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Първа среща на Белград и Прищина във Виена

Разговори без диалог

Четири десетилетия след откриването

Първи ремонт на
паметника-костница
в Ледена стена

Първата среща на представи
тели на Белград и Прищина след
военните действия през 1999 го
дина приключиха в австрийската
столица с обща оценка, че е нап
равена “първата крачка” и това е
най-важното.
Шефът на ЮНМИК Хари
Холкери каза след срещата, че <
договорено през следващия ме
работни групи - за транспорт!
въпроси, за енергетика, за вр'
щане на бежанците и за изче
палите хора.
Изказванията на сръбската
албанска страна потвърдиха, 1
но представители на ЕС и
смятатат, че все пак е нап
важна крачка към стабил
нето на този район.
(На 2 стр.)
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Отсрочена първата есенна сесия
на сръбският Парламент

■ Китай изстреля спътник с
I човек на борда ___
- Българското министерство на отбраната е подсигурило 30
000 лева )около 15 000 евро) за ремонт на паметника-костница
в Ледена стена недалеч от гр. Ниш. Тъй като от
тържественото откриване на паметника - 27 10 1963 година се
навършват четири десетилетия, делегация на българските
ветерани от войната се подготвя към края на месеца да посети
това свещено за тях място, необходимо е дотогава да започне
ремонтът, заяви българският военно-дипломатически
представител в Белград подполковник Красимир Петров при
срещата си с нишкия градоначалник Горан Чирич, Първата
крачка би била да се направи ограда на парцелът, на който е
построен паметникът-костница и край регионалния път
Ниш-Прокупие да бъде сложена табелка с надпис на
български, сръбски и английски език.
(На 3 стр.)

IВ клуба на
Депутатите
чакаха напразно I космическите ;
Първото есенно заседание на Републиканският
парламент, което трябваше да се състои във втор
ник, бе одсрочено за вчера. Макар че заседанието,
на което трябваше да се гласува доверие на пра
вителството и на председателката на Скупщината Наташа Мичич беше насрочено с начало в 10 часа,
депутатите чакаха все до 18 часа и 45 минути, когато
подпредседателката на Парламента Гордана Чомич ги осведоми, че работното време е изтекло и че
ново заседание е насрочено за четвъртък.
Междувременно във вторник се състояха консу
лтации на Наташа Мичич с председателя на Гра
жданския съюз Горан Свилаиович, с председателя
на Социалдемократическата партия Слободаи Орлич и с подпредседателя па Демократическата партия Чедомир Йоваиович, понеже партията ма
Орлич беше оповестила, чс ще гласува за предло
жения дневен ред, т.е. да се разговаря за работата па
правителството и за инициативата за сменяване на
председателката на Скупщината Наташа Мичич.

Последна вест
В четвъртък парламентът прие прдложението за
вот на недоверие на правителството и на
председателката на Скупщината на Сърбия.
Междувременно и подпредседателят на ДС и
вицепремиер на Сърбия Чедомир Иованович
съобщи, че кабинетът няма парламентарно
мнозинство, така че преждевременните избори
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Учредително събрание I;
на Националния съвет
С изпращането на първия си човек в космоса
от сряда Китай е третата космическа сила на
планетата, след Русия и САЩ. Първият
китайски космонавт е Диянг Ливеи, който
след 14 обиколки около земята ще влезе в
историята на Китай и на света.

Димитровградската лекарка Татяна
Захарова се завърна ог Конгреса на
* лекарите във Виена със:________
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Учредителното събрание на Националния съвет на
българското малцинство в СЧГ е насрочено за днес в Ниш с
начало в 17 часа. След верификация на мандатите и даване
на клетва членовете на Съвета трябва да приемат Правилник за работа и Статут, както и да изберат председател,
подпредседател (и) и секретар. Също така ще бъдат приети
решения за регистриране на Националния съвет и за обява
на публичен търг за символи на Съвета и за комисия която
ще избере и награди предложените символи.
У чредителното заседание са свикали най-старият член на
Националния съвет д-р Симеон Басов и носителят на листата “Възраждане” д-р Ангел Йосифов.

Място за провал няма
е

1

1

* По принцип лекарите изпращаха по две свои научни рабеги,
аз изпратих седем и всички те бяха приети, а по-късно и
наградени, сподели д-р Татяна Захарова.

(На 8 стр.)

След няколко месеца протакане и няколко
отсрочвания, това е крайния срок за
учередяването на най-важния малцинствен
орган.
Какво от учредителното събрание на НС очакванI
носителите на листите, четете па стр. 3.
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Съседите - Балканите - Светът
гал «и

17 октомври 2003

Новини от България
Президентът на
Гърция в Белград Ше Ргс8«с:
Трудности за
България на
всички
Гърция ще даде 279 милиона евро
фронтове
за обновление на СЧГ
Наташа Мичич, както и с премиерите на двете
републики Зоран Живкович и Мило Джукаиович.
Константин Стефапонулос е първият гръцки
президент. който посещава Белград от 23 години
насам.

Президентът на Гърция Константин Стефанопулос

Във вторник вечерта президентът па Гърция
па
Константин Стефанопулос пристигна
тридневно посещение в Белград. Най-напред
президентът Стефанопулос се срещна на четири
очи с президента на държавната общност Сърбия н
Черна гора Светозар Марович. През останалите
дни от посещението си той осъществи редица
срещи със сръбски и черногорски ръководители,
между конто са председателят на парламента на
държавния съюз Драголюб Мнчуновнч, временно
изпълняващата длъжността президент па Сърбия

Гръцката делегация предвождана от президентът
Константин Стофанопулос участва на заседанието
но Стопанския съвет в Белград, заодно с
представители на компании от СЧГ и други страни.
Заместник-министърът на външните работи на
Гърция Андроос Ловердос покани чуждестранните
бизнесмени да влагат в проокти в СЧГ, които
материално ще бъдат подкрепени от гръцкия
план за обновление на Балканите. За тази цел
Гърция ще даде общо 550 милиона евро, а повече
от половината - 279 милиона - са за Сърбия и
Черна гора. За частни инвестиции са
предназначени 20 процента от парите, един
процент за по-малки местни проекти, а останалите
са пряка финансова помощ. Ловердос каза, че
засега са договорени 14 проекта в СЧГ, от които 8
са започнати. Най-много пари -125,6 милиона евро ще бъдат изразходвани за изграждането на част
от Коридор Г 10 и за електропровод от Ниш до
Скопие.

Да сс обещава “за всички български семейства” подобрение на
жизнения стандарт за 800 дни. как
то направи Симеон Сакскобургготски по време на предизборната са
кампания през юни 200! г., ТаКТИчески не беше най-рационалната
стъпка. Нос това завърналият се от
изгнание цар спечели доверието на
българите, а па парламентарните
избори тогава, неговото Национал
но движение Симеон Втори получи
120 места в парламента - само с едно
по-малко оз- абсолютното мнозин-

Трудности за премиера
представлява и неговото
разцепено движение НДСВ.
Междувременно представеният
като изгряваща звезда в
началото на мандата
32-годишен Николай Василев
трябваше да се разделки с
ресора си - Министерството на
икономиката. Рейтинговите
агенции оценяват разцепеното
управление и падащия рейтинг
на Симеон Сакскобургготски
като завишен политически
риск.

ство.

