
Вестник на българите в Сърбия

Година Х1.У» Брой 1 явя * ^°ктомвРЙ2бозТЖга^
Зоран Живкович

Българският президент желае 
подобряване на отношенията със СЧГЕШ1 Ш! 11

'
* Президентът 
Георги Първанов 
ще посети 
Белград на 11 
ноември
* Приоритетни 
цели: зона за 
свободна 
търговия и 
автомагистралата 
София-Ниш
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поеБ::ГпРГ™Т За ПреГОиоРп с Прищина. Това заяви сръбският 
премиер Зоран Живкович, като добави, че косовските албанци 
искат да участват в диалога, насрочен за 14 октомври във Виена.
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Делегация на МВнР на
НепуЬлика Ьългария
посети Босилеград1«ШГ

ай.
ВII

Градската къща във Виена ^ ; 11
I ■I 1Ьп1>

- Смятам, че косметските албанци не искат да участват в пре
говорите - каза сръбският премиер и добави, че главна тема на 
разговорите в Австрия ще бъде въпросът за връщането на изсе
лените хора. (На 2 стр.)

Преди броени дни в центъра на Димитровград бе 
откраднат велосипед на служителя в Димитровград- | 
ското подразделение на МВР Деян Ставров. Като по- | 
лицай той участва преди години във военните сра- 1 
жения в размирната сръбска покрайнина Косово и | 

&гс Метохия, откъдето се върна с тежка травма на единия | 
53 крак, която и след лечението го затруднява при дви- { 

жение. На практика велосипедът беше своеобразно 5 
помагало за този млад човек.

Проверявайки мълвата, че в Димитровград напос- | 
ледък са откраднати много велосипеди, посетихме >

Представители на 
СЕ И НС за 
малцинствените 
права

В неделя ще бъде открито нишкото летище

До Ниш за 25 минути
г
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*НС не признава резултатите 
от преброяването; 
•Учебниците и програмите не 
са преведени ‘Българското 
малцинство е икономически 
унизено

местното подразделение на МВР, където командирът 
на подразделението Драган Джорджевич ни усведо-
ми, че за щастие това не е вярно.
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(На 3 стр.)

(Стр. 4)

* Премиерът Живкович ще открие аерогарата „Константин 
Велики“

Само 25 минути са необходими самолетът “Боиш- 737” в неделя от 
Белград да кацне в Ниш с делегацията високопоставени наши и 
чуждестранни лица, които ще присъстват на тържественото 
откриване на нишкото международно летище, чиято рсконстукция 
беше завършена след седем месеца, благодарение на донацията от 
2,5 милиона евро на норвежкото правителство .

На тържеството ще присъстват и гости от София, (ркопие и от 
около тридесгина други градове в региона “Евробалкан .

Церемонията по откриването ще започне в неделя в 15 часа. След 
поздравителното слово па норвежкия посланик в Белград пре
миерът Зоран Живкович ще открие международното летище 
“Константин Велики в Ниш.

III1М (II ШИ 10 ШИШ п
Емшоншш ПъРви сняг

1 Сбъдват се песимистичните предвиждания на
Р ШШП 11П метеоролозите, според които на наша географска ширина
V /ТЦгАЦ Г1и ще има само две годишни времена - лято и зима. Две
М • — седмици след настъпването на календарната есен, зимата
ПЪПММП ВШГ показа зъбите си • падна първият сняг. Миналата сряда 
I/ОиСЩСиН/ (Стр. 8) белнаха планинските върхове.

0 И?
(Стр. 11)



Съседите - Балканите - Светът
10 октомври 20032

Новини от Българиягодина. Тона ще бъде първото 
посещение в Белград на българ- 

държавеи глава през пос
ледните 50 години, посочва БИП. 

През последното десетилетие 
голямо недоверие в

Тридневна
Преодоляване 

на недоверието
Първанов в ТурцияСКИ визита на

Българският президент 

- скъп приятел
се натрупа 
отношенията между пашата ст
рана и западната ни съседка, ка- 

президентът Първанов.
Агенция БНН подчертава че 

“много сърби е недоверие гледат 
България” поради това, че 

па НАТО по

Дълг към 
Сърбия

„Международната общност 
длъжник на Сърбия, защото 
след бомбардировките не е 
направено нищо, за да се 
привлекат чуждестранни 
инвестиции в нейното 
стопанство", подчертал 
българският президент. Той е 
оповестил, че най-важните му 
цели са да се установи зона за 
свободна търговия със СЧГ и 
да се ускори изгражданото на 
автомагистралата, която 
свързва София и Ниш.

(От 1 стр.)
зал

Българският президент Геор
ги Първанов заяви, че ще за
действа амбициозна инициатива 
за подобряване на взаимоотно
шенията с държавната общност 
Сърбия и Черна гора, конто се
риозно са влошени през послед
ното десетилетие, пише па уеб 
сайта па българската агенция 
БНН.

Българският пречи- Г ,Т */ ' •. Щ
ггмглгг\& # V '* :щ
^,,“^-°сй ... ^ *
колега Ахмед Неджет ЩГ Г 1 У,
Сечер като “екъи ирия- | УГ/Д
тел , предаде ЬГА. АV- Ч
Двамата разговаряха па I г\
четири очи в през иде и- >Цг>лШ "Т1 
тек ата резиденция "Ча- 
икая”. В краткото си ДД| 
изявление след церемо- 
иията по посрещането. ЩЩЩ

---------- | която се състоя пред ЩЬШ
I резиденцията, бьлгарс- IIйШ/
| дари ча^подкреиата 11а°Турция ча интегриране в ЕС и е готова да сподели 
| СВ°АГрванГ кой™ призна на тридневно посещение в Анкара^ Ис 

Министрите за човешките „ малцинствените жапцпте се цели да се допринесе за възстановя-| президент
държавната общност Сърбия п Черна ването на доверието в регион*. ! бепя^а че развитието на политическите отношения се е отразило

Министър Ляич изрази очакването си, че пра- е̂г 3̂раия^0^рВхИу икономическите връзки. Търговският стокообмен се 
внтелството в Сараево и Съветът на министрите очаква надхвърли едни милиард долара, посочи той и добави, че 

СЧГ чрез съвместни проекти ще привлекат иараства интересът на турски фирми за капиталовложения в България и 
чуждестранни донори, които да подпомогнат реа- турСКИ фирми са заинтересувани от 
лизацията на Споразумението и в решаването на приватизацията в България, 
проблема с бежанците ще се включи и Република

о към
•гя беше па страната

кампанията срещувреме па
Югославия през 1999 година,

че “отношенията между две-
как-

то и
те страни 
време па студената война.”

Българският президент Геор
ги Първанов е добавил, че Бъл
гария има интерес да подпомогне 
стабилизацията на своите съседи.

бяха обтегнати и по

Първанов е заявил това в 
речта си пред студентите в Бла
гоевград. посочвайки, че ще по
сети Белград на 11 ноември тази

ма чш
& I

Укрепват отношенията между Белград и Сараево

Споразумение за бежанците
ще

права па
гора и на Босна и Херцеговина Раснм Ляич и Мнр- 

Кебо подписаха в Белград Споразумение за 
завръщането на бежанците, които се намират на
сад

на инфраструктури и проекти и от
територията на тези две страни.

С тази спогодба се създава правова основа за ус
коряването на процеса по завръщането на бежан-

по-лесното осъществяване па правата им па Хърватия. България има проблем 

с имиджа
ците и
квартира и други имуществени въпроси, 
нистър Ляич като добави, че тя е значима 
развитието на двустранните отношения между Бе
лград и Сараево.

Като подчерта, че въпросът за завръщането на 
бежанците все по-малко е политически и сигур- 
ностен отколкото икономически и хуманитарен 
проблем, Ляич каза, че със завръщането на бе-

всички задснст-- На драго сърце ще подкрепим 
вани досега инициативи в сътрудничество с Вие- 

комисариат па ООН за бежанците (УНХЦР) и 
други международни институции да се реализират
няколко съвместни проекта по завръщането на бе- , правителството и администрацията 
жанците, каза министърът за човешките и мал- | гария действат много професионално. Фран- 
цинствени права на БиХ Мирсад Кебо. \ цця е оптимист, че България ще приключи

| преговорите за присъединяване към ЕС през 
| 2004 години и ще спази определената дата за ц 

- 2007 година. Но България дейст- |
! вително страда от проблема с имиджа

Франция, не че толкова е лош, а по-скоро ст- ц_______________
рада от липса па имидж. Това е заявил пое- посланикът Делфорж

каза ми- 
и за

шия

Бъл- ( * %

Делегация на МВнР на Република
България посети Босилеград

Укрепва
сътрудничеството 
между двете страни

членство
: :■ . ..]във иБългария ще открие 

дипломатическо 
! бюро в Прищина Инвеститорите не обичат промени в правилата. През миналата 

седмица на среща между представители на френски фирми и 
вицепремиера и министър на икономиката на България Лидия 
Шулева стана ясно, че основните проблеми пред чуждестранните 
инвеститори във вашата страна са липсата на административен 
капацитет, данъчната администрация, корупцията и лошото 
функциониране на съдебната система, заяви посланик Делфорж.
По думите на френския посланик в София това, което привлича 
инвеститорите в България, е един от най-силните козове - 
макроикономическата стабилност. Той допълни, че има френски 
фирми, които се интересуват от приватизацията на 
електроразпределителните дружества в България.

ланнкът на Франция в София Жан-Лу Кюн Делфорж в предаването “Утро 
с МСАТ” на телевизия МСАТ.

По думите па френския дипломат № 1 в София реформата и необ
ходимите условия за ЕС не са неща, които се налагат от чужбина. “Това са 
реформи, конто са необходими за благото на българите в България. 
Виждаме го и по някои въпроси като правосъдието, земеделието и транс
порта. Това е необходимост”, допълни Делфорж.

Според посланик Жан-Лу Кюн Делфорж много трябва да се наблегне 
върху козовете на България - богатството на българската култура и 
фактът, че България е една от най-старите европейски държави. “Във 
Франция хората се вслушват в това, че България е с богата култура и е 
източник на сигурност в региона. България има ролята на мост към други 
култури и цивилизации и това може да доведе страната ви в ЕС. По 
известен брой критерии вие сте по-напред от нас - французите, засега сте 
на прав път”, допълни посланикът на Франция в София.

До края на годината България ще открие свое 
! дипломатическо бюро в Прищина, предаде Дарик 
I радио, по информация от говорителя на Министър- I 

ството на външните работи Любомир Тодоров. Топ |
! е уточнил, че досега в Прищина дипломатически ;;
| представителства имат 25 държави. В началото ще | 

бъде назначен един български дипломат, който ще | 
поддържа преки контакти с българския полицейски ' 
контигент и ще събира информация както за зап- „ 
лахата от терористични актове, така и за нуждата от 
хуманитарна помощ в Косово, допълни Тодоров.

! По думите му българската позиция е за създаването 
! на между етническа толрантност и засилването на 
• борбата с местния и международния тероризъм.

Миналия петък делегация на Външното министе
рство на Република България бе на официално по
сещение в Босилеград, където гостува на общинското 
ръководство. В състава на делегацията са били Георги 
Юрков, съветник в министерството, и Аурора Пер- 
чинска, служител в същото министерство.

За организирането на срещата е посредничила ОО 
па ДСБЮ в Босилеград, заяви Владимир Захариев, 
председател на ОС и добави, че за пръв път офи
циална делегация от България гостува на общинската 
скупщина.

Както узнаваме от Захариев, в сърдечна и прия
телска атмосфера са били разисквани отношенията 
между държавната общност СЧГ и Република Бъл
гария. Гостите изтъкнаха, че отношенията между 
двете държави през последните години все повече се

*

Американците се подготвят за
диалога във Виена

развиват.
“Ние ги запознахме с това, че за разлика от преди, 

сега в Босилеград е па власт ръководство, което е 
готово да приема доиации от България, да търси по
мощ и да развива сътрудничество в областта на ико
номиката, бизнеса, културата, спорта и пр.”, поясни 
Захариев и добави, че според мето министерството не

Високопоставена 
делегация на САЩ

На диалога Белград-Прищина във Виена на 14 от- 
комври делегацията на САЩ ще се води от заместника
на помощник-държавния секретар за европейските и е било запознато с проблемите на нашата община, 
евроазиатските въпроси Лоренс Росни. В състава на Б разговорите нашето ръководство е поискало от 
делегацията ще бъдат и американският посланик в българската страна да окаже помощ при решаването 
Белград Уилям Монтгомъри и шефът на бюрото на на въпросите, свързани с възстановяването на обми- 
САЩ в Прищина Марси Рис. тяването на стоките на граничния пункт “Рибарци”, с

САЩ приветстват началото на оповестения диалог откриването на граничен пункт край Голеш и др. Де- 
между властите в Белград и Прищина като важна легацията от България е обещала, че ще организира 
крачка напред по пътя, очертан от Резолюция 1244 на срещи с различни фирми от България, както и среща с 
Съвета за сигурност на ООН. кмета па София - господин Стефан Софиянски, под-

Диалогът ще се води по практически въпроси от черта Захариев, 
взаимно значение каквито са проблемите в областта на Същия ден общинското ръководство е приело и 
енергетиката и транспорта, както и по въпросите за официална делегация от град Раднево, България, вк- 
изчезналите и разселени лица. САЩ смятат, че този ди- лючваща общински съветници. В разговорите са били 
алог има голямо значение и се надяват, че правителст- разисквани възможности за сътрудничество между 
вото на държавната общност СЧГ и ръководителите на двете общини в различни области. Гостите от Раднево 
временните институции на самоуправлението в Космет са поканили делегация от нашата община на офи- 
ще подходят сериозно към тези разговори и ще из- циално посещение при тях през тази есен. 
пратят във Виена високопоставени политически пред- “Надяваме се, че ще развием сътрудничество с град 
ставители, съобщи американското посолство в Бел- Раднево, най-много в областта на икономиката, каза

председателят Захариев. П. Р.

