с допълни- албанско население от Пчински програмата е била изготвена и от 
телни съдържания от областта окръг, които се занимават със Министерството вече се е полу- 
на българската история, култура, защита на човешките права. чило писмо, с което се одобрява
изкуство и пр.; от началото на но- Откривайки срещата, Пене увеличаването па броя па часо
вата учебна година в първи клас в Димитров, председател на Мати- вете. Георгиева предложи, доко- 
основните училища като основни цата на българите в Сърбия, из- лкото през тази учебна година не

с възможно да се въведе изцяло 
——-“""''.I обучение на български, поне да 

се увеличи фондът на часовете 
ио български език.

Катерина Симеонова - и.д. ди
ректор на основното училище в 
Димитровград - каза, че за въвс- 

■■ ждането па обучението па бъл
гарски език трябва да се спазва 

у правото на избор, т.е. да се питат

П.Л.Р.

Среща след 35 години
Абитурие

нтите, които 
положиха 
зрелостния си 
изпит през 
1968 година, 
се събраха на 
16 август в ги
мназията в 
Д и м и т р о в- 
град, за да си 
и р и II о м и я т 
ученическите 
години и да 
поговорят за 
сполуките и 
несполуките

Часът в 
у ч и лището 
беше открит
от класния ръководител на една от паралелките Любомир Голуоовнч, 
който изрази своята радост и вълнение. Присъстващите около 30 бивши 
ученици говориха за извървяния житейски път.

Вечерта се събраха в популярния ресторант „Пищното” където с 
музика и танци останаха до зори.

Димитровград

Храбрите момчета" 

пак действат
п

изпочупени всички прозорци на първия етаж на основното 
училище в Димитровград, а стените бяха изписани с графити,
неприемливи за тази среда.
Може би извършителите на това злодеяние и онова в Центъра ц 
за култура нямат нищо общо. На пръв поглед. Защото ако 
първите „храбри момчета" бяха наказани за проявеното 
-геройство" (а те са известни на полицията), може би до 
сегашното злодеяние в основното училище нямаше да се ^ 
стигне. Но те останаха под закрилата на „силните на деня и 
ето че нещата отново се повтарят. Да не споменаваме, че всяка 
нощ се обръщат, тежките бетонни кошчета за смет.

на майчин език не е противза- 
конио и стова не се иска промяна 
па сегашните граници и подти
кване към сепаратизъм, каза 
Миле Миленов, председател на 
Училищния съвет при основното 
училище в Босилеград. Подобни 
на тези, бяха и становищата на 
повечето от участниците в дис
кусията.

\
СИ.»

I 3

А.Т.
П.Л.Р.
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Изложба в Градската галерия в Димитровград Утре започва 38 Фестивал на актьорските 
постижения _______ _______ _______

Г; Л

Златарство, куюмджийство и 

накити в Горно Понишавие Първата вечер - 

„Професионалист“ 1

Около 1000 посетители разгледаха изложбата 
„Златарството, куюмджийството и накитите в 
Горно Понишавие през вековете", която бе 
организирана през юли в димитровградската 
галерия.
Представени бяха 280 експоната, които са 
собственост на Народния музей от Ниш, на Музея 
на Понишавието от Пирот, на Краеведския музей 
от Бела паланка и Краеведската музей на сбирка 
в Димитровград. Експонатите датиратаха от 11 до 
20 век. Най голям брой от тях бяха от 17,18 и 19

Утре вечер в древната нишка крепост Никола Койо ще 
открие 38 филмов фестивал, посветен на актьорите. На нрес 
конференция художественият директор и селектор на фестивала 
Светлана Бойкович оповести, че първата вечер посетителите 

възможност да видят два филма - “(А)торзия , чийто 
режисьор е Стефан Арсениевич и “Професионалист” от Душан 
Ковачевич. Концертът на Баяга ще обогати тържественото 
откриване на фестивала. Той е автор на сонговете във филма 
“Професионалист”. До 28 август, когато фестивалът ще бъде 
закрит, най-напред ще бъдат представени късометражните 
филми “Маргина”, “Дремливото око” и “Бягай зайче, бягай^ 

любовната мелодрама “Обичам те най-много в света . 
Следват филмите “Кордон” от режисьра Горан Маркович, 
“Лабиринт” от Мирослав Лекич, “Целина” (Любиша 
Самарджич), “Бедните малки хамстери” (Свободан Шиян), 
“Ягода в супермаркета” (Душан Милич) и един “омиибус - 
филм”, чииго автори са студенти от Белградската филмова 

е посветена на филма “Почти

ще имат

Сребърна обица и 
бронзов пръстен от 
димитровградската 
краеведската 
сбирка.

както и

век.
Краеведската музейна сбирка от Димитровград, 
работеща към местната Народна библиотека, се 
представи с два експоната ' сребърна обица от 19 
век и бронзов пръстен от 15 век. Експонирани 
бяха още 10-ина предмета, намерени в 
Димитровградско, които обаче не са собственост 
на тукашната краеведска музейна сбирка. 
Организатор на изложбата бе Народният музей от 
Ниш и Музеят на Понишавието от Пирот. Автор на 
проявата бе Иво Трайкоивич, етнолог от Ниш.

‘

академия. Последната вечер 
съвсем обикновена приказка” и на автора му Милош Петричич.

Освен наградата “Павле Вуисич” за миналата година, 
ще бъде връчена на Бора Тодорович, а за тази година на Ружица 
Сокич, журито на фестивала ще присъди и главните призове - 
Гран при “Наиса” и 100 хиляди динара, “Цар Константин и 
царица Теодора” и по 80 000 динара. Наградата “Тя и той”, която 
присъжда списанието ‘ТВ новости”, ще получат актьорите от 
филма “Зона Замфирова” Катарина Радивоевич и Воин 
Четкович.

!която

Б.Д.

Памет ■

м.т.

Доказателство и историческо 

послание
I—
В Центъра за култура в Босилеград

Обучение за работа 

с компютър
(в броя ош 13 юни 2003 г. на вееш- 

ник ,Братство”, материалът ми 
.Пленерът ош Сичево дойде в 
София „ е илюстриран подходящо 
йо идея на редакцията чрез един 
оригинален и стойностен докуме
нт. И тъй като в текста събишия-

В Интернет центъра, който бе открит преди няколко месеца бе 
открит към Центъра за култура в Босилеград, през лятото за
почнаха курсове за обучение в областта на компютърната техника и 
информатиката. Ръководител на курса е Воислав Божилов - 
инженер по компютърна техника, който е и главен и отговорен 
редактор на Радио “Босилеград”.