Сега. в края на срока от 800 дни,
нещата изглеждат така, сякаш Саксобурггозски е останал верен само
па риториката, но не и на обеща
нието си. Плодовете па интензив
ната правителствена работа през
_____________________________ I втората половина от мандата ще
! станат “осезаеми за мнозинството
па Координационното тяло за { от домакинства и семейства” до не- България е като шамар през лицеКосово и Метохия Небойша | говия край през 2005 г., каза Сакс- то.
Чович заяви, че косовцпте искат | кобургготски. Дотогава той иска да
Собствената мощност на бълще изпълни Резолюция 1244 за преговори, които са обичайни за | превърне България в “един добър гарската икономика все още е .чал(От I стр.)
дом за всеки гражданин”.
ка. Затова финансовите инжекции
завръщане на бежанците, което, две равнопоставени страни, а |
Сакскобургготски посочи доб- по програмите ФАР и ИСПА за инПремиерът на Сърбия Зоран
както той каза, е въпрос, който е сгава дума за правителство на | рИТе макроикономически показа- фрастуктурата и САПАРД за селсЖивкович оцени, че във Виена не
по-важен от всички останали една провинция. Обратно па това | тели. България има стабилна валу- кото стопанство са от съществено
е имало диалог и по-специално въпроси, както и свободата па президентът на Косово Ибрахим [ та, ниска инфлация, икономически значение за страната, казва австрипряк диалог между сърбите и
сръбската растеж от около четири процента н мекият търговски делегат Херман
движение и връщането па иму Ругова поиска от
'
косовскитс албанци, а единстве
ществото.
страна да гледа па Косово като па ' балансиран бюджет. Основите за Ортнер. Бюджетната политика на
ното ценно е било. че след ня
това обаче бяха поставени от пре- правителството се грижи за балан- Докато Слободаи Милоше- равнопоставен партньор.
дишното, дясно ориентирано пра- сиран бюджет, но оставя малко
колко години на една маса сед
вич беше на власт, Ругова
делегация вителство под премиера Иван Ко пространство за стимулиране на
Белградската
наха сръбските и лидерите на коразговаряше с него, а днес не изказа особено недоволство от стов от СДС. В началото на 2000 г. икономиката, по-високи заплати за
совскитс албанци. На прескон
разговаря с демократичните вла факта, че в състав па прищинска- то започна преговори за членство в служителите и по-високи пенсии - т.
ференцията Живкович каза, че е
сти в Белград - отбеляза Жив та делегация не бяха предста Европейския съюз. Стабилността е. за всички направени преди две то
поискал, но не е получил,
ковци.
вители на косовските сърби и на на българския лев бе гарантирана дини обещания. СДС залита предиотговор на въпроса с каква дина
чрез обвързването му с еврото от мно заради обвиненията в корупПодпредседателят па сръбс други неалбанци.
мика международната общност
същото правителство.
цня. Когато Сакскобургготски се
кото правителство и председател
Целта на настоящото правителс- появи, той обеща “нов морал",
тво е до средата на 2004 г. да зат- което, за разочарование на много
вори всички глави по преговорите с хора, не се осъществи като правно
Среща на министрите на околната Международна конференция в
ЕС. Наскоро Брюксел упражни преследване на замесените в корупсреда в Скопие
Сараево
________________
голям натиск за реформирането на ция политици. Продължават и
системата на правосъдието. Сега проблемите при приватизацията на
София полага големи усилия да големите държавни предприятия,
приложи препоръките на ЕС Раз- По тази причина директните
мишления като тези па австрийския чуждестранни инвестиции през
министър па външните работи Ер- миналата година бяха под очакваист Щрасер, отново да се въведе ви- ннята.
В сряда в Скопие се проведе среща на
зов режим за Румъния и България,
министрите на околната среда на страните от
за да “не се внася нестабилност”, за
В сряда в Сараево започна международна
процеса за стабилизация и асоцпране с
Европейския съюз, предаде агенция Макфа- конференция за “Демокрацията и човешките
НЦИОМ:
кс. Ресорните министри от Македония, Ал права в Югоизточна Европа" с участието на
бания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна над 100 представители на министерствата на
гора, както и заместник-министърът па образованието, педагогически институции и
околната среда на Хърватин подписаха обща експерти по гражданско образование от
Около 26 процента от софиянци щяха да гласуват за Срефан
декларация за интензифициране на сътруд Албания, Босна и Херцеговина, България, Софиянски, ако изборите се бяха провели във вторник. Така отговориха
па въпроса на НЦИОМ анкетирани жители на българската столица, сочи
ничеството в областта на защитата на окол Македония, Хърватия, Сърбия и Черна гора и проучване на НЦИОМ, направено от 3 до 6 октомври в София. Надежда
Словения.
ната среда.
Михайлова е втора в предпочитанията с 15%, а трети - Стоян
Александров е с 10 на сто. Малко по-високи са процентите при отговор на
закрит въпрос, но класацията е същата, сочат данните на НЦИОМ.
Тази агенция за проучване на общественото мнение зададе елекорален
въпрос по два начина - като открит и закрит въпрос. Методически така бе
търсено измерването на някакви граници в които се смества електората
па съответните кандидати.

Разговори без диалог

Интензифициране на Демокрацията и
сътрудничеството
човешките права в

Югоизточна Европа

Софиянски има предимство

Черногорският Жалба по повод НАТО
премиер в
бомбардировките
Трибуналът в Бон ще разгледа депозираната срещу
Букурещ
Германия отстрана на 35 югославски граждани жалба по повод
Премиерът на Черна гора
Мило Джуканович във вторник
посети Букурещ, където участ
ва в среща посветена на инвес
тициите в Югоизточна Европа,
От кабинета на Джуканович
съобщиха, че черногорският
премиер е имал среща с румънс
кия си колега Адриан Нъстасе,
както и с други румънски офи
циални личности.

|
|| Петър СтОЯИОВ:
бомбардировките па НАТО на моста във Варварин през 1999 й
У
година, предаде АФП. Тъжителите, които са били ранени или
които са роднини на 10-те убити цивилни граждани искат от
Германия обезщетение в размер на 3,5 милиона евро за това, че
е участвала във военната операция на Алианса в Косово.
Във вторник експрезидентът па България Петър Стоянов посети град
Според германските адвокати, юридически не е възможно ^
срещу НАТО да бъде повдигнато обвинение. Германското ^ Видим във връзка с реализирания успешен и кандида т за втори мандат д-р
N
Иван
Ценов, съобщиха от предизборния щаб на кандидата. Петър
министерство на отбраната миналата година отговори на
Стоянов разгледа ремонтираната джамия па Осман Пазвантоглу.
обвиненията, като уточни с писмо, че “пито един германски
обновения крайдунавски парк и улиците на града и се запозна с успехите
войник пито пък самолет па Бундесвера са участвали в тази I на община Видни в административното обслужване па гражданите.
офанзива".
|| Петър Стоянов подкрепи кандидатурата па д-р Иван Ценов и неговата
Ц идем за Международен университет във Видин, като заяви, че ще лобира в
кяткшяшятш 1шюивяииаиивии
страната и в чужбина във Видни да бъде открито виеше учебно заведение.

Във Видин - виеше
учебно заведение

Седмицата

шш

Открито е летището „Константин Велики” в Ниш
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- Началото на новото столе
тие е обещаващо и предлага го
леми шансове за Сърбия, каза
сръбският премиер Зоран Жив
кович на тържественото откри
ване на ремонтираното и модер
низирано летище в Ниш и апе
лира към гражданите да допри
несат “то да не бъде похарчено”
залудо, както, благодарение на
погрешната политика, стана с 20
век.
Всеки политик у нас е длъжен
\
■ ’
Ш1
да впрегне всичките си сили за
Цд благоденствието на Сърбия. Ако
някой пречи на това. той трябва
.5:
да бъде отстранен, но не бива да

на нишкото летище кацна първият^
самолет на „ЯТ ервейз". Освен
премиера Живкович и посланика
Урстад, с него пристигнаха
министри от правителството на
Сърбия, началникът на Генералщаба генерал Бранко Кръга и
журналисти от централните медии.

Д-р Ангел Йосифов - носител на листата
„възраждане":

Влак за Европа
-Очаквам преди всичко на учередителното събрание да присъстват всичките избрани 21 членове
на НС, тъй като всички навреме са
осведомени. Очаквам най-после да
учередим нашия съвет. Защото с
учередяване на НС нашето малцинство от времето когато е получило
ТОЗИ статус за пръв път получава
свои автентични представители,
които имат само една задача - да
защитават интересите на българокото малцинство. Фактически НС
вече при срещата с представителите на Европейския съюз по найдостоен начин потвърди, че ще
бъде репрезентант на малцинството. Тогава представители на НС
изнесоха пред Европа истината за
малцинството, независимо от това
дали тази истина се харесва някому
или не.
След учредяването си НС ще
може да се захване с решаването на
редица проблеми на малцинството,
преди всичко употребатата на ма-
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пожела тук да кацат приятели,
бизнесмени, туристи и този край
от страната ще им окаже всеизвестното си гостоприемство,
Също така премиерът Живкович
изрази надеждата си, че от тази
най-пряка връзка със света ще

йчиния език. информирането и пр.
Не струва ли Ви се, че днес
трябва да хванем последния влак?
-Независимо от факта, че изминаха няколко месеца от Електоралното събрание, нашата задача е да
хванем не последния, а влака, които
има само една посока, а това е Европа. Може би това е и последния
вагон, но така или иначе, в него са
запазени места за достойни представители на българското малцинство.
-Възможно ли е по някакъв
начин учередителното заседание да
се провали, понеже все още има не
съгласия между представителите
ма двете листи около това с какво
мнозинство (просто или с две трети) да се избират хората на отговориите постове в НС.
-Всички членове
от листата
„
“Възраждане ще дадат максимален принос учередяването на НС
да не претърпи провал, а надявам се
че така да бъде и от другата листа.

- Предложение за подпредседател на Съвета може да даде председателят на Съвета или на
....
малко 6 члена на Съвета, а то да
се избира чрез та но гласуване, с
2/3 от общия бро” на членовете.
Мандатът му да продължи, колкото и мандата на Съвета.
- Основен вид работа на
Съвета са комисиите. За всяка обсъгласно закона, Съветът
Ка В дописката си отправена до д-р може да сформира комисия, на
Йосифов членовете на Национал- чието чело се намира нредседашщсьвет Глиста™ “Босилеград- тел ко”то се набира от членовете
ДИМсГеТЛ«аРиемаа,фе«седател и
сТвГгьт може да сформира и
един подпредседател, до"™ да се други работни и консултативни
^ Член на Съвета може да бъде
«."-много в 2 комисии или постодини работни тела.
- Председателят, подп[ ед д
телят и секретарят на Съвет,
могат да бъдат чл
сиите, отборите и работни ге тела.

I
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Град НишЩС|1у °
Премиерът Живкович говори на
откриването на летището в Ниш

,

Защото ние нямаме правото да сла
гаме партийните интереси над ин
тересите на малцинството като ця
ло. Точно чрез НС българското
малцинство получава друг тип по
литици, които нямат нужда от пар
тийни централи, които всички свои
физически и умствени способности
ще положат за това, 17 октомври
2003 г. да стане историческа дата за
малцинството ни.
Направени са всички консулта
ции с компетентни органи и на
пълно е ясно, че ако някой не дойде
на учередителното събрание, той
ще бъде отговорен пред малцинст
вото. Всеки опит за провал ще бъде
осуетен, понеже мнозинството е
основен принцип на демокрацията.
Но нека нашите сънародници
^ ^ ^ ноатля ]1а штта
..Боснлеград.днм11Тровград”>г.„
За
]ев ‘е предЛОжепо от тази
лнста да бъдат избрани подпредсеел и предСедатели ,,а четири
комисии залистата “Възраждане",
която все пак спечели мнозинство
на Електоралното събрание, са
оставени също 4 комисии и мястото
на председател, а една комисия е за
банатските българи. Смятам, че
никой няма правото да отхвърли
такова предложение, което дава
шанс да работим за благоденствие
то на малцинството.
А.Т.