Поетът Румен Леонидов:
:Чрез избори не се стига 

до радикална промяна §
а

‘Редно е да победи партията на безпартийните, но това е 
утопия

Обществото има нужда от радикална промяна, но тя не може да се 
осъществи чрез избори. Това е заявил в предаването “Нещо повече” на 
БНР поетът Румен Леонидов. Той е пояснил, че се появяват едни и 
същи лица, които просто се сменяват. Той е срещу гласуването като 
форма за наказание на лъжливите политици. Редно е да победи пар
тията на безпартийните или на негласуващите, посочил Леонидов. 
Според него може да се инициира създаване на граждански парламент, 
който да работи с официоза, но по думите му идеята е утопична към 
днешната дата.
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Седмицата
Ттаоомврй1бШ 3

3> Предписанията не се прилагат
(От 1 стр.)

Представители на Съвещател- 
комитет на Съвета на Европа 

(СЕ) се срещнаха 
мида с членове на Националния 
съвет (НС) на българите в СЧГ, за 
да се запознаят по-подробно с това 
как на практика се прилага Зако
нът за правата на малцинствата и 
кои са приоритетите на малцинст
веното население.

Членът на НС и председател 
Управителния съвет ма КИЦ “Ца
риброд” Небойша Иванов 
няма
прилагане правата па малцинствата 
и посочи шест основни условия за 
реализиране на Рамковата конвен
ция на СЕ за тези права:

- За прилагането 
закон е необходим подходящ инст
рументариум на законодателната 
система в Сърбия - закони за об
разованието, за езика и подобно.

- Прилагане на Закона за луст- 
рация;

- Да бъде гласуван Закон 
варяне на досиетата в Сърбия. Име
нно, репресивните инструменти на 
власта, предимно Държавна сигур
ност е прилагала репресивни мерки 
срещу хората от българското мал
цинство, особено в крайграничните 
общини Димитровград и Босиле
град. Един такъв закон е твърде ва
жен за моралния катарзис, но и по
ради това сътрудниците на тази 
служба да не заемат вече по-високи 
длъжности - каза Иванов.

- Реорганизираме на Службата 
за държавна сигурност (днешната 
БИА). Иванов подкрепи това със 
следния пример: В Димитровград, 
който е с 10 хиляди жители, работят 
12 служители на БИА, а структу
рата им, включително и начални
кът, е същата както и преди 5 ок
томври. Известен е фактът, че до 5 
октомври 2000 година те определя
ха съдбата на малцинството и в об
разованието, и в бизнеса, и при пос
тъпване на работа, и в политиката - 
изтъкна Иванов;

- Политическа репрезеитация на 
българското малцинство във влас
тите на републиканско,регионално 
и локално ннво. Сега малцинството

не е застъпено в Парламента и за
това трябва да се промени Законът 
за избирането на депутатите и чрез 
положителна дискриминация да се 
обезпечи малцинствен 
тел;

черквите в Босилеград и Димитров
град няма литургии на български 
език.нпя

- Нашето вероизповедание е съ
щото, но не и традицията, обичаите, 
келендарите и някои от светците - 
изтъкна той.

Членът на НС и бивш предсе
дател на ОС в Димитровград д-р 
Симеон Басов говори за дискрими
нацията и подкрепи това с пример 
от личния си живот.

-Който явно се декларира като 
българин, е дикриминиран. “Аз 
въведох българския език като слу
жебен в общинската администра
ция в Димитровград, но на работ
ното си място в пиротската болница 
единствено аз нямам своя канцела
рия, макар че имам най-голям стаж 
в този отдел. Като дискриминатор- 
ско отношение приемам и факта, че 
нямаме възможност да ползваме 
парични средства от Републиканс
кият фонд за развитие - припомни 
Басов.

Членът на НС и председател на 
00 на ДСБЮ в Димитровград д-р 
Ангел Йосифов изтъкна, че бъл
гарското малцинство е най-образо- 
ваното, че то е иай-лоялно към дър
жавата, в която живее, но тази 
лоялност трябва да бъде двустран-
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представи-е единственото в 
на изб- - Интензивно икономическо и 

социално развитие на общините, в 
които живее компактно малцинст
во. От години Димитровград е на 
последно място по размер на зап
латите. Един от начините да се ре
ши този проблем е то да има достъп 
до държавните фондове на Сърбия.

Иванов добави, че неприлага- 
ието на посочените фактори е било 
главната причина за асимилацията, 
понеже според преброяването от 
2002 година в Сърбия живеят 20 497 
българи, а през 1953 година те са 
били 60 000. “Ние не признаваме 
тези резултати от преброяването, 
още повече че формулярите не бя
ха и на български език и в 90 на сто 
от случаите те са попълвани с 
обикновен молив”- каза Иванов.

Членът на НС и председател на 
Матицата на българите в Сърбия 
Пене Димитров говори за образо
ванието на майчин език, посочва
йки, че до 1965 г. обучението в осно
вните и средни училища е било на 
български език, а сега той се изу
чава само два часа седмично.

- От 60-те до 80-те години за
почва редуцирането на българския 
език в обучението, а в учебниците 
по география и история са писани 
най-лоши неща за България. Закон 
за правата на малцинствата съще
ствува, но не са създадени условия 
той да се прилага, не са преведени 
учебните програми и учебниците, а 
Министерството на просвета и мес
тното самоуправление си прехвър
лят отговорността един на друг - 
каза Димитров. Той добави, че все 
повече нашенци се насочват да сле
дват в България, по от Държавна 
сигурност ги убеждават да се отка
жат, а някои от тези, конто следват 
в Сърбия, не издържат изпитите са
мо защото са българи, което ще до
кументират това с подписани изяв
ления на студентите.

Димитров посочи и проблемите 
във връзка с религията, понеже в

на
на

каза, че 
съответващи инструменти за

практика?
Месеците минават,

съвети, само учредяването на НС "ш^лгарс^ се
протака от ден на ден. от месец „а месец. Може би наемащите 
годишни почивки бяха обективна причина, но след това се наложи 
впечатлението, че някой нарочно създава обструкция. В желанието си 

обещанието' носителят на листата “Възраждане” д-р Ангел 
Йосифов няколко пъти насрочва среща с представителите на втората 
листа, по-точно с кмета на Босилеград, който е носител на другата 
листа. Оттам винаги имат готовност за среща, но същевременно 
винаги се намират определени причини тя да не се състои. Единият път 
причината беше неотпечатаният проект за Статут на НС. Когато той 
бе отпечатан и изпратен с молба да го обсъдят и след това да се съберат 
и сумират резултатите и забележките, пак се намери причина това да се 
отлага недопустимо дълго време. Последната забележка 
решенията трябва да се приемат с мнозинство от две трети, 
предвидено в статутите на всички малцинства (и по препоръка на 
Министерството за 
мнозинство.

На неотдавнашната среща на носителите на листите, проведена в 
Босилеград, на която бе разговаряно за конкретните предложения за 
определени постове в НС и за датата на учредителното събрание, уж бе 
договорено това да стане на 10 октомври т.г. (тази дата посочи и 
Братство в текста на кореспондента от Босилеград). Сега пак по 

предложение на Босилеград, учредителното събрание на НС на 
българското малцинство се отлага за 17 октомври.

Очевидно е, че протакането на учредителното събрание на НС на 
българското малцинство най-много вреди на самото малцинство. 
Хората, които с огромен интерес очакваха от НС решаването на много 
въпроси или поне инициативи за това, останаха разочаровани. Но 
място за

на посочения

за от-

е, че 
а не както е на.

- Не можем да се примиряваме с 
факта, че хората в Димитровград са 
икономически унизени, че живеят 
от дребен трафик с цигари, дори 
включват в него и децата си, за да 
могат да минат границата с един - 
два стека цигари повече. Национал
ният съвет е орган, който за пръв 
път истински ще изразява и ще за
щитава малцинствените права у нас 
и ние ще правим това с всички 
законови средства, но за това ни е 
необходима помощта на държава
та, в която живеем, на държавата- 
майка и на Европа - каза Йосифов.

Членовете на НС на българите в 
СЧГ изразиха желание постоянно 
да комуннкцират с представители 
на Съвещателният комитет за Рам
ковата конвенция за права на мал
цинствата при СЕ.

националните малцинства) с обикновено

разочароване няма, тъй като на 30 септември т.г. в Ниш 
представители на НС потвърдиха на среща с представители на Съвета 
на Европа неговата легитимност, застъпвайки интересите на българ
ското малцинство.

От водещите членове на НС узнаваме, че 17 октомври е последната 
дата за провеждане на учредителното събрание, независимо от това 
дали това се харесва някому или не. М. Тодоров

А.Т.

Драган Динчич, председател на ИО на ОС в Сурдулица, по въпроса за водата в Грознатовци
ОС в Сурдулица не е забравила 
хората в селата край 
границата, както някои искат 
да представят нещата, казва 
Динчич. В този смисъл той 
подчертава:
- ОС отделя значителни 

.средства за поддържането на 
пътищата в тези села, а 
финансира и много комунални 
обекти. Заедно със ЦХФ тя 
финансира асфалтирането на 
един километър път в Драинци 
и асфалтирането на път дълъг 
2,5 км в Кострошевци. До края 
на годината ще бъдат вложени 
около пет милиона динара за 
ремонтирането на 
амбуланторията в Клисура. 
Финансирахме 
проектотехническата 
документация за прокарване 
на водопровод в 
Стрезимировци и в Драинци. 
Скоро ще закупим микробус и 
ще решим проблема с превоза 
на хората в Клисурско. ..

Селяните са прави, но не и политическите провокатори
* Искането на хората в местната общност Драинци е 
основателно. ОС в Сурдулица е осведомила почти всички 
компетентни органи в Сърбия и в СЧГ за проблема, свързан с 
водата в Грознатовци, но дали и кога ще реагират те не е 
известно.

повете на Изпълнителния отбор на 
ОС в Сурдулица. Динчич казва, че 
те са отправили забележка към ор
ганизаторите, “понеже са позволи
ли да се организира събрание по 
предварително изготвен сценарий и 
което па моменти се е отклонявало 
от основния проблем”. “ ИО осъди 
поведението па отделни лица, кои
то се опитаха да наложат неприем
ливи становища и национална ом
раза, да злопупотребят с основател
ните искания на хората и да ги из
ползват за нарушаване на тради
ционно добрите междупацпопалпп 
отношения в общината", заяви той.

- Ма събранието па ИО конста
тирахме, че органите на ОС и об
щинското ръководство в Сурдулн- 
ца винаги ще защитават интересите 
на населението в този край п че тря
бва да бъдат предприети законови 
мерки, с които да се защитят инте
ресите му за водата. Във връзка с 
зова па компетентните органи на 
общинското самоуправление беше 
наложено да поискат от Министер
ството за водно стопанство да пре
разгледа решението си.

И а въпроса ни дали това е нап
равено и дали в това отношение има 
нови моменти, Динчич отговори: “ 
Една общинска комисия беше в 
Грознатовци и констатира, че биз
несменът е започнал да строи път 
до извора. Понеже не го е заварила

1

;
- Жителите в местната общност рушават добрите междунационал- 

Драинци, която включва и 
Грознатовци и Стрезимировци, са 
прави, когато не позволяват водата 
от Грознатовци да се отведе в 
съседното село Преслап, където да вото за селско и водно стопанство 
се построи фабрика за бутилиране, издаде решение, с което се съгласи 
Никакво основание обаче нямат извеспият Раде Джурич от Белград

да отведе вода от Грознатовци в

\
ни отношения.

Недоволството на селяните в ме
стната общност, както вече писах
ме, започна след като Министерст-

селата

ААтвърденията, че ОС в Сурдулица не
иска да им съдейства да защитят ин- съседното село Преслап, Църнот- 
тересиге си и че се нарушават пра- равска община, и там да построи II 
вата па българското малцинство в цех за бутилираме па вода. Бизнес- | 
Сурдулишка община. Това заяви менът започнал да реализира идея- ■ 
пред в-к “Братство” Драган Дин- та си, но домакинствата в трите се- ■ 
чич председател на Изпълнител- ла се опасяват, че ще останат без Драган Динчич 
пия'отбор па ОС в Сурдулица, като вода: някои без вода за пиене, други 
подчерта че “съществуват полити- за добитъка си, трети за напояване 
чески провокатори, които се опит- на градините си, но всички са 

да дадат политическа окраска убедени, че ще се наруши околната 
на проблема”. - Някои хора, които среда. Те сега си поставят различни 
но потекло са от тези три села, а въпроси, сред които и тези: как е 

други места, се стремят възможно водата да се отведе в 
иптериациопа- друго село без техно съгласие и кой 

е издал интересите им.
- Повикаха ме хора от ръковод

на местната общност и аз

т
'

там, тя му е поръчала да прекрати 
работите около извора, като ни 
предостави и целата си документа
ция. След това запознахме с проб
лема п Правителството на Сърбия, 
Министерството за човешки и мал
цинствени права на СЧГ, Коорди
национния център за Южна Сър
бия, Министерството за селско и 
водно стопанство... Дали, как и кога 
те ще реагират, не мн е известно, 
понеже това е извън компетенците 
на местното самоуправление.

В. Божилов

застрашен ако това бъде направе
но, че им е съмнителна документа
цията, въз основа на която минис
терството е дало съгласието си. В 
това отношение те поискаха от ОС 
в Сурдулица да им съдействаме 
пред Правителството па Сърбия и 
пред компетентните министерства 
и институции всичко да се прераз-

ваз

живеят на 
да исполитизират и 
лизират проблема с водата и да до
кажат, че се нарушават правата на
дения нямат иищообщо ст.ездравия пртГствах на едно събрание а Дра- ™Да“ а">“ира

използв^о^омтелнотоиедоаолст теТлГ^са^ст^^асилГаодатаот По иъпроса за водата и за не-
използваг основа гелн1л и медиоил ..... птврпеия в доволството па хората в местната
тво на населението за свои поли- Грознатовци да бъде отведена п«т1|пгт п,-пипни гтискпяхя и чле- 
тически цели и г/реди всичко да на- Преслап, че животът им ще бъде общност Драинци разискваха и ше
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<) Събират подписи 

за Мичунович
Общинската организация на Демократичната партия в 

Босилеград от миналата седмица започна акция за събиране 
на подписи в подкрепа на кандидатурата на професор Дра
голюб Мичунович за президент на Сърбия.