Божилов заявява, че става дума за два вида курсове - за ученици и 
за възрастни, които в рамките на 30 часа ще получават основни 
знания за оперативната система, както и за ползването на опре
делени програми. Той поясни, че при обучението на възрастните 
най-много внимание се обръща на програмите за текстообработка и 
на ползването на интернет мрежата, докато при младите повече се 
наблягва на използването на компютрите в мултимедиите - инте
рнет, филми, телевизия и др.

Цената на курса за възрастните е 3 000, докато обучението за 
учениците струва 2.000 динара. Тези суми курсистите могат да платят 
на два пъти.

За обучението на компютри съществува голям интерес. През ля- 
приключи обучението първата група за възрастни, а от 

новата учебна година ще започнат и курсовете за уче-

ша, за които става дума, само инди
ректно се отразяват с архивната 
визия на Поместената репродук
ция, аз бих искал да разкрия, да раз
кажа и нещо Повече ош нейната би
ография.)

Още в края на 1911 г. между ху
дожниците на България, Словения,
Сърбия и Хърватия е постигнато 
съгласие за една обща изложба през 
предстоящата пролет в Белград.
Всъщност инициативата е тради
ционна и нейното начало се отнася към 1904 г. Тогава, 
отново в Белград, на срещата си по повод коронацията 
на Петър Карагеоргиевич за крал на Сърбия и 
стогодишнината на първото сръбско въстание, по идея 
на сръбските студенти е организирана изложба, в 
която участват творци от балканските славянски 
народи.

Месеци по-късно, в така създадената дружеска ат
мосфера, се полага и основата на мощно художническо 
движение, обединило таланта и уменията на тези на
ции. Името, което избират, е показателно за творчзс- 

му цели - Съюз на южнославянските художш.ци 
“Лада“. Мисията на контактите е чрез общо сътруд
ничество и подпомагане да бъдат достигнати равни
щето и тенденциите в по-напредничавите европейски 
култури.

И действително между художниците - българи, 
сърби, словени и хървати - започват да се изграждат 
приятелски, дълбококолегиални отношения. Много 
обединяваща и съществена

специалното меню от вечерята, с която белградските 
художници посрещат на 14 май 1912 г. в Гранд хотел 
своите братя по четка и длето. Френските наиме
нования на гозбите и деликатесите са свидетелство за 
изисканост и всеки, дори да не е гастроном, би ги 
разчел със завист. Но по-важното е, че върху менюто 
(поне в България до настоящия момент не се знае да 
има
своите автографи.

И точно тези автографи остават един до друг 
времето като доказателство и историческо послание...

Кои подписи могат да бъдат разпознати?
От българите и българска страна това са Ярослав 

Вешии, Андрей Николов (скулптор, автор 
бюстове на видни български личности, па Паметника 
па незнайния войн в София), Александър Мутафов 
(голям маринист), Марин Василев (автор па паметника 
на Васил Левски в Карлово), Марин Георгиев (жи
вописец), Харалампи Илиев (един забравен живо
писец, който освен всичко е бил и много достоен, 
честен и смел човек)... От останалите това са Бета и 
Ристо Вуканович, Марко Мурат, Томислав Кризман, 
Коста Милечевич, Урош Предич, Джордже Йова- 
нович(?), Милан Миланович, Роберт Ауер, Любомир 
Иванович, Драголюб Павлович, археологът 
рикът на изкуството Владимир Петкович, 
сатирик Бранислав Нушич... Естествено ’ 
чиито подписи все още не мога да идентифицирам.

Много скоро обаче политическите събития зачер
тават българското участие в “Лада”. Това съвсем не е 
посрещнато добре от родните художници. В 
рите на първия български карикатурист Александър 
Божинов срещаме следния спомен. “Един път при тия 
срещи Ярослав Вешин ми довери, че Военното 
стерство му поръчало да помисли върху един цикъл 
картини от Сръбско-българската война.

- Как мога да нарисувам аз два славянски народа да 
се бият. Никога, за нищо!”

Това е достатъчно...

друг екземпляр) участващите гости поставят тото вече 
началото на 
ници.във

ките
П.Р.

КИЦ „Цариброд” и МОН България 
организираха______

на МНОГО

Безплатно на морее ролята на чешкия 
художник Ярослав Вешин, посветил се и отдал силите 
и авторитета си на уважаваните от него балкански 
таланти. Така в резултат дейността на споменатото 
обединение художническите съсловия от споменатите 
нации няколко пъти се срещат и събират между 
1904-1913 г. в многочислени сборни формации. Самите 
държавни администрации се настройват към целите, 
които общата творческа идея налага. За това говори и 
удостоверението, подписано и подпечатано с ембле
мата на дружество “Съвременно изкуство” и позова
ващо се на писмо от Главната дирекция на български 
държавни железници за облекчено пътуване на бъл
гарските художници до Загреб и обратно във връзка 

среща там. Документът е неопределен брой 
бланки, даващи право на всеки от тях да се ползва от 
услугите на транспорта и е подписан от художници 
(Вешин и Марин Георгиев), а не от чиновници!

И публикуваната репродукция в “Братство” е сви
детелство за позитивния, високоблагородеи дух и кли
мат между членовете на “Лада” за един относително 
дълъг период от време. Всъщност поместеното е

Стана традиция всяко 50 деца от Димитровград и Бо
силеград да прекарат по десет дни в България в международния ла
гер Равда край Бургас.

И тази година КИЦ “Цариброд” и Националният център за дет
ски отдих и туризъм към Министерството на образованието и нау- 

Р България, организираха от 11 до 21 август безплатно 
летуване на педесет деца в този известен черноморски младежки 
център.

Да припомним, че за пръв път през юли тази година в Равда 
летуваха организирано и две групи от по 100 деца и преподаватели от 
основното училище в Димитровград на цена както за български 
деца. Организацията и на тази лятна почивка бе от страна на 
споменатия Национален център.

Димитровградските деца от основното училище вече се завърнаха 
доволни от пребиваването си в Равда, откъдето донесоха и няколко 
награди от организираните там спортни състезания.

лято по

и исто- 
великият

ката наима и други,

мемоа-

със мини-

А.Т.Калин Николов
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Смиловчаии се грижат за реколтата, берат сливи, пият бира и...