Мнозинство от две трети
След разглеждането на проектите на Стагута и Правилника за
работа на Съвета миналата седмипа членовете на Националния
съвет от листата “Босилеград-Димитроград” са предоставили1 на д-р
Ангел Йосифов, носител на листа
та “Възраждане, свои предложения
за изменение на определени члено
ве в актите на Националния съвет -

4 ш*

дюни
V.

Владимир Захариев, носител на листата „Босилеград-Димитровград1^

Иаб-ИПредседателят на Съдога да се
набираме!‘“гласуване - с 2/3
от общия бро” членове и мандатът
му да продължи, колкото и мандата
на Съвета, Предложение аа избор
на председател трябва да дадат
на "малко 6 члена на Съвета,

политат ученици и студенти, биз- &
несмени и учени, които ще се зав- Ц
ръщат с обогатени знания и успе- Ш8* ■
шно завършена работа.
На тържеството в Ниш говори К*:
и норвежкият посланик в Белград Ханс Ола Урстад, чието пра-

Д°ПуСНеМ °Т,ЮВ0 Д3 НаВЛ63еМ В «ИШКа аВИОКОМПЗНИЯ
още един век на неизползвани
Няколко дни след откриването на аерогарата е сформирана
шансове, каза премиерът и посо
авиокомпания „Наис ер", чийто собственик е бизнесменът Петър
чи, че на политическата сцена в
Павичевич, който сега работи в Швейцария. „Ако получим всички
необходими документи, първите полети от Ниш се очакват в
Сърбия има много политици,
началото на декември" - каза Драган Стойкович Пикси, един от
осъзнали тази отговорност.
акционерите в „Наис ер".
Откривайки аерогарата, той

Място за провал няма

1И 2003 3
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вителство е оебзпечило 2,5 ми
лиона евро за реконструкцията и
модернизацията на пистата и дру
гите съоръжения на аерогарата
“Константин Велики”.
От името на града-домакин
гостите и гражданите, присъст
вали па тържественото открива
не на аерогарата, бяха поздра
вени от градоначалника на Ниш
Горан Чирич.
В. Б.

Първи ремонт...
От 1 стр.)

Приемайки радушно това предложепие градопачалпикът Чирич
каза, че град Ниш отдавна се под
готвя за реализацията на тази идея
н щом като вече може да се разчита
с определена сума пари, като партпьор на София в рамките па ре-

гнома “Евробалканн” нашият град
е готов да даде и собствен паричен
принос. За размера на сумата не
мога да кажа нищо, защото това зависи не само от настоящите ни възможпости, но и от проекта, който
очаквам да направи Заводът за за-

През 1963 г. по решение на югославското правителство костите на 2
015 загинали български воини са събрани в специална костница
паметник в местността Ледена стена край Ниш. Имената на
погребаните в костницата са отразени в почетната книга, която се
съхранява в Националния военноисторически музей в София.
Паметникът-костница е открит тържествено на 27 октомври 1963 г.
в присъствието на българска делегация.
Традицията по отдаване на почит към погребаните там български
воини о продължила с няколко прекъсвания от 1963г. до 1996.Г.
Пред гробницата са поднасяни венци от посолството и от^
делегации от български ветерани от Втората световна воина със
съдействието на министерството на отбраната. За пооследен път тя
е спазена през 1996 г., когато гробищата са посетени от делегация
от български ветерани заедно с представители от Българската
армия.

- Статутът па Съвета се приема с
мнозинство от 2/3 от общия бро па
членовете. Предложение за промени
в Статута могат да дадат на -малко 7
члена на Съвета. За промените в
Статута се прилагат нравилата за
негопото приемане.
Съгласно тези предложения чле
новете на Националния Съвет от лисСътрудничеството между
та та “Босилеград - Димитровград"
армиите на България и на
очакват съответни промени и в Пра
Сърбия и Черна гора върви по
вилника за работа на Съвета.
възходяща линия и като че ли
- Смятам, че приемането на реше
изпреварва общите отношения
ния, за които ще бъде необходимо да
между двете съседни страни.
гласуват 2/3 от общия бро на чле
Това ще бъде отчетено и на
новете, ще дадат по-добри резултати,
предстоящата среща на
заяви Захариев и подчерта, че всички 1 началниците на генералните
предложения са дадени с цел за 5 щабове генералите Кръга и
“благоденствието на малцинството . \ Колев в Ниш, насрочена за края
Надявам се предложените изменения \ на този месец в град Ниш, каза
да бъдат приети от страна на г подполковник Красимир
членовете на националния Съвети от
Петров при срещата си с
листата “Възраждане”, добави Заха- : нишкия градоначалник Горан
риев.
,'Чирич.
П.Л.Р.

щита па културно-историческите
паметници, каза градоначалникът
Чирич и обеща в най-скоро време
да разговаря с директорите на всички явни предприятия в Ниш, вк
лючително и на Дирекцията за из
граждане на града, след което тря
бва да последва тендер, за да се из
бере бан-благоприятното предло
жение. Макар че срокът е кратък,
ние сме готови да направим всичко,
което е по силите ни към края на
месеца попе да започнем работите
по ремонта на този паметник, под
черта Горан Чирич.
В. Богоев

4 В*9+гСтМ&*?-

17 октомври"25ВЗ

Сръбската опозиция

На трибуна на ДСС в Димитровград говори народният
представител^]^ Драголюб Воинович______________

Правителството няма
парламентарно мнозинство

„Да помогнем на Сърбия"

Опозиционните партии, представени в парламента на Сърбия,
оцениха че отлагането па заседанието на Скупщината във вторник,
на което трябваше да се гласува вот па недоверие на правителството,
оцелее", смята народният депутат Драголюб Воинович.
“окончателно показва, че сръбското правителство е изгубило пар
Миналата седмица в Димит- вото е в разруха, селата са уии- циошш процеси”.
Във връзка със стачкувалото ламентарното си мнозинство” и че “единствен изход са преждевре
ровград се проведе политическа щожеии, налице е корупция и
на здравните работници и про- менните парламентарни избори", предават световните осведомитрибуна на Общинския отбор на криминал..., изтъкна той.
Демократическата партия на
Воинович смята, че “коалици- фссорите в университетите той
Сърбия, в която участва народ- ята ДОС вече не съществува”, а каза, “че именно тези хора мисният представител от Ниш д-р неговата партия сега “всъщност лят със собствените си глави, ч
у Воинович. Той говори се бори срещу една група хора, тях ис могат да манипулират,
Драголюб
за акцията “Да помогнем на Сър- конто искат да забогатеят", както другите граждани, които,
бия”, която неговата партия про- Според неговите думи “народът притеснени от трудната магер
Среща с донорите УСАИД ЦХФ, УНДП и ДАИ----вежда навред из Републиката, е разгневен и ДСС иска да иредо- лна обстановка и основния си мо“Акцията носи такова название тврати неговото иекоитролира- тив да оцелеят, нямат време да
защото Сърбия е в агония и тря- но бунтуваме, като при това е из- мислят за политика ,
бва да й се помогне”, изтъкна брала един цивилизовам и демокИзказването си на трибуната в
Воинович и посочи отрицател ратическн начин па политическа Димитровград Воинович приключи с оценката че “Милошсвич
Миналата седмица в Лебане се проведе среща на преястявителите
ните политически и икоиомичес- борба”.
кп явления, които, от аспекта на
Воинович информира присъс- е паднал от властта, когато го на неправителствените организации УСАИД ЦХФ, УНДП и ДАИ с
ДСС. се случват у нас: - Парла- тващитс, че "ДСС е против пре- подкрепяха 30% от гражданите, а ръководствата на общините, в които донорите финансират най-разментът е нелегален и нелегнти- зиденстките а настоява за парла- настоящата републиканска власт лични проекти и подпомагат в развитието им.
мен, вече не се знае кой е от- ментарни избори. Той каза още, се подкрепя от само 15/о и затова
На срещата бяха обсъдени реализацията на досегашните проекти
борннк. а кой това не е, съдеб- че приватизацията в Република- в никакъв случай тя нс може да и плановете за 2004 година.
когато
оцелее".
Представителят на ЦХФ Жозеф Баклини и председателят на ОС в
ните органи не са самостоятел- та няма прозрачност и че
ни, тъй като са под контрол на ДСС дойде па власт ще преразгБосилеград Владимир Захариев разговаряха по възможностите за
Б.Д.
изпълиителната власт, стопанст- леда досегашните приватизаразширяване на проектите в общината и за започването на 15 съвсем
нови.
- Разговорите бяха изключително конструктивни и плодотворни и
Въз основа на чл. 117 на Закона за местното самоуправление
трета награда - 3 000 “
смятам, че ще успеем с реализацията на проектите - каза Владимир
(„Служебен вестник на РС" №9/2002) и чл. 19, алинея 19, на н
,я ,нямрто.
Захариев, който беше изключително доволен от срещата в Лебане.
Статута на община Босилеград („Служебен вестник на Пчински пагра^ци -к» знаме и.
окръг" №13/02) Общинската скупщина в Босилеград на
първа награда -10 000 динара
С. Н.
заседанието си от 15. 09. 2003 г. прие Решение за
втора награда - 6 000 “

Нови проекти за
Босилеградско

I

Конкурс
за герб и знаме на община
Босилеград

Чл. 1
Обявява се конкурс за изработка на идейно решение за
герб и знаме на община Босилеград.
Чл. 2
Предложените идейни решения трябва да отраз.яват историческите, географските, културните, етническите и традиI ционните характеристики на
! община Босилеград.
; Чл. 3

Общинската скупщина ще избере предложения и ще присъди награди на авторите на
избраните предложения, които
ще бъдат изплатени след полученото съгласие от Министерството на държавното управление и местното самоуправление на Република Сърбия.