За президентския кандидат на ДОС, освен ДС, подписи 
събират и ОО на Либералите на Сърбия и на Демократичната 
Алтернатива, заяви Миле Миленов - председател на боси- 
лсградските демократи и координатор на ДОС и добави, че са 
събрани около 500 подписа. Той посочи, че акцията ще про
дължи до 12 този месец.

Според Миленов, основната задача е изборите да бъдат 
успешни, Сърбия да има президент и да не се харчат повече 
пари за нови избори. Убеден сам, че ако на изборите гласуват 
над 50 на сто от избирателите, Мичунович ще спечели, понеже 
той е човек, който има сили да “успокои страстите както в 
управляващата коалиция, така и между управляващите и опо
зицията, подчерта той.

Коментирайки акцията за събиране на подписи за смяна на Пра
вителството на Сърбия и за провеждане на предсрочни парламен
тарни избори, която ОО на ДСС тези дни организира в Босилеград, 
Миленов изтъкна, че общинската власт на ДСС критикува работата 
на републиканското правителство, което е постигнало определени 

изпълнила нито едно от предизборните
П. Р.

Пети октомври ■ какво беше това
В историята на Димитров

град, ако някой някога я напи
ше безпристрастно и обектни- 

октомврийските събития 
ще останат записани като най- 
масовите протести срещу едни 
отживял режим - режима па 
Милошевич. Като се има пред
вид броят на жителите на града Ш 
и па крайградските селища, то- щ 
гава може би са били иай-ма- Щ 
совите протести на население- Н 
то. Но с оглед на всичко пое- № 
ледвало като че ли това с било ИЯ 
напразно. щ;

Пети октомври тази година? СЛЕД ТРИ ГОДИНИ: Багерът е отново пред Парламента о Белград 
Нищо особено, ден като всички 
останали. За повечето от жите
лите на града - хубав слънчев 
ден, подходящ за беридба на ца
ревица, за докарване на дърво или за проверка 
на кошерите. И нищо повече. Никой не си спо
мни и нито с една дума не отбеляза събитията от 
октомври 2000 г. Някогашните съюзници от 
ДОС, част от които сега са жестока опозиция, 
като че ли се срамуват от случилото се тогава.
Попе такова е отношението им към тази дата, 
понеже нито една партия не излезе с изявление 
по този случай.

Димитровградският Отпор, който тогава бе
ше начело, както впрочем и навсякъде в стра
ната, също си мълчи. Някои от неговите членове

по,

казват, че той все още съществува, но на прак
тика няма следа нито от него, нито от някаква 

дейност. Както изтъква Йовица Иванов,
само

негова
членуващ в Отпор, движението съществува 
за съда, тъй като срещу четирима членове се 
водят съдебни дела, свързани със събитията 
около Центъра за култура. Но и там те офи
циално са обикновени граждани.

резултати, а самата тя не е 
обещания, дадени на гражданите.

Защо никой не си спомни за пети октомври 
2000 в Димитровград? Може би защототук нищо 
не се промени. И надали това ще стане скоро.

Акция на ДСС в Димитровград и 
Босилеград_______________ _

А.Т.

Подкрепа на 

инициативата за вот на 

недоверие
ОО на СПС по поводдрови промени в общинското ръководство

на Самостоятелните синдикати в Сурдулица"
Ка

президентските
избори

Йордан Костич е 

председател
Чакат
у)рщрНИРТО на Общинският отбор на Демок- во и министерства, които ще раз-
Г ратическата партия на Сърбия в берат, че и в крайните югоиз-
ГлаВНИЯ съвет Босилеград започна събирането точни райони на републиката

на подписи в подкрепа на инициа- живеят хора, нуждаещи се от по-В ръководството на Съюза 
на самостоятелните синдика
ти в Сурдулишка община се 
стигна до кадрови промени. 
Представителите на органи
зациите на този синдикат в

-Ще се стремим нашият 
синдикат изцяло да защитава 
членовете си- оповести Костич, 
като подчерта, че една от

на партията тивата на партията за вот на не- мощ при решаването на екзис- 
доверие на правителството на тенциалните въпроси. Той из

миналата седмица е проведе- Сърбия и за насрочване на из- тъкна, че очаква от бъдещите 
но заседание на ИО на ОО наприоритетните му в момента 

задачи е докрай да бъде 
преизучен въпроса във връзка 
сразпределението на 19 

общината, в който членуват солидарни жилища в 
около три хиляди работници (

вънредни парламентарни избо- институции, които ще отразяват 
СПС в Босилеград, на което са рИ 3 ОО на ДСС уточняват, че 
разисквани въпроси, свързани с аКцИЯТа ще продължи до 15 този чие обмитяването на стоките, 
предстоящите избори за прези
дент на Сърбия, насрочени за 16

волята на хората, отново да запо-

през граничния
Владимир Захариев, председа- пункт “Рибарци”, да открият 

тел на босилеградския ДСС и митница край Голеш, да изградят 
председател на ОС, заяви, че спо- инфраструктурна мрежа и да 

са подкрепили становището, че рСд членовете на тази партия създадат условия един предста- 
босилеградските социалисти тря- проблемите на нашето малцинст- вител от нашето национално 
бва да подемат инициатива пред в0 ТрЯбва да се решават от ре- малцинство да заема място във 
ръководството на СПС партията Публиканските институции. По- върха на републиканската власт, 
да има свой кандидат, ИО взе ре- иеже досега това не е осъщест

вено на практика, ОО на ДСС от отзива на гражданите, които 
настоява да бъдат насрочени подкрепят със своите подписи 
преждевременни парламентарни инициативата на партията, 
избори. Според него на босилег- 
радчани са им нужни правителст-

месец. преминаващи
Сурдулица. - Проблемът 
толкова се усложни, че по него 
разискват и действат не само 
синдикалните ръководства, но 
и местното самоуправление, 
инспекторите на ОВР, 
прокуратурата и съдилищата.

ноември.
- Макар че някои от членовете

от около четирите хиляди, ко- 
лкото общо има в общината) 
избраха Йордан Костич за 
председател на общинското 
синдикално представителст
во. Според правилата на този 
синдикат, той същевременно 
е и председател на петчлен
ното председателство на пре
дставителството.

Костич беше комерсант в 
“Застава ПЕС”, където беше 
дългогодишен председател 
на синдикалната организа
ция, след това председател на

Захариев добави, че е доволенсиндикатите в металната про
мишленост з Пчински окръг 
и член на републиканското 
ръководство на синдикатите 
в този отрасъл.

Досегашният председател 
на синдикалното представи
телство Божко Петкович се 
пенсионира.

шепне да се изчака решението па 
Главния съвет, който ще се със
тои на 11 октомври в Белград - 
казва Симеон Йорданов, предсе
дател на ИО па СПС в Босилег
рад.

П.Р.

Дотогава ОО на СПС в Боси
леград няма да предприема нищо 
във връзка е президентските из
бори.

За извънредни 

парламентарни избориВ.Б.
П. Р.

ОО на Демократическата партия на Сърбия в Димитров
град в началото на седмица започна акция за извънредни пар
ламентарни избори. На два пункта в града членове на пар
тията разговарят с жителите на общината, дават им пропаган
дни материали и събират техни подписи за провеждане на из
вънредни парламентарни избори.

- Според някои социологически проучвания две трети от 
жителите на републиката не са доволни от настоящата дър-

Промени в състава на депутатските групи

Г-17 плюс стана
парламентарна
партия

Като член на коалицията “Войводина” новият 
член па партията на Лабус и Динкич досега беше 
депутат на ДОС в Скупщината на Сърбия.

По думите на Ксения Миливоевич той ще под
крепи вота на недоверие на правителството и смя
ната на председателката на Парламента Наташа жавна власт и настояват за извънредни парламентарни избори 
Мичич. Освен това той ще покрепи и инициати- " заяви лидерът на Окръжния отбор на ДСС за Пиротски 
вата на Социалдемократическата партия да не окръг и един от водачите на Общинския отбор на същата 
бъде приет поротоколът от миналото заседание на партия в Димитровград Донка Банович.
Парламента, когато за гувернер на Сръбската на- Освен в Димтировград, акцията на ДСС ще се провежда до 15 
родна банка беше избрана Кори Удовички. октомври т.г. в още около 60 градове на Сърбия.

Народният депутат Средое Михайлов с станал 
член на Г-17 плюс, с което тази партия влезе в 
Парламента, заяви говорителката на тази партия 
Ксения Миливоевич. Б.Д-
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Легализирането иа нелегално построените обекти 
плановете г не върви според Димитровградчани на 

панаира в ПловдивБосилеград:
на обекта. За Едва ли някой от Димитровград е ходил на международния панаир в 

българския град Пловдив или пък това е ставало в рамките на някоя 
делегация от вътрешността.

Тази година КИЦ “Цариброд” организира на 1 октомври посещение 
този известен панаир. На еднодневно посещение на панаирното 

градче бяха 39 души, главно инженери и преподаватели, между които и . 
7 души от Пирот.

Есенният панаир в Пловдив е преди всичко изложение на техниката, 
на машиностроенето, на информатиката, на автомобилната индустрия. 
За пътуването до Пловдив и назад участниците платиха по 590 динара.

А. Т.

всеки квадратен 
метър площ в централната част на 
Босилеград таксата е 52,50 динара, 
а в кваралите “Добри дол”, 
“Магурка” и в село Райчиловци - 
31,50 динара. За обектите 
тази такса не се плаща.

В Отдела за урбанизъм и стро-
Въпреки че до 13 ноември 2003 щниското „ к "телство подчертават, че не се из-

г.. когато изтича срокът за легалн- рад управление в Босилег- вършва легализиране па жили-
знране на жилищните и други обек- ‘ в „„„„ щните и други сгради в селата, пост-
ти, построени без разрешително то „е™" "а легализирапе- роени преди 21 март 1961 година,
остава около един месец, интересът тчип ™кП|т техните собс- От общинското управление при- 
на босилеградчаии е изключително дезнчна ^имка Гшмт" Ге°‘ 30в‘1ват ФажД»пнте да се отнесат 
слаб. В общината съществуват око- нотариален зктззст™ рЦ кРаИ|,° сериозно към легализация- 
ло 400 обекта, построени без необ- кткто п "М0Т’ та’ по"еже след изтичането па сро-
ходпмоторазрешително адосегаса пубпики.г латят 360 динара ре- ка - 13 ноември - па собствеиципте 
подадени едва тридесетина молби "Ублнканска административна так- па нелегално построените обекти 
за легализиране. Най-много обекти м0.лбата те се наложи да плащат десеткрат- 55
без предварително придобито ре г,г^г^К°ТОкУПраВЛе""е трябва да 1,0 п°-впсока от предвидената сума. 
щение за строеж или за оеконстпук °сведоми собственика в срок от 60 Ако собствениците на нелегално 
цня са построени в босплего-шскпте Я"" ДаЛИ обе,Фът МУ ь10**5 да бъде построените сгради пе платят так- 
квартали^Магурка” С‘Йзворщица” ле™л1,а"ра"' в следв.зщия етан соб- сата за легализиране, общинското 
п “Добри дол”Р както н ?в 'село втвеникъ1 лодава м°лба за лсгали- управление ще разпореди тези пос-
Райчпловци посо-пт в Отаела зп з ! ' Пр°еКТ "а °беКта " плаща 3 троПки да бъдат раарУшен„, опо-гаи шловци, посо шха в Отдела за 360 динара плюс такса, която се вестиха компетентните органи
урбанизъм и строителство към об- изчислява в зависимост от площта Р

за легализация на
в селата

Димитровград: „Дунав” откри сервиз за 
технически прегледи на возила

Приятелят Витанович оповести, че след 
проведените разговори с 
председателите на общините в 
окръга, наскоро на гражданите 
ще бъдат предложени и 
допълнителни видове 
застраховки за къщи и имоти 
от пожари, наводнения от 
водопроводи и канализация, от 
бури, кражби и др.

си остава 

приятел”
Под това мото ма 1 октомври та

зи година директорът иа филиала 
на застрахователната компания 
“Дунав” в Пирот Любомир Витано
вци откри пункта за технически 
прегледи на моторни превозни сре
дства в базата на частното строи
телно предприятие “Градия”.

Въз основа на съвместни капи
таловложения с “Градия”, в която 
по-голямата част от капитала при
тежава частната строителна фирма - -
"Вирком” от Пирот, застраховател- 33 ^таУслУга. в Бабушница 
ната компания "Дунав е преустрои- със70%.Стова Дунав показване 
ла част от помещенията в базата и сам0 че става дУма за наи-силната 
г„ е оборудвала с необходимите застрахователна компания, но и че 

1 тя предлага наи-изгодните цени зауреди и съоръжения за технически р м м„ 4
прегледи. С това. както изтъкна гРажданите казва топ.
Витанович, па гражданите „а Дими- Поздравявайки присъстващите 
тровград е предоставена възмо- ва скром"ото тържество, Драган 
жчюст да избират къде ще из- Антич, собственик „а фирмата Ви- 
вършат технически преглед на ко- рком от П"рот' пожела десетго- 
латасн. По този начин в общината Дишният договор между Дунав „ 
се създава „ конкуренция в тази об- "еговата Фирма < Градия > да пр0'
пчгт пм к'3 п/тп мт кчч.купрн ДЪЛЖИ И СЛвД ТОВО. ласт, а там, където има копкурен- 0свен директорите на “Дунав”, 
ция, печеливши би трябвало да „п „ \1Т, г }
бъдат гражданите. Досега те мина- Впрком " Градия , „а открива- д р м м пето присъстваха и началникът на

Пиротскн окръг Драган Милосав- 
левич и председателят на ОС Боян 
Давитков и др.

П. Р.

Сурдулица че за клиентите на “Дунав” техни
ческият преглед на возилата ще 
бъде бъзплатен, докато останалите 
ще плащат по-ниска цена, отколко- 
то в съседните градове или на гра
ницата. “Така например цената за 
леките коли в "Дунав” е с 35% по- 
ниска от АМСС, от Пирот-с 15%, а

Мнозина гледат
Въпреки, че наближава крайният срок -13 ноември- 

за подаване на молби за легализиране на нелегално 
изградените обекти, в Сурдулишка община само около 
120 души са подали необходимите за това документи. 
Като се има предвид, че само на Власина са построени 
около 500 вили без разрешително за строеж, тогава се 
стига до заключението, че акцията се забавя сериозно.