Строят път до манастира
Прев това лято смиловчаии не Митко Църния, както още е из- 1

гледат само кърската си работа и вестен, добавя, че от Общппска- 
нпят само бира пред селските та скупщина в Димитровград са 

магазини, а правят път до из- получили като дар 200 тополови 
вести пя манастир “Св. Кирик и стъбла, т.е. повече от 130 куб“

Л"по И1ПН1 ИДЛИЧ' 41111 метР‘Т, които продали и па-
о инициатива на тукашните рите, които са па стойност около

ГЛ"МС ПЪТЯ КЪМ Ма,Ш_ 2000 евР°- ще бъ«ат използвани <лира и половината от трите
лометра вече са прокарани. Ня
маме възможности за асфалти
ране, много е скъпо, но най- 
жното е, че ще може да се отива с 
автомобил до обителта. Сфор 
рахме и инициативен комитет за

■яшяк.Ш 

I ШшШ
магазините в центъра на селото. 
Едно време в това село свиреха 
два духови оркестъра. Братята 
Каменови 
Цветко, както и чичо Стоил със 
кърнето си, бяха най-известиите 
музиканти в Димитровградско и 
околията. Най-много 
1260 - тук е имало през 50-те го
дини... Но това беше едно време. 
Сега в Смиловци през лятото 
живеят 250 души но през зимата 
те са по-малко, понеже тогава си 
отиват някои от пенсионерите, 
които са се завърнали в селото 
само за лятото. Все пак то е 
пай-многолюдиото в Забърдието 
слсд Височко Одоровци. В Пър- 
топопипци, Радейиа, Мазгош и 
другите села са останали още по- 
малко стари хора.

“Дочекамо да видимо и елек- 
трику и асфалтово шосе до се
лото, да пмамо вода и бани в 
къщите, телефони, но вече беше 
късно, младите се разбягаха по 
градовете и едвам ли иекой се 
върча” - напомнят смиловчаии.

Нито селото е многолюдно ка-

НС

Никола, Тинко и
а ш

гйЩйФ’-/'' • I!жителики- за поправка на конака.
-Дано и държавата да 

мерки за реконструкция па мана
стира, понеже хората много го 
тачат и всяка година към края па 
юли се събират там. Сега в него

ят
• -•

вземе

ава-
№

ми-
живее само една калугерка и пие 

реконструкция ма манастирския й помагаме колкото можем. Да- 
конак, които навремето беше

имат много добитък. Сега иай- 
миогобройното стадо наброява 
100 овце и е собственост па Иван 
Ненов, докато Велин Браиков и 
Гоша Величков имат по 80. Дру
гите домакинства притежават 
само по 10 до 15 овце. С кравите е 
почти същото - най-много имат

йчар, по никой ие го плаща нав
реме.

дохме й осем овце, две кози. Но в Смиловци и в Забър
дието през това лято най-много 
се оплакват от сушата. От 15 май 
до 15 август са паднали само 14

по
съвсем подходящ и за живеене и няколко кокошки и патици, по
за хранене. Но зъбът на времето .сим й подаръци - казва Лилов, 
и исбрежиоста на хората го до- Духът на новото време отдав- 
ведоха до състояние пред рухва- на се чувства в Смиловци и в ця- 
ие. Затова решихме да го ремои- лото Забърдие. Като районен 
тирам, докато за самия манастир център това село винаги 
не можеме да направим това, по- лнчавало от другите - има поща, 
иежее под защита на държавата - основно училище, три магазина - 
разказва Димитър Лилов, прода-

литра валежи па квадратен ме
тър. Средният добив от пшеница 
е 200 кг на декар, по при царе- 
вицате ще бъде доста нисък.

“Погоремо и пи, и растенията, 
и животинте”-казаха местните 
жители за “Братство”.

Емил Георгиев - 9 и Георги 
Георгиев - 8 крави. Общо в се
лото има 650 овце и 120 крави. 
Пък и защо да ги отглеждат? 
Млякото се изкупва чак от три 
фирми: “Стара планина” от Ви
сочко Одоровци, “Сточар” от

се е от-

два частни и един на земеделс- 
вач в един от двата частни ма- ката кооперация “Сточар”. Едно 
газила в селото и член на иии- време Смиловци имаше и три 
циативиия комитет за реконс- кафенета, сега няма нито едно и 
трукция на манастрирския конак, през лятото бирата се пие пред Димитровград и “Импаз” от За-кто някога, мито пък селяните

Нашите села 
Доганица (1)

Доганица е малко планинско село в Босилеградски 
край, разположено по източните склонове на Доганишка 
планина, чийто най-висок връх е Бела вода с над 1700 
метра пад морето. То се намира на около 40 километра 
югозападно от центъра на общината. Махалите му се 
намират на около 1500 метра надморска височина, което 
подсказва, че няма почти никакви условия за земеделие. 
Затова пък село Доганица изобилства от тучни ливади, 
кристално чиста и студена планинска питейна вода и 
разбира се - прекрасен въздух. Поради това

доганичани е животновъдството - дръбеи и 
едър добитък. От житните растения тук се сеят ръж, 
ечемик и овес.

Доганица станала чифлик па Сали бсг. Бегът принудил 
доганичани да обработват земята и да отглеждат 
добитък, като годишно му се издължават с 600 оки масло 
и сирене.

Наследниците па Сали бог - синове и зетьове

селото по това време. Майката па дядо Новко живяла 85 
години, а па 40 била дошла в Доганица. Тя разказвала, че 
преди да дойде тя Доганица съществувала около 70 
години и че първият жител - някой си Коста, сс заселил 
там от Цървсни град, Търговищка община. След него 

още седмина “изпръсшщи” от други села.
посочва, чс те са били

си
разделили махалите и възложили още по-големи данъци 
на жителите. Освен масло и сирене, те ламтели за пари, 
които трябвало редовно да им донасят в Кратово и в 
Крива паланка. Така доганичани жнвяли и се мъчили все 
до освобождението от турското робство през 1878 
година.

Как селото с получило името си никой не знае. В 
книгата си “Северна Македония” Йордан Иванов 
предполага, че тук някога са живели “догапджии”. В 
Османската империя имало специално обучени хора, 
които отглеждали соколи, (па турски- догаи) и ги 
подготвяли за лов. Такива соколи били любимите птици 
на турската аристокрация и на високи военни личности, 
така че “догаиджиите” получавали най-различни 
данъчни облекчения от властите, дори и безплатна земя. 
Предполага се, че много от жителите на това село сс 
занимавали със соколарство и всяка година носили в 
Цариград добре обучени ловни соколи.

С един ферман иа султана от 1792 година, цитиран от 
Йордан Иванов, па соколаритс от Софийско и 
Кюстендилско били наложени обикновени данъци, 
каквито плащала и останалата рая, понеже те вече не 
посели соколи в Стамбол. Предполага се, че в корена па 
името Доганица е залегнало туркото название за сокол - 
догаи.