Награди за герба:
първа награда -12 000 динара
втора награда - 6 ООО “

трета награда - 3 ООО “
Чл. 4
Конкурсът е отворен в срок
от 30 дни след публикуването
му в „Политика" и „Братство”.
Предложенията се изпращат в
затворен плик, обозначен със
„За Комисията за герба и знамето", до Общинската скупщина в Босилеград.
цл 5
Това решение влиза в сила
осмия ден от публикуването му
8 „Служебен вестник на Пчински окръг1'.
Общинска скупщина в Босилеград .
Председател
Владимир Захариев

Бисерите на "Братство"(бр. 398 от 13 юни 1969 год.)

Юбилей и ежедневие
Преди пет години, обвзети от задушената другарска
атмосфера завещаха се след всеки пет идни години пак да се
събират и прекарат няколко дни или часове в разказване на
спомени,в правене на жизнени равносметки. Тази година
решението трябва да се \ 1ревърне в традиция. Това ще рече,
че наскоро в Димитровград пак ще се срещат Горки и
Джерджински, Ватра, Янко и Видински, Майски, Височки,
Славчо, Витан, Джин, Губец и много други лица с чудни
имена. И така всеки, следващи пет години - 1974,1979,1984 и
пр. - все докато траят щ намаляват.
Но кои са тия непознати мъже и ще може ли нещо да се
узнае за тях, от разговорите, които ще водят при свиждането си. Разбира*
се не
изключително да се .ус,..........
- ако щяха
,
тановят върху приказки за успеха на децата си в училище,
или за спънките*в храносмилането им, които от година на
година се увеличават. Или в случай да се оплакват за
мъчнотиите о коло хода на мотора в “Шкодите” или “Фиатите” им. И з*а други важни въпроси от ежедневието.
Едвам, котато дойдат на ред анекдотите за престрелката
в Широке Л.укье или Дълги дел, за магаретата при Миджор,
за кашкава ла и запека, за прищевките на Гришка Агопян и
други, ще ре разясни причината на събранието на тия хора с
пъстри прекори. На другарска седянка, но не и на празнословиц и и безлични никого необвръзващи беседници, се
събират тия бивши активни борци от Димитровградския
партизамски отряд “Момчил Войвода”. Тъкмо преживелиците, к оито ще възобновят са може би най-добрата мазилка, която ще спомогне да се заличат появяващите се от
време на време пукнатини в сводовете на живия мост на
брате гво и сътрудничеството.

Предизборна дейност на ОО на СРС в
Босилеград

Предложени членове на
избирателните съвети
ОО на СРС е предложил свои членове на избирателните Съвети за
всички 34 избирателни пункта в общината. На заседанието е приета и
листата с имената на 34 заместници на членовете на избирателните
Съвети, както и имента на представителите на СРС в Общинската
избирателна комсия. Списъкът с предложените членове ще бъде
предоставен до Общинската избирателна комисия и до избирателния щаб
на СРС.
Председателят на босилеградските радикали Иван Алексов подчерта,
че в рамките на предизборната кампания ще осъществяват преки
контакти с избирателите и по този начин ще пропагират програмата на
техния кандидат-президент Томислав Николич. Ръководството и някои
от членовете на ОО ще присъстват на митинга във Враня, който
радикалите ще организират в рамките на предизборната кампания на
П.Л.Р.
Николич.
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Держински ще разкаже как от щаба на Пиротския
батальон получил задачата с още двама другари незабавно
да окаже безвъзмездна помощ на начеващия царибродски
партизански отряд, който се оформяваше тъкмо през тия
семици на май-юни 1944 година. А мнозина студенти на
Юридическо-икономическия факултет в Ниш възпитаници
нагимназиятавДимитровград,когатодаватизпитпоикономическа география нито на края на ума си имат, че изпитващия ги професор Гаврило Др. Видановнч е тъкмо тоя
легендарен пиротско-царибродски борец-партизанин ДжеРЖ“,,<^К1^
Бай
от някогашния фердинански отряд ще пре” “ Янко
~
гърне пенсионера от пиротски Миле “Ватра” и с благодарпост и непамаляваща привърженост ще му по кой знае
к°й път повтори за гостоприемчивостта на внеочкото население от Бърлог, Дойкинци и Яловица, което в най-трудните дни на борбата, в условията на усилен фашнетко-военен терор оказваше на българските пратнзани доши от
отвъдната страна на Стара
.о планина,
Вотрински,
”
......... един от най-младите партизански пионери куриери от царибродския отряд пак с грижна любов и
възторг ще се взре в някога острите като на сокол, но сега
вече уморени очи на бай Нако от Говежда - някогашен
негов пратизанкси старей и учител. Учител, да защото бай
Нако от Говежда - някогашен негов партизански старей и
учител. Учител, да, защото бай Нако зад себе си 1944 година
имаше повече от двадесет години нелегален живот
прекаран из доловете и горите на Стара планина, която
повече познаваше от дивите животни.
Някой ще възроди събитията около съвместната акция
пиротчани, царибродчани и берковчани върху шосето и
жп линията при Чиниглавци, Суково и Пирот, а друг ще
опише акцията в Главановци или Чипровци, където пак
вкупом участваха боевите другари от трите братски отряда,
Божа Височки пак ще реставрира критическите няколко
минути разговор по телефон, който от пощата в Дълги Дел

Спас Сотиров
води с фашистките офицери във Фердинанд и Говежда. И
как благодарение на неговото спокойство и хладнокръвие
партизаните от смесения отряд избягнаха обкръжение и
всред нощ се измъкнаха в Балкана,
Богати са спомените и на Горки, Славчо, Попето, Галчо,
Майски, Лацко, Своби и всички останали.
И в тая смесица на възпоминания и въздишки, на
въдичарски разкази и банални проблеми, ще стане дума и
за ония, които не се обаждат вече при четене на списъците:
Даскал Гоцо от Каменица, Бръчко от Сенокос, Рашко от
Каменица и пр. Няма да бъде забравен, уви, нито другарят
Лича, когото на постелята свалиха не физическите трудности от революционните дни, но коварна болка. Най-сетне, макърс думи, ще бъдат споменати и всички ония старци
и баби от Сенокос, Топли дол, Горни Криводол, Каменица,
Бела и остнали подбалкански селца, които въртяха глава,
когато ни гледаха боси изпокъсани и гладни и с проста
чистосърдечност делеха половината от извъртения качамак, буцата сирене или чифтове чорапи: “Узнете, деца,
узнете, бре, намучисте се!”
И, ето, да се спрем: редица юбилеи ще се нижат през
тази година - училищен, на печата, партиен, по случай освобождението, годишнина на излизане на “Братство” и пр.
- а между тях и един особен. Посветен на партизанското
братско сътрудничество на борците от тази област - неопетнено, дълбоко значимо и трайно. Ще се съберат участващите, държещи се още на крак, ще забравят изкушенията, които са ги преследвали в двадесетипетгодишния
промеждутъчен период и такива, каквито някога са били с
необременена душа и съвест, ще си дадът жизнен отчет,
Във вестниците ще излезне официална вест от която няма
много да се разбере за гордостта и скромната веселба и
душевно задоволство на тия хора, конто никога не са търсели особени признания, въпреки доброволното им съдействие в един от най-знаменитите етапи на нашата история,
Подбор В. Д.

Бизнес - Икономика
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На ГКПП „Градина

Шт^зНг€жт41Р-

в Димитровград

Днес в Буяновац ще бъде подписан Мемо
рандум между донори и представители на 11
общини от Южна Сърбия

Митничарите пак
разкриха
наркотици

За ускорено развитие
6,5 милиона евро

■я

В рамките на специалните контролни мерки в един
ТИР с българска регистрация митничарите на
“Градина миналия петък са открили цели 42 кг син
тетични наркотици от типа ЕФЕДРИН, или популяриото “екстази . Двамата водачи на ТИР-а Орхан Халнлов и Веселин Пергелов са заявили, че те “нямат
представа как наркотиците са се оказали в камиона”.
Те знаят че камионът е натоварен с чували, в конто
има текстил както е и декларирано. Иначе дрогата общо 210 хиляди таблетки - е намерена в един такъв
чувал.
Само два дни преди това,
личния багаж на Сенада ЧобрилоотЯбланивд вБосна
Хеппегпнина
„„
оланица в ьосна
и Херцеговина митничарите са заловили недеклааинагп 3 НтмеоеТи
ЖуТа 'Шгривни,
стойно7°т92
000
динара.
Намерени ДР"б
са 6 златни
16 златни
пръстена и 19 чифта златни обици с общо тегло 102 гр.