- Призовавам всички граждани, които до 31 май тази 
година са построили обектите си без разрешителни, да 
подадат молби за легализирането им. Няма от какво да 
се опасяват и да чакат последния ден, защото по този 
начин затрудняват кампанията на Министерството за 
строителство и градоустройство- казва Снежана Вър- 
банац, началник Отдела за строителство и градоуст
ройство към ОС в Сурдулица.

Тя пояснява, че Законът за условията, при които ще 
се легализират нелегално построените обекти ще се 
спазва стриктно. Формирана е комисия, която следи 
кои собственици не са подали молби за легализиране, а 
всички, които не направят необходимото за легали
зирането на обектите им, се излагат на риск те да бъдат 
съборени.

чак

Ще бъдат легализирани всички вили, които не 
нарушават градоустройството и екологията

- Ще се стремим вилите да бъдат легализирани, при 
условие че собствениците им платят необходимите 
такси и облагания. Няма да могат да се легализират 
само онези обекти, които във всяко отношение, преди 
всичко в градоустройствено и екологично, нарушават 
плановете за изграждане на Власина.

В Сурдулица се говори, че някои собственици иа 
нелегално изградените обекти не подават молби, по- 
неже смятат, че министерството ще удължи срока, МИЛУТИН КрЪСТИЧ, СОбСТВвНИК На „КОЖара" В
други гледат сеир, докато трети нямат пари за “високи ----—*---------- 1...................................................... ..... -—----- ---------
такси и облагания”. Една от причините за забавянето 
на кампанията на министерството в общината е и тази, 
че тук все още не е известно колко такси и облагания 
трябва да платят собствениците на нелегалните 
обекти. Върбанац казва, че общинската Дирекция за 
строителни площи и пътища скоро ще изготви пред
ложение за таксите, което членовете па Изпълнител
ния съвет и отборници ге на ОС ще обсъдят и приемат.

ваха па технически преглед само в 
базата иа Авто-мото съюза па Сър
бия, намираща се па границата. 

Витанович също така изтъкна, А.Т.

с. Желюша:
Според документацията на общинската Служба 
за строителна дейност, 42,4 на сто от общия брой 
нелегално построените вили на Власина са на 
собственици от Ябланишки окръг, преди всичко 
на заможни хора от Лесковац и Власотинци, 35,3 
на хора от Пчински окръг- Сурдулица, Владичин 
хан и Враня, докато останалите - на собственици 
от други места в Сърбия.

Няма производство без износ
Собственикът па 70 па сто от капитала в кожопреработвателанта 

фирма “Кожара” в с. Желюша Милутин Кръстич миналата седмица до
веде във фабриката дългогодишния си търговски партньор от Германия 
Юргеи Деп, с когото, както заяви пред журналисти, сътрудничи от 20 
години. Гостът разгледа фирмата, за чиято ревиталпзацпя Кръстим до
сега е вложил около 50 хиляди евро.

- Няма производство без износ - изтъкна Кръстич пред журналисти, 
като подчерта, че има проблем с работната ръка в предприятието. - Не 
можем да си играем. Работниците са отвикнали да работят. По-рано, 
когато се е работело, са се правели големи паузи. Не мога да им давам 
заплати от собствения си джоб. Заплатите трябва да си заработят, 
подчерта той.

От приватизирането на фабриката досега 22 от общо 75 работници не 
подписаха колективен договор с работодателя, докато П бяха суспен
дираш!. Кръстич коментира, че работниците в “Кожара” ще 
можпост да получават добри заплати въз основа на вложения труд, но 
трябва да имат още малко търпение. Б. Д.

В.Б.

Отворено писмо до окръга и ОС

За Димитровград няма кредити!
* Димитроаградчанката Нада Н°в^°вз до^началника^на гифотски^окръг и

Вдо общинските ръководители 
въпроса

В Димитровград до няколко седмици би трябвало програма и проект, попълних няколко формуляра и

»г,;=г“
организация ЦХФ, по въпреки че иа представите- посетят в Димитровград, за да се запозная г на място 

Р организацията в страната бяха предоставени сте започнатия обект. Вместо посещение, последва 
необходими документи, пари пе им бяха информация по телефона, че искането ми е отхвър- 

отлуснати По този повод Нада Новкова изпрати депо, тъй като ЦХФ „е покрива Димитровградска

Милосавлевич*1 и' Идо рък™одството°ТГмест1юто ° Нада Новкова разбира, че няма да получи кредит
самоуправление в Димитровград. В писмото се казва, но пе може да се примири с гова, че никой 01 
ГоЦшадциятаДцхФ 'действа на територията „а Димитровград няма да ™а =пост— 
Югоизточна Сърбия като подпомага възстановя- кредит от ЦХФ. Затова в писмото си 1Я казва и това. 
ването ма тамошните общини чрез оказване на съве- “За паша информация, за информация па общест- ваието на тамошни ге отмини , вепостта искаме отговор на въпросите: Кои изхвър-
"1аНоЛ"ков^подчертава, че организацията работи в ли Димитровград от Пиротски окръг? Кой изхвърли 
Борски, Нишавски, Пиротски, Ябланишки и Пчин- от Югоизточна Сърбия нап-беднага община в Сър- 
ски окръг и добавя: “С цел получаваме па кредит за бия с брутен личен доход ог 4 277 динара. Кой е 
отмиваме на магазина за газ пропан-бутан в допуснал да се случи това/
Димитровград се обърнах към представителството Накрая Новкова заключва, че виновници сьс 
иа ЦХД> в ^Белград, а след това и към представи- сигурност не са американците, тъй като те дори не 
тслството на същата организация в Ниш. Предос- знаят къде се намира Димитровград, 
тавих всички необходими документи, между които и

имат въз-

мяна на газови

Очаква сс развръзка в най-голямата 
димитровградска фирма ГИД_______

:
лите на 
всички Поискаха от съда да обяви фалит

Председателят на ОС в Димитровград д-р Боян Давитков, пред
седателят иа Скупщината на акционерите в ГИД Добрин Петров и и.д. 
директорът на озовалото се в безизходно положение димитровград
ското предприятие за каучук Иван Марков миналата седмица подадоха 
официален иск в Търговския съд в Ниш за въвеждане иа фирмата 
фал итна процедура.

Бъдещия фалитеи управител на ГИД ще бъде определен от 
органите па местното самоуправление. Представители на Търговския 
съд са предложили фалитният управител да е дипломиран икономист 
или дипломиран юрист и по възможност' да не е работил в същото 
предприятие. Б. Д.

във

Б.Д. шЛ
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Как димитровградчани ще се отопляват през зимата ■ ■; : V.

Едни с дърва, други с ток
котли на ГИД и “Свобода” или на 
“Циле”. Нима нямаше да бъде 
много по-евтино, ако наврсмсто 
всички се бяха договорили попе 
течи, които са в центъра на града 
да направят централно парно 
отопление за всички?

Димитровградчани 
имат “късмет, че повечето от тях 
притежават горски площи. Но 
поради недостиг па алтернативни 
източници па отопление гората 
се сече безразборно не само за 
собствени нужди, но и за про
дажба. Като се има предвид кол
ко време е необходимо за да из
расне едно дърво, когато може да 
бъде отсечено едва ли идващите 
след над поколения ще имат с 
какво да стоплят жилищата си.

В село Мазгош в околностите 
на Дими тровград работи мината 
за лигнитни въглища, чиято цена 
е около 1200 динара за тон. Обаче 
едва ли можеш да сложиш в 
обикновена печка от тези въг
лища. От друга страна, електри
ческият ток стана доста скъп и 
никой няма сметка да го ползва за 
отопление. Но при условие, че 
нямат друг избор доста от жите
лите на града, особено тези в жи
лищните блокове, все пак изпол
зват и тока за отопление.

А дали заплануваното минава
не на газопровода през терито
рията на общината ще допринесе 
да се реши и проблема с отоп
лението на града?

Всяка година през есента ди- парно. На две крачки от Цеп- 
са изправени търа, в Гациното кафене, също 

има локално парно отопление. 
Пак па десетина крачки от него

мптровградчани
пред дилемата как ще се отоп
ляват през зимата. Изборът им 
всъщност е съвсем ограничен, основното училище също има 
тъй като могат да избират само собствено парно, а само като се

•4 „и» \
Из

между отоплението на твърдо го- пресече улицата - и сградата па 
риво и електрическия ток. А кое бившата Служба но обществено 
е по-евтино? счетоводство също е със собст-

В по-голямите градове много вено парно. Отсреща пък е сг- 
хора отоплява!' апартаментите радата, в която се помещава Вел
ен с парно, идващо от топлоцент- градската банка, която също е с 
ралито в града. В Димитровград локално парно, както и службата 
централно парно отопление няма за социална защита до нея. Мал-

хотел “Балкан”.

все пак

Дирекцията за строителни площи и пътища 
в Босилеград____________________ ________

и вината за това е у самите гра- ко по-надолу е Ще се строят чешми 

и стълби в града
който също така има собственождани.

Сградата на пощата и на ОС в парно отопление... Всичките тези 
самия център на града се отоп- заведения са разположени в кръг 
ляват от едни парен котел. Цеп- от около 300-400 метра. Да пе 
търът за култура има собствено споменаваме големите парии

През този месец в централната част па Босилеград е запланувано да 
бъдат построели бетонни чешми и стълби, а изграждането им ще фи
нансира Дирекцията за строителни площи и пътища.

Според плана на общинската Дирекция, едната чешма трябва да бъде 
построена на ъгъла на улиците “Маршал Тито и ‘Христо Ботев , а 
другата - на ъгъла на улиците “Рисавица” и “Георги Димитров . Из
граждането на бетонните чешми е възложено на общественото пред- 
дприятие "Изградня” от Босиелград, а стойността на строителните ра
боти възлиза на 24 276 динара.

За стълбите край моста на Драговищица и от пощата към църквата 
Дирекцията ще отпусне около 145 000 динара. Стълбите край 
бъдат изградени също от “Изградня”, а онези към църквата -

предприятие “Строител” от Босилеград. Според проектите 
строителните работи за изграждане на стълбите край мос

та възлизат на 59 301 дианра. а на стълбите към църквата - 86 065 дианра.
- За изграждането на чешмите и стълбите Дирекцията предварително 

е обявила конкурс, а за изпълнители на строителните работи са избрани 
фирмите, предложили най-добрите оферти - поясни Славица Стоянова, 
директор на Дирекцията. П. Р.

моста ще 
от частното

1телностро»
стойността на

В Здравния дом в Димитровград
А. Т. Няма стачка

Решение на ИО в
БосилеградДимитровград

Снабдяват 

се с дърва 

за зимата

Сушата е 

природно 

бедствие

да си набавят дърва за огрев. За 
един кубик те трябва да платят 
1200-1300 динара в зависимост 
от качеството на дървата и от 
направената сделка. Такава 
цена предлагат частниците, а в 
“Сърбия-шуме” едни кубик 
дърва струва 1 300 динара. По 
селата те са по-евтини, обаче 
транспортирането им е доста 
скъпо.

В Босилеградско идват и ку
пувачи, и прекупувачи от вът
решността, които купуват тук 
дървата на цепи, много по-нис
ки в сравнение с тези във вът
решността. Тук има и доста 
хора, които почти през цялата 
година се занимават със сечене 
и продажба на дърва и трупи.

П. Р.

Независимо от това, че вре
мето е все още топло в Босиле- 
градска община почти нався
къде се срещат камиони и трак
тори с ремаркета, натоварени с 
дърва. В Босилеград и Райчи- 
ловци тези дни ма много места 
по улиците се виждат разтова
рени дърва. Това е нормална 
картина за този сезон, понеже 
почти велчки босилеградчани 
се отопляват с дърва.

Пред сериозни финансови

На последното си заседание Из
пълнителният отбор към Общинс
ката скупщина в Димитровград е 
приел решение, с което тазгоди
шната суша е провъзгласена за 
природно бедствие.

Членовете на съвета същевре
менно са отправили искане до да
нъчната служба, с които се настоя
ва селскостопанските производи
тели да бъдат освободени от данък 
върху земята. Прието е и решение 
да се потърси помощ от република
та лри набавянето на семена, които 
да се дадат на селскостопанските 
производители като своеобразна 
помощ и компенсация за щетите от кииствата, които не могат сами 
сушата.

Нуждаещите се от каквато и да е медицинска помощ тези дни нямат 
проблеми в Димитровград, тъй като лекарите от Здравния дом не 

са се включили към стачката на своите колеги.
Това потвърди директорът на Здравния дом в Димитровград д-р Ми- 

Повнчич. “Сред лекарите и останалия медицински персонал едва ли 
има някои, който да поддържа стачката или поне явно не я е подкрепил”, 
каза той.

никакви

лай

Иначе броят на болните, които търсят лекарска помощ, е както 
винаги. Лекарите обикалят по график и селата, така че здравеопазването 
се е доближило до старците по-малките селища. А. Т.

изпитания са изправени дома-

А.Т.
В Димитровград по случай
Международната седмица на
естественото кърмене

Около 450 лекари, от общо 
520, в Медицинския 
център на Регионалната 
болница във Враня се 
включиха към стачката, 
която организира 
Синдикатът на лекарите и 
фармацевтите в Сърбия. 
Формирана е триажна 
комисия, която определя 
на кои пациенти е нужно 
да се окаже медицинска 
помощ. Подкрепа на 
лекарите оказват и 
членовете на останалите 
синдикати, но 
медицинските сестри не 
поддържат стачката им. • 
Медицинският център във 
Враня се грижи за 
здравето на около 260 000 
жители на Южна Сърбия.

В Здравния дом в Босилеград
Апел на Съюза на пенсионерите в

Спазват минимума 
работно време

Димитровград

Прием за
майките-кърмачки

Измъчва ги 

безпаричието Д-р Мира Цветанова, директор на Зд- 
рвния дом в Босилеград, посочи, че в бо- 
силеградското здравно ведомство се спаз
ва минимумът в процеса на работа, дори 
повече, отколкото е предвидено в закона.