дошли
Захариев също така 
родоначалниците па селото, в което след време имало 
доста жители, които били създадени “само за муке и 
иеволйс”, понеже освен за животновъдство, тук нямалоосновният

поминък на условия за нищо друго.
Селото било “кссиджийско”, сиреч ие било 

издължило глобата, която им била възложена от 
турските власти. Това нотвръждават думите па дядо 
Новко Златков, цитирани от Захариев:

- Преди около 120 години па сватба в Доганица били 
дошли турци от съседното село Дърпа река. Когато си 
били пийнали и се поразвеселили договорили се така, чс 
каквото и да направи някой от българите или оттурците, 
противната страна да не сс обижда. Турците позволили 
на българите свободно да си ядат свинско месо дори пред 

В разгара па веселбата някой от турците все пак се

разбит тип. Махалите муДоганица е село 
Метежсвци, Тънка артииа, Ридарци, Дълго присое, 
Ясикар и Баичерска са пръснати по източните склонове 

Доганишка планина, главно от двете страни па 
Догапишкия дол (рекичка). Доганица граничи с 
босилсградскитс села Назърица, Дукат, Горно Тлъмино 
и Карамаиица и с търговищкото село Дърпа река. 
Селото заема общо 774 хетара площ, 250 от които са 
ниви, 220 ха - ливади, 217 ха - гори, 74 - пасбища и само 3 
хектара овощни градини, както и десетина хектара 
пеобработваеми площи.

Писмени сведения за основаването и развитието на 
село Доганица няма. Всичко което можем да узнаем за 

известния босилеградски етнолог,

от

ма

тях.
обидил от нещо, скарали се българите, напсували ги и 
избягали към Дърпа река. Доганичани ги догонили в 
местността зелени преслап и се сбили. В тази борба 
загинали двама турци. За това двойно убийство турските 

им възложили глоба от 500 кесии (една кесия - 500него, е написано от 
учител, фолклорист и географ Йордан Захариев в 

му Кюстендилското крайще” излязла през 1918 
година в София. Захариев е използвал жива реч, както и 
сведения от книгата “Северна Македония от Йордан 
Иванов. Според Захариев село Доганица с сравнително 
младо селище. Първите заселници са пристигнали там 
“преди около 140 години” (към 1760 г.), което му 
разказал дядо Новко Златков, най-възрастният жител на

власти
гроша). Това била огромна сума пари, които доганичани 
никак не могли да издължат. Принудили се да заложат 
цялото село па един богат турчин - Сали бег от Кратово. 
След време, когато доганичани върнали дълговете си на 
Сали бей, той казал че бил купил селото и че жителите 
му трябва да му слугуват довеки. Селяните поискали 
съдебна защита, по делото спечелил турчина, и така

книгата
- Продължава -

Богослов Янев.
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Футбол: Извънредно годишно събрание на ФК „БалканскиФутбол
Завърши младежкият футболен турнир на 
малки врати __________  _________ Кризата е преодоляна

членове па досегашния Управителен отборЗа купата стига 

и един гол
трима
са сменени. На мястото на Чедомир Стойкович , 
Влада Петров и Ивица Матов са избрани Слободан 
Гюров, Петър Костов и Ивица Величков. Приети 

УО на "Балкански”, между 
които и този през следващия сезон отборът да се 
финансира иаправо от бюджета на общината.

По време па заседанието се стигна до бурни 
гото жестоко бе

Кадровата и финансова криза , която тресеше 
най-стария споретен колектив в Димитровград- 
“Балкапски”, кулмииира това лято. Притеснен от 
безпаричие, както и от бездействието на някои 
членове па управителния съвет, “Балкански” не 
успя да влезе в сръбска дивизия. Отборът дължи 
футболистите пари, има дългове и към превозвача 

спортните съюзи. Поради това отборът 
започна да се разпада. Саша Марков мина в 
“Раднички” от Ниш, Банс Гюров отиде в 
“Жслюша”, няколко футболисти ще следват, така 
че съставът отслабна в сравнение с предишния 
сезон.

В гасеното па “пожара” се включиха и Общи
нската скупщина и Спортният съюз на общината. 
Бяха проведени няколко събрания, от 
очакват конкретни резултати. Бе проведено и 
извънредно годишно заседание на отбора, на което

са и няколко иска на
на

бе провъзгласен Милан Пейчич 
от отбора на ”Кафе Фреска”, за 
най-добър вратар Драган Йови- 
чич от отбора на “Лсгеидс 5+1”. 
Най-добър голмайстор стана 
Марнян Цекич с 13 гола.

Манифестацията “Царибродс- 
ко спортно лято” с централно 
спортно събитие и Димитровг
рад. Участваха отбори от Пирот- 
СК11 окръг, а имаше и футболисти 
от България, така че може да се 
каже, че турнирът бе и между
народен. Покровител на турнира 
беше Общинската скупщина.

Освен награди на победите
лите, турнирът бс повод да бъде 
връчена статуетката “Бай Онзи” 
на най-стария димитровградски 
футболист Петър Андонов- 
Деикнца, роден през 1922, който 
е бил вратар на “Балкански” от 
1935-1951. Според избора на 
слушателите на Радио Цариброд 
Васил Андреев бе провъзгласен 
за най-добър и получи вечеря за 
двама от “Балкан”.

След две седмици спортна 
борба в Димитровград завърши 
40 юбилеен турнир по футбол на 
малки врати “Димитровград 
2003” като централна проява от 
"Царибродското спортно лято”. 
Изиграни са общо 70 мача, които 
са били посетени от около 20 
хиляди зрители.

Във финалите “Дионис” побе
ди “Легенднце” с 4:1 и зае първо 
място. За най-добър бе провъз
гласен Дарко Видаиович от от
бора на “Дионис”.

В конкуренцията па ветерани
те на финала се срещнаха “Леге- 
нде” н “Казабланка” -1 :0. Йован 
Васич от отбора на “Шетана” от 
Пирот беше най-добър.

Накрая като връх на турнира 
се срещнаха двата най-добри от
бора “Легенде 5+1 ” и ”Кафе Фре
ска” от Пирот. В една оспорвана 
борба победи отборът на ‘‘Ле
генде 5+1” с 1 : 0. И така спечели 
купата на турнира и награда от 60 
хиляди динара. Второкласира- 
ният отбор получи 30 хиляди, а 
третокласираният отбор - 15 хи
ляди динара. За най-добър играч

и към разисквания, в които между дру 
нападнат отборът на “Жслюша , а сектетарят

Ружица Алексова напусна
на

спортния съюз 
заседанието след като Йован Ружич, който водеше
заседанието, й отне думата.

Въпреки всички проблеми, беше прието и 
решение подготовките да започнат веднага, макар 
и със закъснение.които се

Д-С.

Баскетбол

стари" и „млади"Баскет, тройки 5 И

бора, а първо място зае отборът “3+1” (Геров, 
Петров, Андреев и Велев).

В срещата между “Стари” и “Млади” резулта
тът нямаше почти никакво значение, но все пак 
този път победиха “старите” с осем точки разлика.

При хвърляне на тройки участваха 9 състеза
тели. Първо място спечели Васил Андреев, второ - 
Зоран Геров, а трето - Александър Апостолов, 
които получиха парични награди.