Днес в Буяновац ще бъде подписана Програмата “МИР”- документ за напредък и обновление на
общините в Южна Сърбия, с чието
реализиране ще се ускори значител но развитието на южната част
на страната. Документът ще подпишат представителите на Развойиата програма на ООН (УНДП),
на Европейската агенция за реконструкция (ЕАР), на четири общини
от Ябланишки и на седем от Пчински окръг: на Войник, Лебаие, Лесковац, Медведжа, Босилеград, Буяиовац, Владичин хан, Враня, Прешево, Сурдилица и Търговище.
Средства за реализиране па програмата през следващите две годи-

&

“Градина” кактп ни осведоми управителят на
’
митницата в Димитровград г-н Иван Делчев, за девет
месеца от годината тук са минали,2 921 361 пътници
"Л" '9% повечег в сРавнеШ|е със
пеР"°Д
миналата година. Броят на леките автомобили в същия
период е 360 058 (25% повече! на автобусите 29 2171
(26%
докато броят на камионите е 3увеличен с
16% иповече),
са минали общо 165 372 такива коли.
Това
горе-долу е на половината от максимума, регистриран
ттмчТпебъп^
Г'Жа “ "амер?нн " 1117 преди деведесегге годиш, на миналия век, когато през
грама сребърни бижута. Недекларираните бижута са “Градина" са минавали но 6 милиона пътници,
иззети, а Сенада Чобрило е глобена с 9 000 дин.
Що се отнася до съвкупния оборот на ГКПП
А.Т.

На 11 октомври в ЮМКО АД Враня се проведе учредително
събрание на Скупщината на акционерите на КОБОС
Босилеград, която съчиняват 9 члена - 8 от босилеградската
фирма и един от ЮМКО АД Враня. Председател на Скупщината
на акционарите е Никола Крумов, а членове са Миле Анастасов,
Снежана Златкова, Милан Гогов, Горан Иванов, Мирко
Николов, Оливера Стоичкова, Славко Велинов и Горан Тасич.
На учредителното събрание е избран и Управителен съвет на
ЮМКО АД Враня, в състава на който са 6 представители избрани
от републиканското Правителство и трима от работниците във
Враня.
Сформирана бе и контролна комисия в КОБОС, в която са
назначени Мирко Николов, Винко Тодоров и Миле Василов.
Комисията ще има задача да контролира работата на Скуп
щината на акционерите, Управителния съвет и на директора,
който тепърва трябва да бъде избран от страна на Управителния
съвет.
По думите на Никола Крумов, очаква се КОБОС да започне с
работа към първи ноември и то с шиене на палта за Испания.
Преди това трябва да се подготвят документите за социалната
програма, в която ще бъдат включени петдесет на сто от заетите.
До няколко дни се очаква в босилеградския цех да дойдат
представители на ЮМКО от Враня, когато ще се конкретизират
нещата във връзка със задвижването на машините и с условията
на предложената от Правителството на Р. Сърбия социална
програма.
С. Н.

Всичко ще
бъде
по-известно
през ноември

Сформирано е сдружение
на индустриалци и
предприемачи в
Димитровград

Подчинено на
бизнеса
В Димитровград е сформирано Сдру
жение на индустриалци и предприема
чи, което ще бъде член на регионал
ното, т.е. на републиканското сдруже
ние на предприемачите, с председател
Сретен Карич.
За членове на Съвета са предложе
ни: Михаил Иванов, някогашен дирек
тор на ГИД, Стойча Иванов от частната
тъкачна фирма “Ненатекс”, Арсен То
доров, бивш директор на “Свобода” и
бивш началник по стопанство в общи
ната, Чедомир Стойкович, от частната
фирма “Моитист”, Йован Ружич, от
частната строителна фирма “Ваша
къща” и Зоран Николов, от частната
млекара “Стара планина”.
А. Т.

След отвореното писмо на димитровградчанката Нада Новкова
до ръководителите на Пиротски окръг и на Димитровградска
община________________________________ ______________________

Началникът се обади,
общинските мъже
мълчат
* Спооед Нада Новкова, органите на
местното самоуправление в Димитровград
трябва да мотивират американската
1онооска организация ЦХФ да подпомага
оеализиоането на проекти в общината.
реализирането на прцек
^
Димитровградчанката Нада Новкова, която наскоро трябва да открие магазин за продажба на
газови бутилки за домакинство, не успя да получи
финансов кредит от американската донорска
агенция ЦХФ за реализиране проекта си, макар че
на организацията предостави всички необходими
документи. След като представители на ЦХФ в
страната ни й отговориха, че тази организация не е
запланувала проекти в Димитровградска оощин ,
Новкова изпрати открито писмо до началника на
Пиротски окръг Драган Милосавлевич и органите
на местното самоуправление в Димитровград. ^
писмото си тя между другото попита кои е
изхвърлил Димитровградска община от Пиротски
окръг, който е само един от многото окръзи в
Югоизточна Сърбия, в които ЦХФ е планирал
финансово да подпомага реализирането иа различни
комунални и други проекти на частни лица и
юридически субекти. Нада Новкова казва, че
междувременно е получила писмо ог началника на
Пиротски окръг Драган Милосавлевич. Като се

извинява за закъсняването с отговора си Милосавлевич пише:
”След като получих Вашето писмо, в което
изразявате недоволството си от това, че ЦХФ е от
казал да финансира Вашата програма за откриване
на магазин за бутан-газ в Димитровград, комтактувах компетентни хора в ЦХФ. Те ми отговориха, че
ЦХФ самостоятелно решава с кои местни общности
и с кои партньори ще работи ла осъществяване го на
определени проекти, независимо от управленските
структури в местните автономии, Изборът на
партньорите на ЦХФ не е непроменима категория
че може би и Димитровград ще се озове в
.
та иа тяхпото партньорство, а по-подробни
ии(иормацИИ можете да получите в канцеларията ма
ц^ф в р[иш«
в края „а писмото си началникът па окръга
ттъква и следното: “Надявам се, че от този кратък
отговор ще разберете, че пито местното самоунравц димитровград, пито пък представителите па
^ отски окръг са могли да влияят върху решениет0 па цхф, респективно защо Димитровградска
0^щииа ,,е е ВКлючена в програмата,
Нада Новкова още не е получила отговор от
представители на Димитровградска община. Според
иейноТо мнение, органите на местното самоуправлетрябва да положат усилия и да предприемат
ме
^ с които да мотивират американската донор^ка орпШизация да посвети дължимото внимание и
Димитровградска община,
Б.Д.

ни - на стойност от 6,5 милиона евро, е подсигирил Европейският
съюз. Очаква се с тези пари и със
средства ма общините да бъдат реализирани повече програми,
На срещата в Буяновац ще бъде
подписано и споразумение за реализиране на Програмата, а се очаква на церемонията да присъстват
Небойша Чович, подпредседател
па Правителството на Сърбия,
Франсис Донел, постоянен представител на ОН в СЧГ, Джефри Барет, шеф на делегацията на Европейската комисия в СЧГ и Ваут
Соер, координиращ Програмата на
Европейската агенция за реконстВ.Б.
рукция и развитие.

Босилсградска община предлага
декоративни камъни и фосфати

Отношенията КОБОС - ЮМКО

Сформирана Скупщина
на акционерите на
КОБОС
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По покана па председателя ма
ОС в Босилеград Владимир Заха
риев и подпредседателя Алексан
дър Александров, през миналата
седмица в Босилеград пребивава
Миомир Стаменкович представи
тел на италианското предприятие
ПАУЛОН заинтересувано за архи
тектурно-строителни камъни. Цел
та на посещението бе да се узнае
какви видове декоративни камъни
има в общината и да ли те са под
ходящи за строителство и декора
ция. Бяха взети мостри от гранит,
амфиболит и габроамфиболит от
теритрията на Милевци, Божичка
река и Ярешник.
Мострите в момента се намират

па панаир на строителството в Ита
лия и ако камъните са подходящи за
строителство и декорация въз
можно е общината да установи сът
рудничество с италиански партньо
ри. Любен Захариев, минен инжинер в ОС, казва, че на територията
на общината има такива камъни, но
резервите им не са уточнени.
Също така на посещение бе и
народният представител Захарие
Търнавчевич, който се интересува
ше какви са възможностите за
повърхностна експлоатация на
фосфатите и за производство на ми
нерални торове.
Иследванията от 1995 година са
показали, че резервите на фосфа
тите възлизат на 85 милиона тона и
са подходящи за производство на
изкуствен тор. След срещата в Инс
титута за руди в Белград през ноем
ври ще бъде ясно да ли и кога ще
започне експлоатацията на фос
фатите в общината.
С. Н.

ОП „Напредък” Босилеград

Смяна от директорския пост
Управителният съвет на ОП “Напредък” взе решение за осво
бождаване па директора Милан Господинов. На същото заседание за
изпълняващ длъжността директор на фирмата със срок от един месец УС
назначи Добринка Стоичкова, член на Съвета.
- Причината за смянта на директора са изключително лошото със
тояние на предрпиятието, блокираната банкова сметка, ликвидацията на
фермата и неизплатените заплати на работниците за период от две години
- каза Добринка Стоичкова н добави, че след ревизията в предприятието
ню се разбере реалното състояние.
По този повод потърсихме и сега вече бившият директор на “Нап
редък”, по той заяви само, че не е присъствал на заседанието на Упрвителния съвет, понеже е бил на разговори с представители на Аген
цията за приватизация в Ниш.
С. Н.