Д-р Любен Дойчинов, синдикален 
представител в Здравния дом, подчерта, 
че във всички спешни случаи се оказва 
медицинска помощ, а също така и на па
циентите, нуждаещи се от постоянна здра
вна защита. Той потвърди, че всички слу
жби работят редовно, а лекарите н меди
цинският персонал спазват работното 
време.

По случай решението на Световната здравна 
организация и УНИЦЕФ, които са провъзгласили 
миналата седмица за Международна седмица на 
естественото кърмене,
Здравен дом
майките-кърмачки от общината, 
кърмили своите бебета до една година.

За значението на естественото 
говориха медицинската сестра Сузана Милева 
и педиатърът д-р [Зован Миков.

Кампанията за естественото кърмене се

Ръководството на димитровградския Съюз на пенсионе
рите тези дни отправи апел към членовете си да издължат 
членския си внос до края на ноември т.г. Според ръково
дителите на организацията дейностите на СП се 
финансират изключително от членския внос, но 
значителен брой от членовете се отнасят некоректно към 
това свое задължение.

В апела предоставен на местните медии от СП, се казва, 
че членуващите в организацията, които не платят членския 
си внос до края на следващия месец, ще загубят правата си 
като членове на СП.

в димитровградския 
бе организиран прием за 

които са

кърмене

Б.Д.
П. Р.



Култура - Просвета
45че» 10 октомври 2003 1

В Босиелград е ознаменувана д

„Цариброд" - филиалАз съм дете
Награди за най-заслужилите
петгодишнината от откриването на 
босипетрадския филиал на Културно - 
информационния център на българското 
малцинство в Сърбия и Черна гора.

Тържествената програма бе открита от пред
седателя на Програмния съвет ма босилеград- 
ския филиал на КИЦ Иван Николов, след което 

яха връчени 46 грамоти за принос в развитието 
на българската култура в Босилеградско. Гра- 
моти получиха Народното събрание на Бълга
рия, Външното министерство на България, Дър
жавната агенция за българите в чужбина, По
солството па България в Белград, кметът на Со
фия Стефан Софиянски и др. От Босилеград гра
мота получи Димитър Димитров, а посмъртно 
грамота бе присъдена на сътрудника на КИЦ 
Раде Спасов. Бяха прочетени и поздравителни 
писма от Надежда Михайлова, от община Коз
лодуй и от кмета на София Стефан Софиянски, 
които те поздравяваха Културно-информациоп- 

център “за постиженията му в развитието на 
българската култура, в съхраняването и укреп
ването на националната гордост и идентичност 
на малцинството”.

В
— Училйще “Георги 

мероприятия. ‘ силеград организираха редица

децата. Таз^годинГ Дстската'сед "РСЗ °ктомври е "осветена на
тото “Светът “~Ше °Тб™

имаше организиранГпо1адГпроявТТпопе ПР°ГраМа’ всеки деи 
познаваха с правта си ппрппмгГ 3' ^ ПОНеделник деЧата се за- 
децата на ООН Във ’вторникЯйНИ “ Конвенцията за правата на 
“Децата на децата", в срядТ,1!ятГГДе,Ш хуманнтаР1,а акция 
асфалт в училищния лвоп н конкурс за рисунки върху
въртъкбяха организи^а^ш “ИЯрВи>безНгр'1ни1П1'’Г3ГРаДИНа’ 3 ° Ч^Т 

венияакръЯстакояетовКЛЮЧНЛа " °бщинската организация на Чер-

—■ Г“;; ех” Фк

ПОД мо-

несат из-

ор-
Част от програмата

След присъждането на грамотите беше изне
сена културно - забавна програма, в която участ
ваха клубът по спортни танци “Средец”, дуетът 
“Шик” и певецът Етиен. Децата от клуба по 
спортни танци се преставиха много добре и бяха 
истинска радост за очите на присъстващите 
залата.

иП. Р.
вмия

в телевизионната игра „Искате ли да 
станете милионер” Тържеството завърши с изключително кра

сиви илюминации в центъра на града.

Компютърна 

грешка 

или 7

с. н.
динара и да продължи да се със
тезава, тон трябваше да напусне 
“горещия стол” със 
първа гарантирана сума от само 
3 000 динара.

За да се убедим, че отговорът 
на Горан е бил точен и че той е 
ощетен най-малко с 93 000 дина
ра, потърсихме н доказателство 
за това. Намерихме го в извест
ната “Малка енциклопедия” 
“Просвета”, четвърто издание от 
1986 година. В 
“вигвам” е обяснено така: “Ин
дианска колиба за обитаване; 
обикновено изградена във фор
мата на конус (купа) от дървени 
пръти, побити в земята, които са. 
свързани на върха; покрива се с 
кора от дървета или с кожи”. Да-

Из живота на младите
в Босилеградспечелената
* Имайки предвид трудното 
икономическо положение, в 
което се намира 
Босилеградската община като 
цяло, може би
най-потърпевши са младите.

••• •
В събота на 4 октомври димит- 

ровградчани с особен интерес 
следяха поредното излъчване на 
твърде популярната ТВ игра на 
БК телевизия “Искате ли да 
нете милионер” (“Стани богат”), 
понеже в него участваше и съг
ражданинът им Горан Игич, сту
дент по сръбски език и литера
тура в Ниш, известен като 
матист и литературен творец.

Справяйки се успешно със за
дадените въпроси, Горан стигна 
до десетия, точният отговор на 
който му осигуряваше втората 
гарантирана сума от 96 000 ди
нара. А този решаващ въпрос 
гласеше: “Коя е преобладаваща
та форма на вигвама - палатката

Младите в Босилеградскотс Знаейки, че възможностите за
мат почти никакви възможности за реализация в Босилеградско са по- 
развлечения. Няма театър, лиспват чти минимални, младежите като 
и културни мероприятия, концерти, чели все повече губят интерес и же 
1 е могат само да тренират футбол,

Животът на младите в Боси
леград не зависи само от тях. До 
голяма степен той трябва да е гри
жа на обществото като цяло. Тряб
ва да се намерят начини за откри
ването на възможности пред мла
дите за нормален живот и оставане 
в града, който с всеки изминал ден 
губи младостта си.

наста-

нея понятието
лание да се усъвършенстват и обу- 

евентуално да играят пародии чават в която и да е насока. Малко 
танци или напоследък веднъж или са тези, които успяват да преодо
ля3 пъти седмично да ходят на кино. леят препятствията на неразвитата 
От средата на лятото младите хора община, 
могат да се забавляват и с комшо-

шах-
С. Н.

търпите игри в двата частни клуба в 
града. Остават само местните 
фенета, в които те прекарват сво
бодното си време.

Не могат да избират и училище. 
Има само гимназия, но и тези, 
които имат желание да учат нещо 
друго, най-често нямат финансова 
възможност да отидат в друг град. 
Постоянно се говори за откриване 
на специализирани паралелки към 
местната гимназия. Тази учебна го
дина е открита само една търговска 
паралелка и... това е. Учениците 
стават все по-малко.

Талантливи деца и младежи има 
в почти всички области. Но всеки 
талант има нужда от усъвършен
стване и подходящо обучение, а до 
голяма степен и от подкрепа от 
средата, в която расте, живее и се 
обучава.

Министерството на културата и медиите 
обяви конкурс

ка

дена е и снимка - илюстрация, 
която потвърждава това обясне
ние. Следователно отговорът на 
Горан Игич е бил точен, поне 
според “Малката енциклопедия”. 
Затова би било честно “БК”

Пари за 25 списания
‘Конкурсът е за подпомагане финансирането на списания 
из областта на културата и изкуството и ще продължи до 
20 този месец

Министерството на културата и медните на Сърбия обяви конкурс 
за подпомагане финансирането на списания из областта на културата и 
изкуството за периода от 1 април 2003 до 1 декември 2004 година. 
Министерството ще финансира 25 такива списания, а могат да кон
курират издателски п други организации от Сърбия, зарегистрирани за 
издаване на списания и вестници. Но, както е посочено в условията 
конкурса, списанията, които се издават от ведомствата, пряко финан- § 
сирани от Министерството за култура, респективно от бюджета, нямат г • 
право да кандидатстват.

Заинтересуваните издатели трябва да предоставят молбите си 
на министерството до 20 октомври.

на североамериканските индиан- телевизия 
ци?” Компютърът предлагаше 
следните отговори: куб, призмат 
конус и купол. Горан беше съв
сем сигурен, че точният отговор 
е конус (купа), но остана напъл-

да се коригира и да 
признае, че той е отговорил 
точно на десетия въпрос, да му 
признае гарантираните 96 000
динара и го покани да продължи 
да се състезава в някое от след
ващите издания на играта.но изненадан, когато компю

търът посочи купола. И вместо 
да получи гарантираните 96 000 Венко Димитров

ч
мгяжмакакшадза

Любопитно

Архитектурата като хоби, а може би 

■ и бъдеща професия' -V |

ш На Панаира за защита на агробио- 
диверзитета и жизената среда, про
веден в Димитровград, посетителите 

можаха да видят и внушителния макет на шеснадесет- 
годишния димитровградчанин Деян Митов. С изработ
ване на макети младежът се занимава от няколко години. 
За най-сериозната му творба - макета па старо селско 
домакинство, която бе представена на панаира, Митов пи 
разказа:

- Работих върху макета от ноември 2001 до септември 
т.г. Той е в мащаб 1:20. Почти 80 на сто от материалите, 
който ползвах, са оригинални. Не са оригинални нап
ример стените на сградите, които вместо от малки тухли, 

правил от дърво, върху което съм слагал “дърво- 
фикс” и гипс.

За педантичността на Деян при изработването на ма

кета говори и фактът, че в малката жилищна сграда той 
с въвел и ток. Питахме го дали в сградата има и малки 
столове, масички...:? “Наистина мислех да направя и та
кива предмети, но в този случай жилищната сграда би 
била без покрив от едната страна, но се отказах от тази 
идея.”

Освен този, младият Деян има и други макети, един от 
които е и на Айфеловата кула.

Деян е ученик във втори курс ма димитровградската 
гимназия и е пълен отличник. Той обмислял идеята след 
основното си образование да се запише в средното ар
хитектурно училище в Белград, но това, както подчерта, 
би била прекалена финансова тежест за родителите му. 
След като завърши средното училище, Деян има жела
ние да следва архитектура.

Младият димитровградски гимназисте поел и ангажи

мента да извърши реконструкция па макета на манас 
тирския комплекс “Свети Йоан Богослов” 
ременно починалия димитровградчанин Момчнло Ан 
дреевич - Мопя. Този макет се намира в фоайето па гим 
назията и понеже върху него още не е сложен т. нар 
“стъклен клопотар”, прахта и пръстите на несъвестиите 
ученици са го повредили много.

на преждев

съм

Б.Д.
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Заседание на Съвета на Градската галерия
Нашенци в света на науките:_______________
Милан Савов стана магистър по електроника Положителна оценка за 

Погановския пленер"Електрониката е наука на 

бъдещето
п иа Съвета наНа „поведеното през миналата седмица заседание

„ Гее базира на учредителния документ от 1993 година, според който 
бъдеше пленерът ще има международен характер и в него ще 

изключително утвърдени академични художници.
името на димитровградската -

иа

Милан Савов, по потекло от Димитровградско гьрската си работа, вече 
29 годишна възраст стана магистър но елек- се прилага във факулзе!- 

троника па 23 септември. Баща му Симеон е ма- ската лаборатория. Гой е яи]1ломирпл крез
шиностроителен инжннер и е роден в с. Грана, а следвал в същия ф. у . с.п оската
майка му Милка е икономист и е родом от с. Слнв- 1998 година със среден успех9 94 , а магиег ьрска.а
нпца Магистърската му тема е с доста сложно заг- си работа е подготвял две години. .... галерия и
лавне "Поплаганс па функционална обективно - Електрониката ме унлпчеше още ш младиг допитаните художници

ор'
за комплектувана симулация па веригите в лабо- деля м-р Милан Савов. ...... га1,ите на Цсш ърл за култура и на м
раторпя. Савов е асистент във Факултета по елек- Студентите от псгч»шя Iнн уск ^би« 
тропика в Ниш и това, за което е писал в магпс- „»„-„„5риТО==им^ец-^^

съжаление, заминали в чу
жбина, понеже тук нямат перспектива 
за работа. Някога прочутата 
ронпа промишленост 
работи, а в другите фирми едва 
имат нужда от инжиперн но електро
ника.

на и в
участват

Съветът разгледа и въпроса за
заключи, че трябва да се уважи

от Димитровград и онези, които по потекло 
трябва официално да се нарече

мнението на повечето от

Б.Д.

Ди|иитронгра[|ското КХД в Ресавица------ - гнте, за

Календар на човешките права ! Елект- Официално започнаха сезона! и Ниш ПОЧТИ ИСЩ Ч ' " •

! ' 1в ли Първият фолклорен ансамбъл, оркестърът и певците на ди- ; : 
митровградското Културно-художествено дружество гостуваха в | 
края на миналата седмица в Ресавица, където изнесоха 80-минутен || 
концерт. Както казват, е тази програма те официално са за- |
почнали тазгодишния си културен сезон. “п ■'

Връзките между димитровградското и ресавското КХД Ьра- § 
„ислав Нушич” са твърде интензивни през последните няколко ч 
години. Това е вторият концерт на димитровградчани в Ресавица 
за последните три години. Членове на ресавското КХД гостуваха в |;

1. Международен ден на борбата срещу 
природните бедствия
5. Международен ден на просветата 
10. Световен ден на психическото здраве
16. Световен ден на прехраната
17. Световен ден на борбата срещу 
бедността
24. Световен ден на развитието на 
информирането
24. Ден на ООН

Савов още НС с женен, а неговото 
хоби е музиката. Има много компакт
дискове, обича джазовата музика, 
май-миого му харесва балканският 
фолклор, особено прочутите българс
ки народни песни и хора. Наскоро ще 

! започне да подготвя материали за 
докторска дисертация понеже, както 
казва, това се подразбира, ако рабо-

ио

■Димитровград преди няколко месеца.
По време па престоя си в община Деспотовац, в рамките на ,, 

която Ресавица е местна общност, димитровградчани посетиха I 
манастирите Раваница и Манасия. прочутата Ресавска пещера и | 

комплекс “Лисина”.