БК “Димитровград” организира традиционите 
дни на баскетбола които се проведоха на 5 и 6 
август т.г. Около 1000 зрители 
можиостта да следят две поредни вечери всичко, с 
което Димитровград разполага в баскетбола.

В конкуренцията за юноши в баскетболния тур
нир участваха 4 отбора, а първото място спечели 
отборът на “Строшена чешма”.

В конкуренцията за мъже също участваха 4 от-

имаха въз-

Д.С.
Д.С.

Съставил: Драган Петров Порршитс - 
,^хрш и лекарство

Злокич. 39. Най— голямото животно в днешната 
ера. 40. Единица тегло в златарството.
Отвесно: 1. Отсъствие на война. 2. Ана Николова. 3. 
Голялга суха питка. 4. Отбрани общества. 5. Река във 
Франция. 6. Името на актрисата Бегович. 7. Ав- 
тознак за Ниш. 8. Парична единица в Македония. 9. 
Жилещо насекомо. 10. Съвкупност от научни зна
ния за езика и словестността на някои народи. 11. 
Град в Източна Сърбия. 12. Тържествен преглед на 
войски. 14. Българско женско име. 15. Актьор, 
който изпълнява комически роли. 16. Кух цилин
дър с обтегнати на двете дъна кожи. 17. Гръцка 
оперна певица — Мария. 19. Дълбоко място в река, 
където водата тече бавно. 21. Вързоп, предназначен 
за изпращане. 22. Сложен уред. 24. Прозвището на 
певеца Драган Коич. 25. Името на футболиста Су
шим. 28. Течност, без която животът е невъзможен. 
30. Писмена молба до съд. 32. Пристанищен град в 
Черна гора. 34. Република Сърбия. 36. 11 и 9 буква в 
азбуката. 37. Шестата нота.
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Водоравно: 1. Шахл1атен терлшн. 3. Популярното 
название на стадиона на софийския ФК „Левски". 8. 
Първата нота. 10. Деликатен, чувствителен. 11. 
Кълбовидни летателни уреди. 12. Куче. 13. Иван 
Рангелов. 14. Италиански футболен рефер — Луид- 
жи. 15. Съд за къпане. 16. Мека кръгла шапчица. 17. 
Външен слой. 18. Елипсовидно очертание или фор
ма. 20. Лично местоимение. 21. Куп, грамада. 23. 
Поезия, в която преобладават чувства. 25. Завод за 
производство на обувки в Суботица. 26. Река в 
Африка. 27. Слезен, слезка. 28.3 и 1 буква в азбуката. 
29. Стари жени, бабички. 31. Шапка, която носят 
мюсюлманите. 32. Град в Източна Сърбия. 33. Ир
ландска републиканска армия (съкр.). 35. Хрис
тиянин, който живее в строго въздържание. 37. 
Марка руски автолюбили. 38. Името на певицата

Плодовете на кимиона са намерени в древните египетски 
гробници. За тях се споменава още в Библията. В древния Рим те са 
били използвани като подправка и лекарство. Приети вътрешно, 
плодовете предизвикват побледяване на кожата. Плиний Стари 
разказва за един случай, при който римският император Нерон бил 
измамен от свой богат поданик. За да се представи като умиращ, 
този патриций пил известно време воден извлек от кимионови 
плодове, от което лицето му станало бледо като на мъртвец. Нерон 
повярвал, че той скоро ще умре, и затова се съгласил с всички 
негови искания.

Кимионът произхожда от Средна Азия. Днес той се отглежда 
предимно в средиземноморските страни. В България се култивира 
от 1904 г. в южните части на страната. Кимионът е нежно тревисто 
растение от сем. Целинови (Сенникоцветни), достигащо височина 
до 50 см. Плодът е образуван от две сивозеленикави полуплод- 
чета, които са здраво слепени едно с друго. Те са извити сър
повидно, дълги са 5-6 мм, мирисът и вкусът им са подобни на кима, 
като ароматът е по-остър и по-неприятен, а вкусът - по-силно 
нагарчащ. От плодовете чрез дестилация с водна пара се получава 
почти безцветно етерично масло, което при по-дълго съхранение 
пожълтява. То има същия мирис и вкус както плодовете. Освен 
етерично масло в кимионовите плодове се съдържат тлъсто мас
ло, полифенолни вещества и особено много кумарини, смоли и др. 
При вътрешна употреба плодовете предизвикват отделяне на сек
реции в храносмилателния тракт, действат антисептично и възп
репятстват протичането на нежелателни ферментативни процеси 
в стомаха и червата.

В готварството понякога кимът и кимионът се объркват, тъй като 
имат подобни имена, но те се различават по външен вид и химично 
съдържание. Най-бързо се разпознават по мириса. В кимиона се 
усеща слаба миризма на дървеници, тъй като в етеричното му 
масло се намира киминов алдехид, на който се дължи тази ми
ризма. Като подправка той се използва в смес с други, докато 
кимът се употребява и самостоятлено. Плодовете на кимиона вли
зат в^ състава на къри. Те са любима подправка на арабските, 
иднииските и латиноамериканските народи. У нас той се използва 
главно при приготвяне на яхнии. Прилага се в колбасарската про
мишленост, тъй като действа консервиращо. Етеричното масло се 
употребява за ароматизиране на билкови ликьори и за увелича
ване млякото у кърмачки.

Плодовете на кимиона се използват в българската народна ме
дицина като апетитовъзбуждащо средство, против газове и колики 
в стомаха и червата, против запек. Приемат се вътрешно във вид 
на извлек (1 чаена лъжичка ситно стрити плодове се заливат с 500 
см кипяща вода, варят се 1-2 мин, след което киснат 2 ч, пре
цеждат се и се приемат на 5 части за целия ден). Може да се 
сдъвкват 3-4 плода с чаша вода 3 пъти на ден преди хранене.

1
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дХ7о»™"Ж° "ър"е"ст"0 ”ДЖАМП Злато и сребро за
Гогов

получи златен медал и купа като най-добър състе
зател според унгарската таблица за оценяване.