Димитровград_____________________________

2

Общината
си взе
локала
от „Видлич”

Служители на местното са
моуправление в Димитровград в
началото па седмицата влязоха в
■
магазина на фалирата земе
делска кооперация “Видлич”,
който се намира в центъра на
Димитровград и инвентаризира
ха стоките, които тя има в него.
Магазинът бе поместен в обе
кт, който е собственост на
| местното самоуправление. След
като на няколко пъти безуспешно се обръщаше към компотентни в кооперацията да

.*

изнесат стоката и да напуснат
локала, местното самоуправле
ние реши по съдебен път да си
възвърне това помещение, кое
то, както узнаваме от общин
ските служители, иска да вземе
под наем местната търговскохлебопекарска фирма “Пекара”.
В ОС узнаваме, че фалиралата
ЗК “Видлич” дължи на местното
самоуправление значителна сума
за наема през изминалия период.
Общинските служители, които
стоките
в
инвентаризираха
магазина, който не работи от
няколко месеци, констатираха,
че част от хранителните стоки
вече не са годни за употреба. Те
споделиха впечатлението си, че
става дума за безотговорно
поведеиие на компетентни лица в
ЗК към имущестството на коопеБ.Д.
раторите.
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В местната общност Драинци не секва недоволството на
гражданите от решението на Ми н и сте рствот о за водно стопанство
---------------------

Нова книга на агроном Йордан Маринков

Как да се

пието водата да сс ползва за бутилираие, по предложил цехът да
бъде построен в Грознатовци или
в Драинци. По-нататък сс чете,
че Асен Стоименов, Милко Анакиев и Драган Маринов са съгласпи със становището на пред
седателя на МО. - Аз съм съг
ласен и нямам нищо против, сс
Димитровградският агроспециа- Петрович и д-р Милан М. Пет*На събранието в Драинци, на което е разисквано дали
посочват думите на Стамен Грозводата да се отведе от Грознатовци в Преслап, са участвали
лист в пенсия Йордан Маринков рович.
дапов.
Д-р Милан П. Петрович между
шестима селяни, от които само трима (четирима) са
неотдавна публикува петата си по
Настанал обрат
редна книга - “Царибродското Гор другото казва: “В някогашна Югос
подписали протокола
лавия
Димитровградско беше една
но Понишавие". В нея той говори за
В местната общност Драинци, сочва, че са участвали: Бора Ан
Сериозен обрат обаче наста Цариброд и селищата Гоин дол, от най-напредничавите среди по
донов,
председател
на
местната
в която са включени и селата
нал след констатацията на про Желюша, Луканира, Градинье, животновъдно производство, тъй
Грознатовци и Стрезимировци, общност, Борис Богоев от Драи токолиста, чс, “всички присъст Бачево и Пъскашия. Особен акце като тук бяха построени две мод
не секва недоволството от реше нци, отборите в ОС в Сурдулица, ващи заявяват, чс имат вода в до нт в книгата си Маринков слага ерни ферми за отглеждане на овце
нието на Министерството за сел Асен Стоянов от Драинци, Дра мовете си” и “че протоколът с върху селскостопанското произ- и кози. На световния пазар оттук се
изнасяха агнешко месо и овчи ка
ско и водно стопанство, с което ган Маринов от Грознатовци, жи прочетен и не е направена никак водство в посочените селища, като
шкавал. Последните десетилетия
през февруари тази година то се вущ в Белград, Милко Анакиев ва забележка”. На една страна на дава и свои предложения за раз на миналия век обаче ще останат
на това производство.
съгласи предприемачът Раде от Драинци- Ниш, и Стамен Гроз- протокола сс подписали четири витие
- Книгата подготвях около две запомнени като период, в който за
Джурич от Белград да отведе во данов от Драинци- Лесковац.
мата служебни лица, сред които и години. Не беше лесно защото жи гасна димитровградската гордоВ съответствие с досегадата от Грознатовци в Преслап,
Господинович, но за двама не сс телите в селищата в Цариброд ст...
шната си практика, Йордан МариЦърнотравско, където да изгра
посочва в качество на какви са ското Понишавие главно са ори нков
Жителите на Драинци,
посочва
възможностите за реди цех за бутилиране. Един от ос
Грознатовци и Стрезимировци
присъствали в разговорите. Но ентирани към промишленото про витализация на този-край в хар
изводство, сподели авторът.
новните документи, въз основа
никога не са се съгласили
не всички от “втората страна” са
Книгата е трябвало да излезе мония с модерния бизнес. Затова
водата от Грознатовци да се
на които е издадено министерс
сложили подписите си. Милко много по-рано, но се явили известни книгата му е не само културно-ис
отведе в Преслап. Това е
кото решение е Протоколът на
Анакиев
и
Стамен
Грозданов
са
технически проблеми. Накрая ав торическо послание, но и пътепо
констатирано и на събрание на
Отдела за стопанство и финанси
отказали да подпишат протоко торът се е определил книгата му да казател за ревитализация на сто
местната общност. Те са
към ОС в Сурдулица от 10 август
убедени, че преди три години
ла. На другия ден Борис Богоев бъде издадена от Съюза на селско панските потенциали на Димитров
градска община по начин, който на
2000 година, който вероятно е
не е имало никакво събрание
дошел в Сурдулица, поискал про стопанските инженери и техници на всички ще донесе по-щастливо
Сърбия и Черна гора. Рецензенти
на местната общност и че
(трябвало да бъде) изготвен въз
токола от Господинович и пред- на книгата са специалистите в Ин бъдеще, посочва д-р Петрович.
всичко
е
било
голяма
измама.
основа протокола от състоялите
раскал подписа си, като му казал: ститута за селскостопанско произ
Б.Д.
се на 3 юли 2000 година разго
“Не бива така, вчера стана изма водство от Белград д-р Милан П.
След като се подчертава, че ма!”.
вори в Драинци. Докато Добривое Господинович, самостояте- “п рисъстват всички поканени ли
- Хората подписаха протокола УНДП в Босилеград
лен професионален сътрудник за ца”, ръководителят на разисква и аз го изпратих на министерст
водно стопанство към ОС в Сур нето (Господинович) ги осведо вото и не ми е известно какво е
сянето на проектите трябва да се
дулица, който водил процедура мил за какво става дума. Джурич ставало след това- казва Госпо
сформира Общински фонд за раз
та, твърди, че всичко е било нор осведомил присъстващите с на динович. Жителите на трите села
витие и деветчленна Комисия за
мално, легално и в съзвучие със мерението си водата от Грозна обаче все още твърдят, че преди
одобряване на проектите. Той под
закона, жителите на трите села товци да отведе в Преслап и там три години някой е издал инте
черта, че ОС от своя страна вече е
предоставила имената на петте
са убедени, че тогава не е про да построи цех за бутилиране. В ресите им. Сега те настояват не
В офиса на УНДП в сградта на члена, които предлага тя, но УНДП
ведено никакво събрание на МО. протокола се чете и какво са ка само да бъде анулирано министе
Коя е истината?
зали селяните.- Съгласен съм во рското решение, но искат да уз ОС, Борис Златанов - представител не ги е приел, понеже в състава на
комисията е предложен и предсе
дата
да се даде, при условие обек наят и какво е написано в про на УНДП за Босилеград, тези дни дателя на ОС, който заедно със
Поискали цехът да бъде в
провежда промоция на програмата
тът
за
бутилиране
да
бъде
изг
МО
токола от 10 август 2000 година “Мир”, чиято основна цел е финан Златанов ще подписва одобряване
раден в нашата местна общиостсирането на проекти с цел възста то на финансовите средства от
От протокола се вижда, че в казал Борис Андонов, като под на Отдела за стопанство и финан новяване и развитие на общините в бюджета на фонда. Също така в
си
към
ОС
в
Сурдулица,
който
е
разискването на 3 юли 2000 го чертал, че “ домакинствата в на
южната част на Сърбия, в която е състава на комисията трябва да са
включени и две жени.
дина са участвали бизнесменът шата МО си имат питейна вода, предоставен на министерството. включена и нашата община.
Същевременно
те
изискват
от
За реализация на програмата
Чрез презентацията, представи
Джурич, четирима служебни ли така че нямаме специален инте
ца, а от местното население - ше рес към тази вода”. И Борис Бо ОС да ги осведоми кой е подпи телите на местните общности, неп “Мир” през следващите две години
равителствените организации и на УНДП в нашата община ще
стима души. В протокола се по- гоев нямал нищо против намере- сал този документ. В. Божилов държавните
предприятия и ведом подсигури 80 000 евро, от които 48
ства се запознават с условията и 000 през първата година. Проекти
начините
за
изработката
на проек те ще се финансират съвместно - 75
Отборникът в ОС в Димитровград Иван Любенов:
ти в областта на инфраструктурата, на сто от средствата ще подси
селското стопанство, културата, гурява УНДП, а 25 процента - ОС.
спорта и прочие.
П. Л. Р.
возва по редовен начин хляба в око
Златанов заяви, че преди подналните села.
Любенов изтъква, че жителите
на Височки Одоровци и Гуленовци
отдавна се оплакват, че собствени Бистърчани ще строят нов водопровод
В редакцията на намлекарница “Стара плани ците на млекарницата “Стара пла
шия вестник тези дни
на”.
нина” им дават за млякото, което са
сигурила 1700 метра пласмасов мар
дойде Иван Любенов, от- Селяните се оплакват, предали там хранителни и други
куч, 100 килограма бетонено же
борник в ОС в Димит
че собственикът на хелбо- продукти, но не и пари.
лязо и 500 килограма цимент за
ровград от МО Височки
пекаргицаага меси хляб,
- Те искат пари, а не продукти от
изграждането на водопровода.
Одоровци и Гуленовци и
чието тегло не отговаря на магазина на “Стара планина”, ко
Ръководството на МО Бистър и Мощностите на стария водопровод,
член на Изпълнителния
стандартите. Нито един ито са по-скъпи в сравнение със Основното училище “Георги Ди- построен още през 1975 година вече
отбор на ОС, който се
слеянин обаче не иска да същите продукти в други магазини,
занимава 4 проблемите
му каже това, защото, как- категоричен е Любенов. Той под митров са раздвижили инициатива не са достатъчни да снабдяват
на селата в Димитровграто ми казаха, се страхуват, чертава, че като човек, на когото за изграждане на водопровод до потребителите, чийто брой сега е
дско. Отборникът изрази
че вече няма да могат да жителите на посочената местна об центъра на селото. Освен 14 дома- много по-голям. Петков подчерта,
желание да запознае обществено- купуват хляб при него, каза Любе- щност са оказали доверие да защи кинства, с новия водопровод ще че допълнителни затруднения съзстта с проблемите на жителите на нов. Според него санитарните инс- тава правата им пред органите на оъдат обхванати и училището, дава и пресъхването на два от
посочената местна общност свър- лектори би тябвало да проверят местното самоуправление, се чувст уче”ЗГ,ескоТ° °бщежитие, черква- съществуващите три извора в мес
Свети Филип и сградата при тността Орлов камък, от които се
зани с единствената там частна хле- частната хлебопекарница и да ва длъжен да се бори за техните та
селските гробища.
захващаше водата.
бопекарница, както и с частната преценят дали собственикът й пре- интереси и да се старае проблемите
Председателят на Съвета на МО
На неотдавна проведеното съб
час по-скоро да бъдат преодолени. и съветник в ОС Горан Петков ка
рание жителите на Бистар са реза,
че
американската
неправителсшили да прокарат нов водопровод, с
Б.Д.
Акции по кръводаряване в Димитровград
твена организация ЦХФ вече е под- който да се захване и половината от
капацитетите на извора в мест
] ността Лисичи дупки. Единствено
И СП в Димитровград
предпятствие за реализацията на
В две акции по кръводаряване в Димитровград, проведени на 10 и 14
проекта е съпротивата йа някои от
т.м. ценната течност дариха общо 58 души. В първата акция се отзоваха
домакинствата в махала Рупи, кои
37 лица, а във втората, проведена в гимназията - 21 ученици.
то при суша ползват водата от Ли
Съюзът на пенсионерите в Димитровград продължава да органи
Отначалото на годината кръв дариха 172 души, а акциите винаги се
сичи дупки.
зира екскурзии за своите членове и заинтересовани граждани. На 25
организираха от общинската организация на Червения кръст и от
Тези дни основното училище,
октомври
т.г.
то
ще
се
прояви
като
организатор
на
двудневната
екс
Завода за транефузия в Ниш. До края на годината вероятно ще бъде
ръководството на местната об
курзия
в
Република
България.
В
маршрута
са
набелязани
градовете:
организирана още една акция и се очаква броят на дарителите да се
щност и жителите от центъра на
с°фия, Карлово, Калофер, Казанлък, Шипка, Габрово и Велико Тър
увеличи още повече. И досега кръводарителите от Димитровград бяха
селото са поискали от общинското
ново.
г
сред най-активните в страната.
управление да им разреши ползва
Заинтересованите трябва да платят по 10 евро и но 600 динари.
нето на извора. Очаква се след това
Д.
С.
да започнат работите по прокарва
I
Б.Д.
Е2ИЕШ
нето на водопровода. П. Л. Р.