тиш във факултет.
Младият магистър Милан Савов с

ли- ; | туристическияудоволствие си спомня първото си 
тервю за рубриката “Млади таланти’ | 
във в. “Братство” от времето, когато 11

М.Т.още е следвал.

Бисерите на "Братство"(бр. 372 от 13 декември 1968 год) 

Исторически загадки_____________________________

Намерен ли е гробът на Паисий 

Хилендарски?
1884 година: “Каза ми, че Паисий умрял нейде 
в Егри паланка или в Куманово”. Това све- 
дение било предадено на Славейков тридесет

(Продължение от миналия брой)
Много доводи в полза на находката

Да си припомним някои моменти от биографията иа 
атонския монах. Роден е в Банско, Пиринска Македо
ния, през 1722 г. Като 23-годишен младеж е вече в Хи- 
лендар, а през 1761 ходи по манастирски работи в Кар
ловец, където оставя белег от подписа и печата си вър-

годипи преди разговора 
му с Иречек от монаси, 
ученици на македонския
книжовник и игумен на 
скоиския Марков мана- 

ху известната разписка и намира материали за своя Стир Кирил Пейчинович, 
бъдещ труд. От 1762 до 1791 г. е в Зографския манастир,

с. Рибарци: Училището и черквата

които срещнал в Цариг-
често пътува като таксидиот и води поклонници в рад Съобщението значи 

Света гора. Умира към 20 юни 1798, ио все още не е
такива доказателства, много вероятно е гр. Самоков да 
бъде отхвърлен като място, където е умрял Паисий. 
Защо например в такъв случай не бихме могли да доп
уснем възможността от смесването на едноименни се
лища, при което по-известното се е наложило? Засега 
обаче такива претпоставки не могат да се приемат се
риозно.

“Харното място в записа, ако добре разбираме изис
кването на дияк Марко, може да е само гроб край све
тилище. Хубаво иззиданият гроб в Рибарци е почти 
край стените на някога съществувалата малка черк- 
вица, която през 1886 г. била срината, за да се направи 
сегашната черква. Единствена останка от нея, запазена 
до днес, са входната врата от дъбови дъски, оковани с

ко
е станало към 1854 го-

установено къде точно го е заварила смъртта.
Боян Пенев в “История на новата българска лите

ратура”, том II, стр. 209 (София, 1933) пише: Не :е знае, 
какво е станало по-нататък с Паисия, где и как е ум
рял...” По същия въпрос при проф. Арнаудов четем:”...
допустимо в условен смисъл - докато не дойдат нови поие мястото. Във връзка е това трябва да се каже, че 
факти и доводи за установяване историечската истина - рибарци е отдалечено от Егри паланка (Крива паланка) 
е и това, че Паисий умира на следната 1798 г. в град 
Самоков”. Тези редове той пише с оглед на записаната в 
хилендарската кондика вест на дияк Марко, който съо
бщил в Атон за смъртта на Паисий в Самоков и за

дина, когато все още са 
могли да бъдат живи или
свидетелите на смъртта Печатът намерен в Рибарци 
му, или хората, па които 
е могло да бъде казано

не повече от четири часа пеши ход (направо), или
тридесет и няколко километра.

- В хилендарската кондика е записано за диак Мар- 
„ ковото съобщение: “Да се знае какво се яви в манастир

рибането му ‘на харно място , в гроба па отца Пи- дИЯК Марко, та се стори абер от Самоков, какво се
престави X. Паисий ирмомах, старец Хилендарски... И големи ПИР0ИИ’и служещи още за врата на частна къща

в селото. Може би от нея е останал и малък железен

пог
кола .

Засега също в условен смисъл - докато не се нап
равят обстойни проучвания - би могло да се приеме и 
това, че Писий е умрял в Рибарци, Босилеградско.

Колоните иа вестника не допускат обшириост, за
това накратко ще изнесем някои доводи за това (все 
още условно) твърдение:

- В Рибарци е намерен гроб със скелет и печат с

са го копали в гробе отца Никола за харно место...”
Притежателят на печата, Манов, се изакзва, че Ри- ко**то се намиРа У Любен Манов.

барци или поселището край сегашната църква някога е 
носило името Самоков или Самоковка. На предуп- Без тенденция за категоричност сме, че това е гробът 

на Паисий Хилендарски. Публикуваме тези материали,реждението, че такова име иа селището не се споменава
в “Кюстендилско краище” от проф. Йордан Захариев, защото считаме> че заслужават обстойно проучване, 
пито в други писани документи, той каза, че има под- което може би разреши загадката около мястото на 

името на Паисий Хилендарски. Този печат има голямо креПа за такова изказване. Обаче не поиска да открие см>Ртта„на известния автор на "Славянобългарската 
сходство с формата иа печата от факсимилето на кар- извора. Данни, че тук в миналото е имало, “видни”, за ИС10РИЯ •

За това пък имат думата учените, които трябва даловецката разписка. топене на желязо и че разсовачът (ковко желязо) дълго 
- Редом с печата в полза иа възможността Паисий да намирали край реката и го употребявали за правене иа п0^ъРзат- 

е умрял тук е и съобщението в Български дневник , сеЧива има. Но това с нищо не може да подкрепи 
II, на К. Иречек за разказа на П. Р Славейков от

Подбор: В. Д-Михаил Нейков
изказването за името Самоков. Ако биха се намерилигом
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Ин мемориам Отзив

Димитър 

Таков - 

майстор 

Дила__
(Властимир Вацев: „Брод към 
Цариброд", Хайни, София, 2003) холичен код - “жал за младост”, спомени за 

детските “подвизи” в едно по-мирио, по-
чителното умение на автора за диферен
циране, неговото умение да представи 
убедително на младите поколения ис
тината, че “няма хляб без мотика”. Макар 
и беден, нашият честен, трудолюбив 
народ ме е алчен, той е съобразителен и 
доброжелателен. Неговият девиз е: 
“Помогни на човека в неволя.” Това 
може да прозвучи и като призоваване на 
Господа или като Божа заповед, но така 
или иначе е присъстващо и точно.

“Манастирчето” е още едно вдъхнове
ние за Вацев “да се хване на борба с вя
рата, с Бога, с религията”. Религията и 
вярването са духовна храна за всяко чо
вешко същество. Авторът е вярващ, но 
не се изказва във връзка с личността! 
Което е негово неотменимо право. Както 
и да е, бившият атеизъм и сегашният те- 
изъм са две противоположни идеологии. 
Петдесет години бяхме атеисти (без
божници), а сега сме тсисти (вярващи). 
Нима това противоречие не съсипва емо
циите, нервите, нима то не предизвиква 
невротични състояния у хората? Нашият 
емииентен психолог проф. д-р Борислав 
Стеванович казва: “Противоположно на 
биологичните фактори, все повече и все 
по-често започва да се изтъква ролята на 
социологичните фактори при явяването 
на неврози, от които все повече заболя
ват хората в съвременното общество с 
всичките си негативни противоречия.” 
Житейският девиз на старите римляни 
"теп $апа т когроге запо" (здрав дух в зд
раво тяло) в съвременния живот все по
вече се измества от "теп запа т зоаецле 
запа" (здрав дух в здраво общество).

Проф. д-р Слободан Василев

Не познавам
Цариброд и затоваТхюга дТпишГком- СТабиЛН0 И "°-™гУР»° вР™е. Затова 
петентно за събитията в него през голи ЦИЯТа 33 постижение основателно е пе
ните. Най-малко мога да говоря за “свър- Г°Ва пътев0»ителка в осмислянето и със- 
зващата тъкан между двете държави”,
ЖДУ СЧГ и България, понеже живея извън 
Цариброд. Но безрезервно мога да твърдя, 
че текстът на книгата “Брод към Цариб
род” на Властимир Вацев 
позирам от аспект на концепцията, 
дологията, методиката, дидактиката и пси
хологията, правилно е локализиран в 
циологическо отношение и е обработен 
умело. Така че произведението има не само

мо-
- '<7*

Неотдавна 
почина Дими
тър Таков, 
когото в Зво- 
нския край 
всички позна
ваха като ма
йстор Дила.
Роден е 1921 
г. в с. Берни 
извор, а детството си е прека
рал в мах. Терен между селата 
Ясенов дел и Звонци. От най- 
ранната си младост започнал да 
се занимава с дърводелство и 
непрекъснато се усъвършенст
вал в този занаят.

През 1950 г. майстор Дила си 
е построил дъскорезница, в 
която е работил до смъртта си. 
Неговата дъскорезница е “уча
ствала” в 3 емисии на ТВ Бел
град. Таков се е прочул в целия 
край като изключително добър 
майстор на врати, прозорци, ка
ци, бурета, сандъци, волски ко
ли и др.

Димитър Таков е построил 
моста над река Блатъшница в 
местността Слоново дупе и 
чешмата в същата местност.

Освен като голям майстор- 
дърводелец, Таков беше извес
тен и като голям хуманист.

Вечна памет!

Шь I . г
тавянето на книгата и като червена нишка 
се промъква през целия текст. Следовател
но лайтмотивът:

От “Кьошката

ме-

му е бил приоритетен.
-” авторът наблюдава 

“Врелото”, като при това показва, че е нета е отлично ком- 
мето- само аналитик, но и отличен познавач и сви

детел на положението с водата, от изобилие 
до суша, както и обективен критик. Вацев 
казва: “И остава да се питаме кой повече 
замърсява средата - дали човекът или еко
логично замърсяващите технологии, чийто 
създател пали пак е той - човекът.” Това е 
едукация от практиката. Следователно тук 
се вижда изключителната ерудиция на 
автора, неговата способност да съблюдава, 
да абсорбира с паметта и мисленето си. 
Очевидно е, че авторът има чувство и за 
шега, хумор, трагедия и романтика.

“Старата чаршия” е част от книгата, в 
която авторът сантиментално, с изключи
телно познаваме на живота на града и не
говите хора, аналитично изброява и описва 
неговата архитектура, екстериори и инте
риори, миогобройните дюкяни и дюкянд
жии - любознателни, добри, усърдни и ус
лужливи хора, което е израз на техните ха
рактерни черти и морални качества. Впе
чатляващо е колко добре Вацев познава 

описвайки родната си къща и приятелст- дейностите на търговците и останалите ви- 
вото си с хората, особено с връстниците си, дни граждани, които той с апетит показва и 
авторът с носталгия (да не кажа - с тъга) анализира, а това съвсем не е лесно и за 
рисува своя квартал Строшена чешма и по

со-

практически, но и теоретичен и научен, тво
рчески характер.

Този път накратко ще се спра 
психологически характеристики на книга
та, на нейното специфично предизвикване 
на емоции (чувства, спомени). Защото 
тателите най-бурно преживяват именно то
ва, а “Брод към Цариброд” навярно е “емо
ционално пътуване из миналото на родния 
край”. Най-напред, което е и нормално, 
вдъхновяващо и впечатляващо, авторът на 
книгата подхожда към своите разкази за 
миналото на града дидактически (Коменс- 
ки, Дистервег), както и психологически, 
познавайки съвременните учения на Юнг и 
Фройд.

В текста “Кьошката”, а и не само в него,

на някои

чи-

такъв ентусиазиран п сериозен изследова-
този начин, като личност с чувствителна тел> какЪвто е Вацев. 
структура, “открива” и собствената си хара- “Рабаджиите” също заемат видно място 

в книгата. В този отдел се изявява изклю-ктерология, своя манталитет и своя мелан-
Йордан Миланов

Нашите села: Топли дол (3)

Топлодолските махали
Сръбско-българската граница от 1879 година (след Берлинския конгрес) разделила Топли 
дол на две села: сръбски Топли дол с 40 къщи и български Топли дол, който около 1910 г. 
имал 81 домакинства в 15 махали.
Тук ще приведем някои сведения за топлодолските махали, които били записани от Йордан 
Захариев и Риста Николич.

Стамболийска махала наброявала 10 къщи, разполо- от братята, Петър, "отишъл и станал слуга 
жени във водоравен ред по ребрата па възвишението при един турчин господар", който взел насила 
Претвор с лице към юг и югоизток. Срещу махалата се сестрата на четиримата братя преди те да
издига върхът Дълга Занога, а доле дълбоко в дола тече дойдат в Топли дол. Тъй като Петър бил
Горка река Стари хора твърдели, че Стамболииии, Ве- пъргав човек и добре вършел работите па 
лкови, Николчини и Пръжлини произхождали от един и зетя си, последният му дал хап-кръчма па 
същи род Родоначалници им били четирима братя, кои- един път, минаващ през планина Бабуна в Картина от старо време: къща, плевник, кошара и гърла (снимка: Й. 

н били най-старите Македония. Там той живял дълго време, Захариев)
спечелил голямо богатство и започнал да

зшя

то дошли от някое македонско село и
в Топли дол. Според преданието най-малкиятзаселници кито 1 наричали Мусиии), Лазарови или Весннн (10),ходи на Стамбол, поради което неговите

наследници после взели да се наричат Стамболи..... . Но Догановчанс (2), Николчини (9 къщи, от които една в
му дотегнало да живее в чужбина и една пролет продал центъра на селото и една - Качаре, малко настрана от 
всичко па планината и дошъл в Топли дол, косато тук останалите) п Кумичииа (били 4 къщи, но 3 семейства се

изселили).
Повечсто от махалите носят името на основателя си,

Според Риста Николич в махалите Николчини,
Беркови, Лазарови, Пешичави, Мутавини, 
Самарджиини, Чипилови (12 къщи), Велкови (10), 
Стамболииии (16), Мутавини (4, от лявата страна на 
реката) и Весини (20 къщи в долината на Ръжанска 
река) имало общо 90 къщи. Стари хора му разправяли, 
че първите жители иа селото били Мусини и Кьосини. 
„Така казую, да су они най-напред дошли, а сега се 
растикали, останул само един колибар, а били су 
най-богати у селото." Николич заварил само 1 къща от 
Мусини и 1 старец от Кьосини. Казали му още, че 
половин Топли дол бил на Мусини, чието потекло било 
„откуде Кумановско". Самарджиини (12 къщи) казвали: 
„На нас старостта е от Кочани" (стар прякор им е 
Чилилови). Пържини или Пръжляци са >>°™уде' 
скопачко”. От тях са Николчини, Велкови (10 к щ ), 
Стамболииии и др. От тях са повечето от селяните на 
Топли дол - записал Николич. Пешичави били от 
Самоков, Беркови, от които са и Доганови, са от 
Берковица, а Карданови „изглажда, че са от 
Вардеиик". Някои били лризетени или осиновени 
Топли дол: Пейча от Д. Любата, Стойча от Дукат... 
Николич залисал, че в Стамболииии имало голямо 
семейство (задруга) от 20 члена (иа Гергин Ангелов).