На осмия димитровградски международен 
по скокове Гогов спечели първото място в конкурс- 

Димитровградският лекоатлет Джордже Гогов ',«™3»'оноши.като скочи 195 сантиметра, 
участва това лято в няколко спортни^ьстезаиия Н™ „„ТУ?<ИЯ шгаМПИ0"ат за ,0,,““н>които се ПР°‘ 
август т.г. в Нови Сад той взе? участие в мевдна- тоГрезУлтат^зае5 мя°™ ПРеСК°Ч" 35 Са"т"метРа" с 
родното първенство по атлетика за юноши на който т-уР ^
освеи състезатели от СЧГ. участваха и лекгатле? от учас™ и 8 съюзиото първенство по ателнт-тт ля Упппна Грпх.чш.а „ □ лекоатлети от ка за сениори, което се проведе на 7 и 8 август т.г. в

Димитровград 2003”. скокове дежамп

В дисциплината овчарски скок за мъже пръв бе Спас Бухалов от Утре започва
Бургас*прескочи^^о*" С^парод"ик]1тму Станимир Стаматов от Първенството на 
ьургас прескош 4, 40 м и бе втори. При жените първа бе Вяра НФЧ
Чавдарова от Бургас с резултат 4, 00 м. (нов рекорд па —^--------------------
димитровградското първенство). Втора бе Ела Кибеджиян от 
Пловдив с резултат 3,40 м. а трета - Христина Дачева от София с 3,20 ”

В дисциплината

митинг

Първи места и за двама 

димитровградчани
д. с.

Тъжен помен
Четири болезнени и мъчителни за иас години 

се навършават на 30 август 2003 г. от нелеката 
смърт при пътно произшествие на нашата 
непрежалима баба
ВИКТОРИЯ ТАШКОВА 
от Димитровград

Времето е безсилно да заличи твоя мил образ 
в нашите очи и скъпия спомен за теб. Ти завинаги 
ще останеш в сърцата пи и ние никога няма да 
забравим твоето благородство, трудолюбие и 
обичта, с която ни обграждаше.

С много обич, болки и тъга се прекляняме 
пред светлата ти памет, мила пашо бабо!
Най—обичаните: твоята внучка Нина и внуците Бубето и Гига.

Балкански” и 
Желюша” саДълъг скок за пионери най-добър резултат ^ 

постигна Марко Ганич от АК “Железничар” от Ниш - 
Второто и третото място 4.31 м домакини

„ спечелиха атлетнте от димитровградския ^
пп "'‘едез,шчаР ~ Андрей Еленков (4,25 м.) и Стефан Николов (3 УтРе 'започва есенната част от 
77 м.). В дисциплината дълъг скок за пионерки младша възраст пъРве"с™°т° НФЗ. Димитров-
резултат^З ^ “Ж“ар” ‘
резултат м.) Второто и третото място също спечелиха “Желюша”. И двата отбора
димитровградските железничарки” - Александра Петрова (3,27 м.) макини 
и Иована Димова (3,15 м.).

са до-
- димитровградчани посре

щат в събота “Лужннца” от Бабу- 
шпица, а в неделя желюшанн “Пу- 
ковац” от едноименното село.

По време на подготвителния пе
риод и “Балкански”, и “Желюша” 

за пионерки първа бе изиграха по един приятелски мач с 
Александра Трайкович от нишкия АК “Железничар” (3, 84 м), а отбора на “Пърчевац” от Пирот, 
втора - съотборничката й Наташа Савич (3, 66 м). “Балкански победи пиротчанци с5

В дисциплината скок ма височина за юноши първото място зае бе 11 • докато желюшапи загубиха с 2 : 
Джордже Гогов от димитровградския АК “Железничар” (195 см), 
второ място се класира Душан Баничевич (185 см) от нишкия АК 
“Железничар”, трети беше Никола Ранджелович (180 см) също от 
иишкия атлетически клуб, а четвърти - Славча Трайков (170 см) от 
АК ЦСКА от София.

Състезанието по скокове беше наблюдавано от около 1000 
зрители. Проявата беше на по-ниско ниво в сравнение, проведените 
през предишните години, тъй като няколко силни състезатели в 
последния момент отказаха да участват.

В същата дисциплина, Тъжен помен
На 30 август се навършват 40 скръбни дни от 

смъртта на нашия съпруг и баща 
НИКИФОР ТАШКОВ 
от с. Пъртопопинци, Димитровградско

На тази дата ще дадем панихида на селските 
гробища.

Завинаги ще помним трудолюбието и умните 
ти думи.

Поклон пред светлата ти памет!
Ойечалени: съйруга Йованка, син Синшиа, дъщери Йелка и 
Любинка, зетьове, внуци Драган, Ивана и Александра и снаха 
Снежана с децата си Сшеван и Олгииа.

но в категорията за пионери старша 
възраст първите три места заеха лекоатлетите от димитровградския 
АК “Железничар” - Миляп Джуннч (4,87 м). Ненад Петрович (4,72 
м) и Горан Делчев (4, 38 м). В категорията

на
Д.С.
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На 24 

август |
2003 годи
на се иа- 
в ъ р ш в а 
ПОЛО
ВИН ГО
ДИНА от 
смъртта 
на нашия 
непрежалим съпруг и баща 
ЗАНКО СТОИЧКОВ 
(20.02.1944 - 28.02.2003 
година)
от Долна Лисина, живял в 
Ниш

481 Тъжен помен
На 21 август 2003 година се навършиха ТРИ 

ГОДИНИ от както завинаги останахме без на
шия мил и непрежалим съпруг, баща и дядо

|

. ьТ^..:

№1На две атлетически състезания М КИРИЛ ПЕТРОВ учител от Димитровград.
Смъртта те отне, от нас по не можа да отнеме 

спомените ни за твоята безкрайна обич и доб- 
рота. Вечно ще останеш в нашите сърца, понеже 
обичаните хора никога не умират.
Ойечалени: съйруга Павлина, дъщери Да на и 
Злата със семействата си.

Ивана Владимирова 

втора и четвърта
Това лято димитровградската лекоатлетка Ивана Владимирова 

участва в първенството на България по многобой за жени, което се 
проведе в София, и ма първеството на СЧГ за жени и мъже, в 
Крагуевац.

На първото състезание Владимирова защитаваше цветовете на 
софийския АК “Класа” (тя има и книжка на димитровградския АК 
“Железничар”). В дисциплините на многобоя, в 
състезаваше тя - хвърляне на копие, тласкане на гюле и дълъг скок - 
Владимирова счупи личните си рекорди: тласна гюлето на 7, 78 м., а 
копието хвърли на 31, 50 м и скочи 4, 75 м. Със спечелените 3 409 

димитровградчанката накрая спечели сребърен медал в

Панихидата ще бъде отслу
жена па 24 август от 11 часа на 
Новите гробища в Ниш. Каним 
роднини и приятели да присъс
тват ма помена.

Времето ни отдалечава от 
деня, в който завинаги ни на
пусна, но то не може да заличи 
голямата болка и хубавите 
спомени за теб, понеже те но
сим дълбоко в сърцатта си.

Почивай в мир!
Ойечалени: съйруга Падина и 
дъщеря Милшш.

На 9 август се навърши ПОЛОВИН ГОДИ
НА, откакто пи напусна пашата мила
МИЛКА НАЙДАНОВА 
1945-2003

Нищо не е в състояние да запълни празнотата 
в сърцата ни след твоята загуба!