Протоколът са подписали
само трима души

' л I ревитализират

| селищата в Горно
I Понишавие

Промоция на
програмата
„Мир”

Некоректно поведение на
хлебарите и млекарите

Чакат
разрешително

Дарителите пак активни

Готвят се за екскурзия
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В организация на Съвета на Европа в Иригски венац

Семинар за езиковите
права на малцинствата
т
На семинара на тема ‘Езиковите права, като
част от правата на националните малцинства”,
които на
и 12 този месец се проведе в Иригски
венац присъства и Пене Димитров, - преподавател
по български език от Босилеград, който е и член на
Националния съвет. На семинара присъстваха
представителите на Националните съвети на
малцинствата в СЧГ, които оглавяват комисиите
за език и образование.
Целта на семинара беше всеки от присъстващите да представи на своя Национален съвет,
как на практика да бъдат приложени начините за
спазването на езиковите права, които представля
ват част от малцинствените права, каза Димитров и

■

добави, че основната форма за тачене на майчиния
език е образованието.
По думите на Димитров, представителите на
малцинствата пооделно са говорили за обстоятел
ствата, обективните и субективните причини за
(не)прилагането на езиковите права. Обща е конс
татацията, че международните конвенции, както и
съгласуваните с тях закони в нашата държава,
изтъкват зачитането на правата на малцинствата,
отнасящи се до спазването на езиковите права,
обаче, на практика, те не се прилагат. “Това потвърждават и редица примери” - изтъкна Димитров
и подчерта:
- В Закона за основното образование се
предвижда обучението да се провежда и на майчин
език, което не се прилага, понеже Министерството
на просветата не е създало необходимите за това
условия. Също така Законът за човешките и малцинствени права предвижда употребата на майчиния език и в местната администрация, обаче и той
не се прилага последователно,
П.Л. Р.

Открито писмо до „Братство”

Информация или дезинформация?
* Уважаеми редактор, неприятно съм изненадан, че пуснахте в “Братство” (3. октомври т.г.)
една “информация” под пресилено заглавие “Липсват учебници за първолаците” от босилеградски
кореспондент, който се подписва като П.Л.Р.
Между другото авторът на дописката изтъква, че
“липсват учебници по български език”. Написал
човекът това в годината, когато - за пръв път
след толкова години - имаме читанки и христоматии за всички класове на основното и средно
училище! Ново поколение учебници (съдържателно и технически-художествено) в духа на съвремениите танденции в тази област. Пресиленото
твърдение на кореспондента няма съответна
мотивировка и не казва нищо конкретно - за кои
класове става дума, за кои учебници, помагала и
проче. Вие като редакция не давате свой
коментар и не е ясно дали става въпрос само за
Босилеградско (и Сурдулишко) или това важи и
за други райони, тъй като за нашето учебно дело
се грижат пет общински просветни служби: в
Цариброд, Бабушница, Пирот, Босилеград и
Сурдулица. Става ли дума за мнението на споменатите начални учители или пък за изявление
на компетентните, официални служби? Кой се е
“обръщал всекидневно до Завода за учебници” и
кой оттам се е обаждал? Защо се прескача служителката на Министерството, която живее и работи в Босилеград?
От професионална гледна точка (журналистическа) дописката е много слаба, няма конкретни

*

Новини от гимназията „Св. св. Кирил и
Методий” в Димитровград
______

.

Седми конкурс за
директор
Приключи седмият пореден
конкурс за директор на гимназията “Св. св. Кирил и Методий”
в Димитровград. Кандидатствали
са двама преподаватели от гимназията и двама просветни работ
ници извън нея: Снежана Симеонова и Милорад Петров, от гимназията и Ицко Милев и Слободап Тодоров извън преподавателския колектив.
Сега предстои учителският
колектив на гимназията да се

Етър, Шипка... И.д. директорът
на гимназията Милисав Николов
определи екскурсията като твърде успешна и полезна за учениците.
* Пристигна вторият транш от
парите на световната банка,
предназначени за училищния
медиацентър от 225 000 динара,
Димитровградската гимназия
кандидатства за средства пред
Минситерството на просвета и а
Сърбия с проект за училищен

определи за един от четирмата медиацентър за чиято рализация
кандидати, след това същото да са необходими 1 324 000 динара.
направи и Училищният съвет.
Изборът ще бъде предоставен на
Министерството на просветата в
Сърбия, чийто министър има
последната дума.

Световната банка - посредством
министерството - се включи с 450
000 динара. Първият транш от
40% (180 000) вече е използван
така че остават още 10% от
срествата, Останалата сума подсигуриха Общинската скупщина
(334. 000) училището (544.600 динара), докато просветното министерство ще отпусне около 60 000
динара,
^Гимназията тези дни ремонтира залата за фискултура със
собствени средства и работна
ръка. След като за почистване и
за лакиране на паркета в залата
“Комуналац” поиска 67 000 динара, помощните работници в
гимназията са си “плюли на
ръцете” н завършили цялата
работа за няколко дена. При това
са изразходвани около 20 000
динара. По този начин са спестени почти 50 000 динара,
А.Т.