била Задушница.
Чипилова махала имала 6 къщи. Махалата с в един

валог под Джурачсв връх (1535 м), обърната с лице на като Груини, Никодимови, Лазарови, Беркови, Никол- 
изток. Между споменатия връх и Претвор тече потокът ципи, Пешичави, Даичиии (Йордан - Даичс), Велкови...

Други махали пък били наречени така според занаята наПлсшсвтица.
Велкова махала се намира южно от Чипилови, в За- основателя им: Стамболииии (основателят ма махалата

търгувал в Стамбол, карал там овни), Самарджиини, Му- 
Махала Самарджиинци е иа една равиинка, заградена тавиии (мутавджилък), Дуигерци, Качаре. Догаиовчаие

дошли от с. Доганица и затова ги нарекли така. За Чм- 
Карданова махала - 3 къщи в една падина близо до пилови и Карданови ее предполага, чеса получили името

си според прякора па основателя им (например чипил - 
Махала Мутавини имала 6 къщи, намиращи се близо човек с малки уши). Кумичини са наречени така, защото 

до местността Страие. кумували в много махали. В края на записката си за
Споменатите дотук махали, заедно с нивите, ливадите топлодолските махали Й. Захариев казва, че почти във 

и горите, заемат североизточната половина па топло- всички махали отделните семейства били от един и същи 
долския синор, която реката отделя от югозападната ча- род. 

селото. В тази част на Топли дол са махалите:

Имала 8 къщи, от които 1 наричали Груини.нога.

от север с горичка. Имала 4 къщи.

Велкова махала.

в
- Следва -ст иа

Дуигерци (2 къщи), Никодимови (3), Даичиии (5), Пе- 
(6, от които 2 се наричат Райкови), Беркови (6, от Евтим Рангелов

шичави
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Ши га кътвваш,и а отДребосъци от билковата спицерия 
на фелдшер Леко

безмерното образуване на газове при недоста
тъчното им изхвърляне причинява твърде тя- 

коремпа надутост (шеихишшз). Под на- 
натрупанитс газове диафрагмата 

нагоре, притеснявайки дишането и сър-

Читателите разказват и питат
Кърканьето на црева, лъцканьсто и подригуваиьсто 

не биле пристойне работе, а я мислим да од иърдеш»ето 
пбрезнл нема. Какво йе само подигравкье за ньега народ 
смислил:

- Лапи баба пърдла са вой засмърдело!
- Бланта кико дупе иочньам!
- Пияна Яна теле водила. А телето мърдне, а Яна 

пърдне!
- Де турете малко тамянчек па ковторат, Горча се пак 

упъшка!
- Пини водицу та ка пърднеш да се не диза прашшцс!
- Пърдла невеста на венчавку па да замаже загребла 

със столицу ама попат изпоял: “Нейе това кико оиопааа! 
Амииии!”

- Йедна баба игумания и йедън млад калугьер 
луду седенье ватилн да се надпреварую кой с пъртку че 
разрпшка повече брашно сипано на тепсию. Бадьсва се 
калугьерчето напипвало, свак пут победжувала игума- 
нията. Дошъл ред на ньу пак да се натърти и заголи, а

■#1»
Шевните шЗовеН у

I мЖ

: гостна 
тиск на се пов
дига
дечната дейност...

... Най-известнтие газогонни, потушаващи ме- 
) теоризма мерки и средства (сагтшайуа)

- поддържане па безцелулозна и безвъглехид- 
особено въздържане от фасул и

1'.;;

ратна храна, 
бира;

активни (медицински) въглища, 
поглъщат газовете и намаляват натиска

- поемане на
които
им;

- взимане във вид на чай или запарка билки, 
богати на етерични масла: джоджан (мента), ре- 

(морач), кориандер, босилек, чубрица, ма
точина, мащерка, чесън и под.; освен успокои
телно,

; но - унищожават
тсриална флора; по такъв начин намаляват вре- 

нието и гниенето и везпрепятстват образуването на

от за-
зене

етеричните масла действат и бактерицид- 
патогенните количества бак-

калугьерчето се привре одозад, надзърне одоздоле и ТрЯбвало да се срамуваме. Като занемарим погъл- 
изока: “Измама, двуцевка!” патия въздух (азот и кислород) при ядене, собственото

газообразуванс започва в тънкото черво. В него участва 
въздушният кислород. Под действието на аеробни - оби- 

Навремето си из царибродската чаршия се мотаеше чащи КИСЛОрода - бактерии започва врение на въглехид- 
Цимбар, беше се прочул като ненадминат виртоуз за 
волево произвеждане на коремен вятър (Лапйсипа).
Щом го поканеха: “Цимбаре, де пърдни по-тънко!” - той
отвръщаше “на готово!” - “Циууу!” "Цимбаре, хайде ната се придвижвах „ататак и преминават в 
сега дай по-дебело! - човекът веднага спускаше рс- черво. Под влиянието на други, анаеробни (не обичащи 
гнетъра на “Тъъърт! ... кислорода) бактерии белтъчините гният и образуват

... Така се представлява флатуленцията от битова воняещитс газове амоняк, сяроводород, индол, фенол, 
гледна точка, но какво за нея научваме от официалната 
медицина? Преди всичко тя поръчва, че освобожда-

газовс;
- опитайте, казват, че облекчава, потапянето наЛеко има думата

краката до колене в топла вана и то три пъти дневно с
ратната храна и освобождаване на безцветните метан,

ВЪ™таК“чИно°смляните белтъчни останки от хра- престой; помага и изпиване „а две чаши дневно зелев
дебелото пресол...

Фактът, че чревният вятър (паш$) съдържа запа-
лимите газове метан и водород позволява да устроите 
малко представление. Когато в момента на изпуска
нето на вятъра драснете с кибрит над съответното 
място, пламъкът за миг се засилва!скатол и други, също безцветни, но запалими!

Следователно, повтаряме, флатулацията е съвсем ре
ването на газове при храносмилането, натрупването им 
в дебелото черво и изхварлянето навън са напълно 
нормални процеси и така гледано, от флатуленцията не

Ф. Леко 
Протокол: С. К.

довна и полезна проява, защото подпомага разширя
ването на червата и подобрява храносмилането. Обаче,

»•
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Водоравно: 1. Душевна сила. 5. Помещение за 
едър добитък. 8. Част от игра на тенис. 11.
Остров. 12. Еврейски свещеник. 14. Способ
ност да се проявява дейност. 15. Египетски Отвесно: 1. Монета. 2. Песен за възхвала. 3. 17 и 1 
бог на слънцето. 16. Горна камара на па- буква. 4. Който причинява вреда. 5. Елипсовидно оче- 
рламенти в някои държави. 17. Свободна об- ртание. 6. Начин на живот на определена група хора. 
щинска земя за пасище. 18. Приспособление 7. 15 и 14 буква от азбуката. 8. Дете без един или 
за велосипед, което се движи с краката. 19. двамата родители. 9. Марка ски от Словения. 10. То- 
Обширна равнина в областта на тропиците, дор Арсов. 13. Настоящият генерален секретар на 
21. Българско мъжко име. 22. Футболен отбор ООН. 14. Една от земните посоки. 16. Американска 
от Дупница. 23. Як, лющен. 24. Идол. 25. Шес- тенисистка. 17. Мъжко име. 18. Някогашен югослав- 
тата нота. 26. Крайморско хърватско градче, ски национал по тенис. 19. Мюсюлманско име. 20. 
27. Името на държавния секретар на САЩ Специалисти по анатомия. 21. Движение на лицевите 
Пауел. 28. Легенда, сказание. 29. Незаконо- мускули. 22. Потомък на смесен брак на бели и негри, 
роден син. 30. Жилещо насекомо. 31. Бира 23. Градче край Белград. 24. Канал от огнище нагоре, 
(сръб.). 32. Част от каруца. 33. Възпаление на 25. Страна в Азия. 27. Превозно средство с колелета. 
дебелите черва. 34. Вид колбас. 35. Представи- 28. Името на черногорския премиер. 30. Прякор 
тел на едно тюркско племе. 36. Кълбодивен (син.). 31. Унгарско мъжко име. 33. 11 и 1 буква от 
летателен уред (мн.ч.). азбуката. 34. Инициалите на актьора Алигрудич.

Подправките - 
храна и лекарство

у Мащерка
дива

Дивата мащерка се среща в Европа, Средна и Северна Азия, 
Северна Африка и Северна Америка. У нас широко разпростра
нена главно из планинските и предпланинските части на страната. 
На пазара у нас се продава сбор от видове и форми на рода 
мащерка. Растенията от този род са силно изменчиви и трудно се 
разграничават. Съдържат от 0,15 до 0,60% етерично масло с глав
ни съставки тимол (30%), карвакрол (8%), парцимол и др. Кар- 
вакролът подобно на тимола действа противомикробно, но е по- 
токсичен от него. В зелената част на дивата мащерка се съдържат 
още полифеноли, горчиви съставки, антибиотични вещества и др.

Изсушената стандартна дива мащерка, която се предлага на 
пазара, трябва да има аромат и вкус на градинската мащерка 
(тимол). Понякога в нестандартната мащерка преобладава не аро
мат на тимол, а подобен на бергамот, лимон, портокал и др. Според 
стандартите такава мащерка не бива да се използва за лечебни 
цели и в готварството, защото в нея липсват или са в оскъдно 
количество активно действащите вещества тимол и карвакрол. 
Тази мащерка може да се употребява само за чай, но той не е 
лечебен.

Биологичното действие на етеричното масло и надземанта част 
на стандартната дива мащерка е близко до това на градинската 
мащерка. Дивата мащерка е по-добро консервиращо средство от 
градинската. Това й свойство е известно още от древността, затова 
тя е използвана за балсамиране.

В кулинарията дивата мащерка се използва по-рядко в Средна 
Европа, където се предпочита градинската мащерка. У нас обаче с 
нея се замества културният вид на мащерката, макар и в някои 
случаи непълноценно. Като се има предвид, че количеството на 
тимола е два пъти по-ниско, тя се прилага в двойно по-големи дози. 
В медицината се употребява надземанта част и етеричното масло 
при простудни заболявания, кашлица, бронхит, ревматизъм, както 
и при нередовна менструация, за увеличаване на диурезата, при 
сърдечни и нервни заболявания, за понижаване киселинността в 
стомаха. Три-четири лъжички оситнена дрога се залива с 600 см3 
кипяща вода, оставя се Зт4 ч, вари се 1-2 мин, прецежда се, 
разделя се на 3 части и се приема 3 пъти на ден преди хранене. От 
дивата мащерка нашият народ приготвя и напитки. Такава напр. е 
следната: По 50 г мащерка и бъзов цвят се заливат с 5 л кипяща 
вода, варят се 2-3 мин в добре затворен съд. Оставя се да престои 
5 ч и се добавя 300 г мед. След прецеждане се приема по 2-3 чаши 
дневно след хранене за предпазване от заболявания главно на 
горните дихателни пътища.
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Атлетика: „Юпал" първенство на СЧГ
Спортно приятелство

„Железничар” 

четвърти, Гогов 

най-успешен
Футбол без граници

Неотдавна в Пирот гостуваха 
ветераните на ФК „Монтана", 
които изиграха мач с колегите 
си от ФК „Пърчевац".

■ ■иииигж
Ш8ШНа 4 октомври т.г. на стадиона на „Партизан" в Белгоал се

лпг^м= финалът на тазгодишната 12 „Юпал лига" на СЧГ 
(Югославска пионерска атлетическа лига).

К ва л и фика ци ите

рския дом край Пирот, където 
бяха разменени клубни сувенири 
и подаръци. Председателят на 
ФК “Пърчевац” д-р Зоран Чирич 
изказа задоволство от посещени
ето на приятелите от Монтана, 
защото по този начин се поддър
жа дългогодишната хубава тра- 

54 минута. Голмайстор беше Диция. От името на гостите бла- 
ЖДУ двата приятелски клуба, тъй Альоша Петров, бащата на един годари Тодор Върбанов, прези

дент па ФК “Монтана” и замес-

»

200 състезатели в двете
:

'-Ш
ш ШШконкуренции (пионери и пионерки). При 

пионерите първо място спечели отборът на Нови Белград с 4 920 
точки, втори бе отборът на “Дървена звезда” от Белград с 4 629 
трети САК (Сърбобран) с 4 492 точки. Димитровградският АК 
“Железничар” зае четвърто място с 4 334 точки, а зад него останаха 
пионерите на “Партизан”, “Младост” от Земуи и “Войводина”.

В индивидуалното класиране Милан Джунич от “Железничар” бе 
пръв на 300 м с 38 сек и 45 стотни. На 100 м гладко бягане Джунич

ШШшШ_______ ______________ _____ ___
Футболните ветерани на „Монтана" и „Пърчевац" в Монтана през 
(Снимка: П. Петров)

юли т. г.

Това беше среща-реванш ме- в

като в средата на юли пирот- от най-добрите активни българ-
чапци гостуваха в Монтана. То- ски футболисти Стилиян Петров, тиик окръжен управител. В ре

чта си той между другото каза:
- И този път футболът показа,

гава мачът между ветераните на член на 
“Монтана” и “Пърчевац” за
върши с резултата 4:4, а наравно Глазгоу. Въпреки че през цялото но признава границите, особе

но границите между съседните 
народи. Нашите два клуба и на-

пационалния отбор на 
България и играч на “Селтик” от

спечели второто мя
сто с 12,33. В тлас
кането на гюле 
Александър Мило- 
шев бе трети с 10,63 
м. И в щафетата 
4x100 м спечели тре
то място с резултат 

г 49 сек и 30 стотни.
■ Първи са пионерите 

н|| на “Дървена звезда” 
с 48,25, а втори е 
“Нови Белград” с 
48,28 секунди.