С много обич и тъга свеждаме глава пред 
светлата ти памет!
Ойечалени: майка Цветанка, съйруг Стоян, 
дъщеря Сунчипа, зет Ванче, внуци Милица н 
Дарян___________________________________

които се

точки
индивидуалното класиране.

На първенството на СЧГ по атлетика в Крагуевац Ивана
на копие и

1
Владимирова се състезава в дисциплината хвърляне 
отбеляза резултат 32, 86, което е неин личен рекорд. Този резултат 
бе достатъчен само за 4-то място.

Възпоминание
ОЛГА ДАВИТКОВА 
5 юли 1994
ВЕЦКО ДАВИТКОВ 
16 ЮЛИ 1993

Спетът не е вече такъв, 
какъвто беше, когато го 
напуснахте преди едно де
сетилетие. Обаче пиететът 
ни към вас остава пеп-

$-' шд. с. 8 ©
На 24 

август се 
навършва 
п о л о в и н 
година от 
с м ъ р т т а 
на нашия 
и е п р е- 
ж а л и м

Кратки спортни новини т* ^ ' кГЛМарио Ставров втори
Членът на димитровградския клуб по ветроходство „Соларис 
Марио Ставров на 2 и 3 август т.г. участва на международната 
илинденска регата, която се проведе на Охридското езеро. Това 
всъщност бе вторият кръг от Лигата по ветроходство на 
еврорегиона Ниш'София'Скопие. В класа „Оптимист" младият 
димитровградчанин спечели второто място. В момнета той 

не в класа „Оптимист".

•Д
2*1
V.8 ромеиеи, а тъгата, че ви няма, от година на

година става все по-дълбока.
Ойечалени: Славка, Сйаска, Радка, Иван и Бора

брат, девер и чичооглавява временното класира
Саша Марков в „Раднички" ,
Младият и твърде талантлив димитровградски футболист Саша 
Марков това лято да напусна ФК „Балкански". Той отиде на 
проба във втородивизионния ФК „Раднички" от Ниш и плени 
треньорът на този отбор Илия Димоски го одобри. Футболистът 
още не е навършил 20 години. На добър път и да направи

ЗАЙКО СТОИЧКОВ 
майор в пенсия 
от Долна Лисина, живял в 
Ниш

По случай 10 ГОДИНИ от смъртта па нашият 
съпруг и баща
НИКОЛА НАЙДЕНОВ
(1921-1993)
от с. Изатовцн

Вечно ще носим хубавите спомени за теб и ще 
те пазим от забрава в сърцата си.

Винаги ще пазим хубавите 
спомени за теб. С много обич и 
тъга се прекланяме пред 
светлата му памет!

Почивай в мир!
Брат Владимир, снаха 
Златка и Племенници Зоранш # 
ВаленШина със семействата

■■

отлична кариера.

На межд^а^одното атлетическо състезание за юноши, който се 
проведе в началото на този месец се проведе в Нови сад, 
лекоатлетът от димитровградския АК „Железничар Милян 
Джунич зае първото място в дисциплината бягане на зоо метра. 
В дисциплината бягане на 100 метра Джунич бе втори.

'

От ойечаленише: съйруга Ягбда, дъщеря 
Снежана, синове Цчкола и Васил, зет Асен, 
снаха ЦвеШанка и ВиолеШа й дру?и роднини; Д. с. си.
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-Съглам запече, бае Манчо.живи че погоримо!
прегрешили на Бога! - поче 1а1

Требе млого да смо 
разговорат бай Йоса.

-Н е се сечам, бае Йосо, ти ли пролетоска ми направиш, а камо 
казува пека смо “съглам прогниели”, или беше друг предприятийе, а? ШЛ
некой. Е, °ае Манч°- 33 това си УД

-Може и я да сам, а можеи да йе друг некой, нали има разработена система... 
видиш годинете попритисле, та понекига се и не -Чекай, нали системуту | 
сечам кво све оратим! разрушимо. 0 л

-Моос Йосс, я за времето не се много съкле- -Е са си имамо нову. Оная 
тисуйем. Еве мину и Преображанье, а от стари чо- беше да се прайе в^рик^, «арод
веци съм чул, дойде ли Преображанье, починье да да има работу, ® 1Мд-"°Гйе • първо гаеш гг завесени работуту да живне. А сега ие . първо све що

-Побрс де кига но се съклстисуйеш за времето, може да се разграби - да се разграби. Второ:

о„пК|И пяк «темето?1 г< л _ кога све това се напрани - тъгаи можеш
-Ма йок Брину ме много работе що сеСЪГЛЗМ вабрикуту да купиш и с йедън динар, 

отдавна за.,е^ошУе при нас! Р 3аПече А ещо не приватизуйу гумаруту или сло-

ея щГгьи-окУТу“.ро°м?не”... °-Йе може, йоще има по некоя машина тамо,
-Ещщнема ли при нас “промене”? требе дибидуз да се унищи та на газдуту после
-О-о, има гьи на купища. Йсдно време сви ра- да се изплати да гьи купи! А ти,бае Манчо, кво 

ботсошс, сабале и на обед гъмжу улидсте от пошли чекаш, вади парете из тувлекат и почни да 
или тия що се върчаю от работу. Съга може да купуйеш!...
тражимо да будсмо ко ка казую най-чист йеколо- -Е Йосе, тувлекат отиде кига почеше свакьи 
шкьи

ли дело

V

^ ____________________  ___ _Е Йосе, тувлекат отиде кига почеше свакьи
градГнийедна вабрика не работи, улице праз- ДЪн да печате нове паре. Да га бейо напълнил 

не, нсма жив човек да се мерне. По-рано имаше със сламу, повече паре стейо да узнем за 
барем кучища по улицете, теквая що скьитаю, ама сламуту. Тека ми остаде пълан тувлек шарене 
мирна ко нашият народ: зададе ли се подвию опаш ретишкье... 
и гледаю да се засълну..._________ -А я, бае Манчо, чекам да се приватизуйе

-А бай Манчо, нейе баш тека! Еве неколко пред- границата и митницата. Ако вечимка купуйем
- да знайем кво купуйем!

-Е-е, че има да почекаш, там йе запекло
Моля, без докачение
Реформа

приятия се приватизуваше?
-Коя? Пекарата ли? Дунгьерете на “Градню ли?