Както се очаква- 
, ше, в дисциплината 

скок на височина 
Джордже Гогов по
беди със 195 см и по
стави нов рекорд па 
“Юпал”. Второкла- 
енраният скочи 168, 
а третокласираният 

само 160 см. Така Гогов бе провъзгласен за най-успешния пионер на 
дванадесетите “Юпал” състезания.

При пионерките първото място зае отборът на “Войводина” с 6 
080 точки, “Срем” е втори с 5 303 точки и “Младост” от Земуи на 
трето място с 5 218 точки. В щафетата 4x100 м димитровградските 
пионерки не успяха да се класират във финала.

За най-успешна пионерка е провъзгласена Татяна Паланачки от 
“Войводина” (Нови Сад).

■№а. у “Ч** I' г « •А завърши и мачът им в Пирот - време на мача валя дъжд, старите 
1:1. Домакините поведоха в 3 ми-1^7 1

асове успяха да развълнуват зри- 
нута с попадение на Горан Пет- телите и да ги подсетят за доб- шите два града успешно поддър

жат сътрудничеството си и ние
б?

ЙкЦ рович, но във второто полувреме рите стари футболни времена, 
гостите от северозападната част 
на България бяха малко по-доб- ветераните на “Пърчевац” и 
ри и успяха да изравнят резултата “Монтана” продължи в Планина-

К1 Приятелската среща между сме уверени, че то ще продължи 
дълги години.411 I1

Слободан Йованович
I

ш Окръжна дивизия по
малък футбол Сдружена шахматна дивизия на Ябланишки 

и Пчински окръг

Белопаланчани 

на върха
Стартова загубак.шк През изминалия уикенд стартира тазгодишното шахматно 
първенство в Сдружената дивизия на Ябланишки и Пчински окръг. 
В рамките на първия кръг “Младост” посрещна в Босилеград “Пуста 
река” от Бойник и загуби с2:6.

Според правилата на състезанието, мачовете се играят на 8 дъски 
- на седем играят сениори, а осмата е предназначена за юноши.

Резултатите:
Н. Божилов - С. Тошич 1:0; Д. Величков - Н. Йованович 0:1; 3. 

Костов - С. Павлович 0:1; В. Йосифов - Г.Трайкович 0:1; П. Стоянов - 
Г. Станкович 0:1; Й. Стоилкович - М. Марянович 0:1; Р. Стойков - С. 
Кърстич 0:1. При юношите: М. Александров - А. Петрович 1:0.

Единствените две победи за “Младост” завоюваха Новица 
Божилов и юношата Митко Александров. Още след петнадесетина 
хода Божилов спечели превес в играта и победата му нито за миг не 
бе поставена под въпрос. Шампионът на Пчински и Ябланишки 
окръг при юношите па възраст от 16 до 18 години - Митко 
Александров - също не допусна изненади и със сигурна игра още 
веднъж потвърди своята класа.

След мача треньорът на “Младост” Новица Божилов изтъкна, че 
отборът му е пропуснал да завоюва равенство, понеже П. Стоянов и 
3. Костов са имали по-добри позиции от своите противници, обаче са 
изпуснали победите поради недостиг па време.

В останалите мачове от първия кръг са постигнати следните 
резултати: “Беса” (Буяновац) - “Долна Яйиа” (Долна Яйна) 3,5:4,5; 
“Рома” (Лесковац) - “ЮГ” (Буяновац) 4,5:3,5 и “Радан” (Лебане) - 
“Ябланица” (Медведжа) 7:1.

В рамките па втория кръг, на 12 октомври (неделя) “Младост” ще 
гостува на “Беса” в Буяновац.

Те спечелиха четвъртото място в ЮПАЛ лигата
В окръжната дивизия по 

малък футбол, която старти
ра на 18 септември в Дими
тровград, вече е изигран и 
третият кръг. На 2 октомври в 
Пирот бяха постигнати след
ните резултати:

“Пърчевац-Фаворит М” - 
“Тигър
шница” - “Медитеран инвест 
2:4; “Милан 88” ”Бимит Стро
шена чешма” 7:0; “5+1” - ”Ким 
гет - куча меса” 4:4.

След третия кръг начело на 
временното класиране е “Ми
лан 88” от Бела паланка със 7, 
втори е ”5+1” от Димитров
град с 5, трети са “Ким гет - 
куча меса” от Пирот с 5 точки 
и т.н.

МХ” 3:3; “БабУ-

„Балкан” ще е домакин на 
младите национали на СЧГ

“Балкан” иГ остилничарско-туристическото предприятие 
Спортният съюз на Димитровград ще бъдат домакини на младите 
национали по футбол на СЧГ от 14 до 19 октомври т.г.

По това време футболистите на Сърбия и Черна гора, които са 
родени през 1987 г., ще бъдат на подготовки в Спортния център 
“Парк” в Димитровград. Те ще тренират за предстоящия между
народен турнир в Благоевград. В рамките на тези подготовки 
16 т.м. ще се играе приятелски мач между младите футболисти 
СЧГ и футболистите на Източна Сърбия.

Десетина дни по-късно, по-точно от 28 до 31 октомври, Димит
ровград пак ще бъде домакин на национална селекция, този път па 
футболисти, родени през 1988 г. На 29 октомври те ще играяг 
приятелска футболна среща с връстниците си от България.

на Лигата се играе в седем 
кръга, а домакините се сме
нят. Всичките срещи се игра
ят в града домакин. Рефери са 
съюзните съдии Милорад 
Миялкович и Славиша Сели- 
мович.

на

П. Р.

Нашушковица
Д. С. Баба отървала яре от токов удар!д. с.

Пчинска футболна дивизия - шссги кръг
Вена Денчева, 62-годишна домакиня от с. Нашушковица, по

вела ярето и кравата си па паша. В един момент ярето се доб
лижило до железен електрически стълб, който обаче бил наелек- 
тризирап, и токов удар започнал да тресе животното. Уплашената 
баба бързо хванала ярето си и започнала да го тегли, за да го 
“откачи” от стълба, обаче токът почнал да тресе и нея, както и 
кравата й, понеже тя я водела на синджир.

Бабата все пак успяла да запази самообладание в тази 
деликатна ситуация и пуснала ярето и синджира, след това взела 
сухо дърво с кука и успяла да “отлепи” ярето си от електрическия 
стълб. След известно време ярето излязло от безсъзнание и се 
"оправило”.

Няколко часа по-късно дошли електричари от бабушпишката 
“Дистрибуция" и премахнали повредата на електропровода.

„Младост отново 

печели без игра
тезапието и не правят отстъпки на пито един от

коменти-отборите, когато открият нередности - 
рат в “Младост” причините за големия брой пеизи- 
грани мачове в ПФД от началото на сезона.

В първите 6 кръга от първенството “зелените” 
в които отбелязаха една

За четвърти път през този сезон
босилеградска „Младост" не изигра мач в изиграха само две срещи, 
рамките на редовния кръг от първенството в победа и една загуба. Почти е сигурно,
Пчинска футболна дивизия. палите 4 мача, за чийто провал винаги са били ви-

В шестия кръг босилеградчаии трябваше да ш- ловни противниците, ще бъдат регистрирани със 
раят срещу “Левосое” в едноименното буяновашко служебен резултат - 3:0 в полза на босилеградския 
село, но както узнахме в босилеградския отбор, отб0р.
мачът не е игран поради неплатената котизация за 3 рамките ма седмия кръг на 12 октомври ‘ Мла- 
състезаване в дивизията от страна ма домакините. д0СТ” щс посрещне “Алакинце” на своя стадион 

- Компетентните органи във Футболния съюз па “Пескара”.
Пчински окръг строго спазват правилата на със-

че оста-

Й.М.П. Р.
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Манчин рабушНе се знайе •••

-Знайе ли се , Манчо, или не се знайе. - _Горе -доле йе тека! 
запел ме насред пут ония дъи Иовча Дуз- _р0ре МОже да йе тека, 
табанлията. Манчо, ама доле ич не чи-

-За койе, Иове? ии Гледаш ли тия народ
-За све , Манчо, за све... иде кик0 буновън. Закасал йе
-Епа ти млого сакаш. Я не с'ьм бог да ДИ(5Идуз: нема работу, а кига га питаш 

огрейем цел свет... каже дека има работу преко гушу... Нема
-Немой да клинчиш, Манчо, не те пи- е а ка га ГЮГЛедаш не слази от колата, 

туйем за светът, а за туя нашу дупку Ца- иеим^же улицу да минеш, че те згазе... 
риброд! Знайе ли се кво стайе тува. Мене _значи> Нещо се и знайе? 
ме муче млого работе, свако ютро ка ста- _м0ре млого работе се знаю, ама за ньи 
нем се питуйем кво стайе, сваку вечер ка ^ кь ' и| 
си легнем се првърчам по одарат и се пи- _защ0 се кьути? 
туйем кво че буде ютре... _ ^ т01за не се знайе...

-Па да знайеш, Ново и я се често пи- _Морс на мене ми се чини дека се знайе и 
туйем за това онова, па и сам не знайем здщо ^ кьути
накуде че избийе... -Може и да се знайе, одека да знам!Еве и

-И-и-и-? _ я не знам защо смо се запекли на послед-
-Ие избива на никуде! Кока йе и I оспод ньото мест0 и никико да се измъкнемо от„Не чакай ме, майко, повече - 

аз не съм твой син вече, 
не съм от твойта- кръв 
не съм от твойта плът.
Майко, тръгнах по нов път: 
предците си погазих, 
от татко се отказах 
рода си не зачитам 
и не обичам
българин да се наричам.
Станах магьосник - 
правя фокус-бо!сус, хоп: 
първо ще съм (сърбо)шоп!
Ако са малко облагите, 
ставам п о сърбин от сърбите. 
И ще бутам по този правац, 
демек, ако се наложи -

о дигал рукье од нас...
-Па кво прайе големците с големете ду- 

ме що рекоше ка гьи бирамо?
-Нищо!
-Кико нищо?
-Много просто - гледаш си работу!
-Чекай, ако си гледаш работуту, тъгай 

требе да стайе нещо?
-Не ме питаш кош работу...
-Па айде кажи: кош работу?
-Нинюту. Гледаш да си позавърше сво- 

йете работе додека су на влас
-Ни попат да се върне от гробищата,

там?
—Млого просто, Йове! Текова време йе 

дошло...
-Това време йе и за другьи, па при ньи 

нейе баш тека. Я погледни комшийете от 
Пирот.
- Времето йе също, ама при ньи народат 

не дреме! Върти-суче и найде некикву 
пролуку... А нашите че върту и сучу само 
да не прайе що требе да прайе...

-И докига че буде тека?
-Е, това не се знайе!

а
С

5^

Нашенски историйки
Хвалба

Афоризми
* Нашите престъпници са 

най-добрите на света. Затова 
цялата ни държава се гордее с 

Н. Несшоровичтях.
*Ако бъдат успешни 

преговорите за Косово, Сърбия 
ще има рекорден износ.

^ майко, ще стана ази 
кръгъл американац/" Преди 50 години от Дерекула за първи път се “излюгшха” учители 

- момчета и момичета от този край, завършили Учителската школа в 
Димитровград. Повечето от тях започнаха да учителстват в родните 
си села: Йордан Миланов в Ясенов дел, Любомир Стефанов във Вучи 
дел, Душан Андонов в Звонци, Георги Миладинов в Берин извор... 
Това беше златно време за учителите - в селските училища се учеха 
много деца, а даскалите бяха уважавани не само като просветители, 
но и като главни двигатели на културно-обществения живот.

Броят на децата обаче намаляваше и това време полека, но 
сигурно отшумяваше в историята, а някои от даскалите имаха 
щастието (или нещастието) да учителстват чак в 7 села на Звонския 
край. Сега, когато тези даскали остаряха и живеят със спомените си, 
един от тях се хвали не с рекордния брой села, в които е учителствал, 
а със... селските кучета:

- Учителствах във всички звонски села, но в нито едно село нито 
едно куче не ме е залаяло!

Йедан димитровградянин Г. Докна

(Снежана Илиева)
Да съм извор с вода

кристална, 
ще я продавам във

шишета,
ще си купя кола идеална.
Да съм река пълноводна, 
ще измия нашите тротоари 
и пороците на страната родна. 
Да съм билка аз лечебна, 
ще изцеля всичките поети 
и голям издател ще издебна.

Наша чантология

Метафора
(Мила Васов)
(Х)ей хора 

ора 
ора
Изяде ме
МЕТА
ФОРА

&

м. й.

вицове - Момченце ще се роди, а?
- Как познахте? - пита го учу

дено жената.
- Вижда му се брадата!

Хе] л>уди 
с мора 
ора 
ора
поуеде ме
МЕТА
ФОРА

(Елизабета Георгиева)
Целивай ръката ми и - 
ако ме обичаш, 
и много повече, повече дори\ 
Запуди сърцето си 
там на някоя си чайка 
и не мисли вече ти 
какво дума твоята майка... 
Тичай без почивка!
Подари ми усмивка!
Остави думите разумни, 
загрей своята реч, 
оти моите мечти 
са безумни, са безумни!

Група туристи ще ходи в пус
тинята и затова им провеждат * * *инструктаж за отровните змии:

- Ако някой бъде ухапан от . Какво е това революционна 
змия, някои от другарите му тря- ситуация? 
бва да изсмуче отровата от ра- 
ната - обяснява инструкторът.

- А ако змията ме ухапе по 
оная работа? - пита един от мъ
жете.

- Това е ситуация, при която
ще правят секс импотентен мъж 
и фригидна жена.

- ???
- Върховете не могат, а низи

ните не искат.

8
- Тогава ще научите кой ви е 

истински приятел!
* * * * * *

* Тя:Бременна жена с къса пола 
пътува в автобуса. Срещу нея се
ди дядка, който не откъсва пог
лед от краката й. По някое време 
възрастният човек я поглежда и 
казва:

- Скъпи, какво ще направиш, 
ако умра?

- Хъм... зависи...
- От какво, скъпи?
- ... дали ще намерят доказа

телства да ме осъдят.Пародии от Марин Младенов
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