“Металац” ли? Я не знам кой кико гьи йе ценил, най-вече и не се занайе че се отпече ли 
ама за тея паре що су гьи платили не може ижу да некига... _______________________

1V ■ г а - ]

Нашенски историйкишшшшишкяяяюяякшшшмНедоуменията относно реформата на образованието могат да 
бъдат преодолени по най-безболезнен начин и за подрастващите, и ^ лпнифо
за държавния бюджет, само с една малка поправка, но не в Закона за \_^ ЬМНИ 1 сЛпИ 1 С 
образованието, а за наследствата. ггллйии^

Разпоредбата за наследяване трябва само да се допълни и с това, ^ МОПНИ
^г

Период 
телите,

ът не е приятен за пред 
на зодия Везни. Нежелани 

се включите в каквато и 
носи само негативни ем

ставн
ото виче децата имат правото да наследят и дипломите на родителите си, щттггллпин 

разбира се, при условие родителите да са с по-висше образование.
Преди десетина години наше

нците Кирил Стефанов и Нико
лай Алексов от с. Пъртопопин- 
ци, на временна работа в Герма-

да е про 
оции, но за 
ъзможност 
се наложи 
си и

яваДа
виПредставителите на зодия Овен отново 

ще са затрупани от задължения. На 
работното ви място ще струпват нале
жащите за вас задачи, а те сега не са 
малко. У дома нещата не са по-утешин 
телни.

аление нямате друга в 
сега. През тази седмица ще 
да се преборите с унинието 
възползвате от предоставен шан

съжХем децата ще си спестят труд и усилия, хем родителите и държавата 
няма да прахосват пари! да се 

нс за
печалба.

Вицове _шОО ученици И ния, търгнали с камион до Чехос- 
У ^ ловакия, за да откарат в Герма-

учители Представителите на зодия Скорпион 
през тази седмица ще се радват на ус
пеха си сред приятели и познати. ___
сте решили да впечатлите важен за ка
риерата ви човек, сега е много подхо
дящ момент. В четвъртък-неделя не си 
позволявайте безразборни флиртове, 

го.

Представителите на зодия Телец ще са 
сред щастливцит 
върви във всичкс 
Завл

ния някакви машини. Стигнали 
те до фирмата и дали на пор- 
тиерката паспортите си. Тя дъл
го ги гледала, след това поглед
нала и нашенците, пък взела те
лефона и докладвала на “опреде- 

- Това е дума, която използваме на мястото на друга дума, която не лен човек”, че при нея има “съм
нителни лица”.

- При мен са двама с руски 
имена, с югославски паспорти и с 
германски камион-рапортувала

I ус- 
Акое, на които ще им 

о през тази седмица.
1адяла ви е еуфория, която се из

разява в творческа енергия и готовност 
за флиртове и любовни подвизи. Под
ходът ви към другия пол ще е повърх
ностен и несериозен.

Синоним ззр
визащото може да струват мног

- Бойко, какво е синоник?

можем да прточетем.
За представителите на зодия Близн— 
лятото се оказва източник на не м: . 

ятни емоции. Новостите, които нав- 
оха в живота ви, все още ви плашат 

и не успявате да се адаптирате към изи
скванията на средата. През тази се~ 
мица ще ви се иска да сте повече вре 
сами у дома.

наци
ного

Предстоящата седмица ще е много ва
жна за кариерата на представителите 
на зодия Стрелец. Необходимо е да от
делите цялото си време за това, защото 
липсата на достатъчно внимание ще 
застраши успеха на плановете ви. Въз
можно е близките да ви създават неп
риятности.

Пословица при
ляз

- Деца, кажете пословицата за работата?
- “Който не работи, не трябва да яде .
- Браво! А сега кой ще ми каже г^словица за учител?
- “И навитата змия може да хапе .

тя. щ-
ме

Помогнали
клетвите 1«!«]

Математик Предстоящата седмица ще е прод 
ние на положителните развития 
нтактите и шаносввте за представите
лите на зодия Рак. Единственият проб
лем, който може да се появи, е свързан 
с пътуване, затова го избягвайте, осо
бено родените през втората декада на 
знака (1-10 юни).

ълже- 
за ко-Един бребевничанин, който 

работел в Ниш карал колата си 
по пътя към Пирот и в един мо
мент го спрели полицаи. Казали 
му, че се движи с по-голяма от 
позволената скорост. Той бързал 
и започнал да ги моли да го 
пуснат, но единият от полицаите 
неумолимо продължавал да го 
поучава.

“Щом не помагат молбите, ще 
опитам с клетви”- помислил си 
нашенецът, прекръстил се, пог
леднал към небето и започнал да 
кълне.

- Ега не видиш аир, Господ да 
те убие, да ти изпрати най-лошо
то...

Пред
през тази седмица ще 
пътуват извън границит 
За рошилите да емигрират следващите 
дни ще предоставят възможността да го 
направят.

на збдия Козирог 
ще имат шанса да 

е на ст

ставителите
В час по математика учителят чете условието на задача:
- Строяща се къща има стълбище, състоящо ;е от пет части, като 

всяка част има по двайсет стъпала. Колко стъпала трябва да измине 
човек, за да се качи до последния етаж?

- Всичките, - отговаря Иванчо.

1 да 
ата.ран

вай

ЧРазправии Представителите на зоди! 
мират в период на самодок 
тази седмица ще имате м 
фесионални и комуникационж 
ве, които ще увеличат печалб 
възможностите ви за изкачване в 
рхията.

я Лъв се на- 
азване. През 

ножество п 
и шан

От известно време представителите на 
зодия Водолей гледат доста меркан- 
тилно на всичко, с което се захванат. 
През тази се, 
чалба са мно 
риск може да даде обратния резултат.

- Вие ми пишете двойка, госпожо, но да знаете у нас какво ще 
стане.

- Толкова ли е лош баща ти?
- Като се ядоса - ляга върху мама и така я натиска...
- Ти му кажи, че аз съм виновна, да дойде с мен да се разправя...

ро-
со-

дмица шансовете ви за пе- 
>го големи, но прекаленият

ите ви и 
йера-

4 ШШ т.Н'$\ Риби
Петица ‘

- Татко, днес за малко щях да получа петица?
- Как така за малко?
- Ами петица получи Петър, с когото сме на един чин.

През тази седмица представителите на 
зодия Дева ще трябва да внимават в 
контактите си с хората, които са важни 
33 ТЯ)?,,И в пР0Фвсионален, и в личен 
план. Ще има хора, които ще са зле нас
троени срещу вас, но това ще е след
ствие на ваше недомислие и невъздър
жаност в изказванията.

За представителите на зодия Риби 
предстоящата седмища ще е наситена 
със събития, най-вече в любовен план. 
Вие сте непостоянни по природа, но сега 

се наложи да избирате между 
‘ ~ ане и окончателно скъсване с лю- 
я човек.

Катаджията не дочакал кле-^ 
вата докрай, викнал “Стига! , 
хвърлил документите към наше
неца и хукнал да бяга.

ще
ВЪ|вързв
бимия

Основател: Народна скупщина Вестник н;д българите в Сърбия 
на Република Сърбия "" *“■

Издава: Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8