*На 13 т. м. в гимназията
пребивава координаторът на
информации, няма компетентни източници, няма
Американския университет в
сведения от други общини и като такава не е
Благоевград (България) г-н Илтрябвало да^се пуска. В този си вид тя е повече
ко Дренков. С ръководството на
дезинформация (лъжлива информация). От друга
страна'тя е обидна за голяма група хора (автори, училището беше договорено
рецензенти, художествени редактори, редкатори американският университет да
на изданията и други), които са свързани с бъде представен пред гимнаиздаването на всеки учебник. Засегнат съм и аз зистите, които да се запознаят с
възможностите за кандидатсткато автор на някои читанки и граматики, понеже
за тази дейност през последните години “Брат- ване на някоя от специалностите
му. Очаква се представянето да
ство” не написа нито дума, нито толкова реда,
стане днес в Димитровград.
колкото получи “овцата с четирите агнета .
от
^Четвъртокласниците
И още една добавка без лъжлива скромност:
новата читанка “Мила дружка” за първоклас гимназията в неделя вечерта се
ниците излезе още през миналата година (месец завърнаха от четиридневна екс
август!): нов формат, луксозна хартия, чудесни ; курзия в България. Седемдесет и
девет ученици и 4 преподаватели
многоцветни илюстрации, текстове от стари и
нови автори, четива с едри букви, хубава настолна са посетили София, Плевен, Ве
лико Търново, Габрово, Трявня,
книга за първолачета и техните родители дори...
Да е само това - достатъчна е да затрие вашето
неумерено заглавие! А има и други нови хрисВ края на „Детската седмица"
томатии и читанки, които като че ли с години
пътуват до Босиелград и не намират място върху
страниците на нашия вестник. Това и много други
конкретни въпроси - трябва да бъде тема за
“Братство” (изследователска, документирана,
систематическа) и за други просветни и културни
форуми. Дописката на П.Л.Р - недокументирана и
в твърденията си - за
м"ого об1«а' неумерена
“жълтата преса .
Д-р Марии Младенов

в Босилеград

Учениците организираха
маскембал

.......*.......
Ученическото общежитие в Босилеград е без квартиран™
••
Учениците предпочитат хазайките’^
В Ученическия дом в Босилеград години наред не живее нито
лепне и нови мебели.
Обектът е построен преди пе
Въпреки, че общежитието
тнадесетина години. В началото
на деведесетте години в него жи разполага с места за 64 ученика,
вееха петнадесетина деца, от ос- досега услугите му не е ползвал
- нито от гимназията,
новното училище. На 16 март нито един
1999 година Училищният съвет нито от ос—о училище.^ ^
наосновното училище в Боси
въобще не се ползва,
рад решава да даде част от поме- щежи
„„„„„ята голина
щенията му на Дома за ученици на 7 ноември миналата година
от Сурдулица, понеже, както уз- Училищният съвет
вото с
пахме, ученически общежития
^ Р
^
могат да притежават само средни който гър
Д
поне.
училища. Идеята била в босилег- предишни ученици
радския ученически дом да жи- *е
”
Д
7 в учи.
всят и ученици от основното учи- Да ^лзвату^у ^ ^ ^ е
лище.
отхвърлен и общежитието е осОт този момент общежитието танало в състава на сурдулишконе е собственост на босилеградското основно училище. Тогава- то заведение,
шното просветно министерство е
Директорът на Гимназията
отпуснало пари за ремонт на обе- Антон Тончев казва, че в на
кта - монтиране на парно отоп- лото на всяка учебна година се

един ученик.
предлага па учениците от селата
да квартируват в общежитието,
но въпреки изгодните цени и доб
рите условия те не проявяват интерес към това.
През последните няколко го^ ученическият дом в Босилеград сс ползва за съвсем други
цели Вече две години гимназияцели^ Д помеще|Ш(] в об.
щежитието за свои офиси, а в останалите стаи постояно нощуват
“гости”. Тук бяха настанени участанците в еко-къмпинга, през ляТОто екип от “Сърбия-шуме , а
^ се помещават „ фолколрни
групи. А учениците от селата

В края на “Детската седмица” миналия петък и в организацията на
основното училище в Босилеград се проведе маскембал ко”то беше
обща радост на учениците и на останалите деца в града.
Шествието тръгна от училищния двор и мина по улиците на града.
Босилеградчаии имаха възможност да видят колко наистина са
креативни и пълни с идеи учениците от основното училище. Маските
бяха на”-различни. На”-много бяха на герои от приказките и
продължават да живеят в частни детските книги. Имаше и такива, които предпочетоха пои-културата
и новите тенденции. Обаче на”-важното бе, че по-голямата част от
квартири.
учениците па основното училище взеха участие в това прекрасно
П. Р.
начинание, което събуди креативиостта и въображението на децата.
С. Н.
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(От 1 стр.)
Димитровградската лекарка
Татяна Захарова неотдавна сс за
върна от Европейския конгрес за
респираторна медицина, които се
проведе във Виена. На него учас
тваха няколко хиляди лекари пулмонолози, педиатри и алерголози. От Сърбия и Черна гора уча
стваха 50-тпна, а Димитровградчанката Татяна Захарова беше
единственият лекар от Пиротски
окръг. Организаторите на конг
реса я удостоиха с наградата
“Златен гранд” за 7-те й научни

Виена е прекрасна
- Посетих къщите на Моцарт и
Бетховен, бях на концерт в
прочутата Виенска опера...
Виена е прекрасен град, в
който почти всяка къща е
музей...

Ме

У

]

л

труда за лекуването па детската
астма, инфекциите па дихателни
те органи и на т.иар. средно ухо
при децата, конто беше предо
ставила предварително.
- По принцип лекарите изпра
щаха по два свои научни труда.
Аз изпратих седем и всичките по
лучиха положителна оценка. Те
ми донесоха наградата, сподели
Захарова, която е решила да спе
циализира педиатрия, а се под
готвя и да запише магистратура.
В края на август за два научни
труда тя получи и наградата
“Сребърен гранд” - от Конгреса
па лекари, който се проведе в Ис
танбул. Тя оповести, че през ное
мври в Париж ще се проведе ме
ждународен конгрес на лекари,
на който също е поканена да
участва.
Б.Д.

В белградския Център за графика „Академия"

Изложба на
графики от
Пловдив
*Експозицията откри Стоян
Станкулов, аташе за
културата в Посолството на Р
България в Белград
В галерията на Центъра за
графика и визуално проучване
“Академия” в Белград миналата
седмица беше открита изложба
па графики от колекцията на
Литографската работилница от
Пловдив. В експозицията, която
откри Стоян Станкулов, аташе
за културата на Посолството на Р
България в Белград, са вклю
чени графики на 17 автори, които
с креативните си концепции свидетелстват за богатия си творчески подход и за връзката на модерния сензибилитет с изкуството им.
С тази изложба продължава
установеното през май тази
година сътрудничество между
Центъра за графика и визуално
проучване от Белград и Литографската работилница от Пловдив. Да припомним, че преди това
белградският Център за графика

беше организирал изложба в
Пловдив.
Двете работилици са формираци през 1996 година, а нницнативата за възстановяване на
сътрудничеството и за взаимното организиране на изложби поде
Емил Миразчиев, ръководител
на пловдивската Литографска
работилница,
Изложбата ще бъде открита
до 31 октомври,

Журналистите и„силните на
деня” в Димитровград_____

Какви тайни крие г-н
Йованович?
Една от най-активните форми на работа в Центъра за
култура в Димитровград безспорно е дейността на Градската галерия. Съветът па Галерията, в който има представители на димитровградските художници и чийто
преседател в момента е пенсионираният преподавател по
изобразително изкуство Никола Денков, редовно
провежда заседания и обсъжда актуалннте въпроси и
проблеми. Заседанията на съвета до скоро бяха публични
и на тях редовно са присъствали и кореспондентите па
“Братство”. Но...
Така.беше до последното заседание па Съвета. С искреното намерение да отрази какво се разисква на заседанието тръгна и нашият кореспондент Бобан Димитров,
Директорът на Центъра за култура Петар Иованович
обаче не му позволи да присъства, Образложение, разбира се - нямаше.
Няколко дни след това иа среща с директора на “Брат.........~
.... ....... ...
... ....
... ...

В.Б.

на СПЦ и БПЦ

Въз основа на договора ме
жду представители на Бъл
гарската и Сърбската правос
лавна църква, група студенти
във факултетите по изобрази
телно изкуство, архитектура,
филозофия и др. факултети от
Белград, посети черквите в Босилеградска община.
В групата бяха и г-дин Ненад
Милосавлсвич, асистент във
филологическия факултет в
Белград и г-дин Сашо Куюиджисв - асистент в софийския

Филологически факултет. Зае
дно с босилеградските свещеници - отците Бобаи Илич и Йоан,
в продължение на десетина дни
групата посети 24 черкви и 3 ма
настира в Босилеградско. Те
направиха видео-записи и сиимки, направиха и преписи от
богослужбенитс книги, а в раз
говорите с местното население
събираха данни за обиколените
черкви и манастири.
Събраният материал ще
бъде предоставен на Министер

ството за човешки и малцинствени
права на СЧГ, на съответните цър
ковни институции в Сърбия и Бъл
гария, както и на общинското ръко
водство в Босилеград.
- Надявам се, че събраният мате
риал ще послужи като основа за
осигуряване на средства за рекон
струкция на православните храмове
в Босилеградско, за да се запази и
укрепне православната вяра - заяви
отец Бобан Илич.
П. Л. Р.

Решение на Съвета на галерията в Димитровград

Занапред с името „Цариброд"
* Защо членовете на Съвета не приемат предложението на известните художници галерията
да носи името на световноизвестния Методи Петров
“Изобщо не искам да участвам в който да участват художници от
Неотдавна в Димитровград бе
проведено заседание на Съвета на това начинание, не заради това, че малцинствата. Това не се прие, а
градската галерия (на което не бяха сгава дума за името на покойния сме свидетели, че Министерството
допуснати кореспондентите на Мето, но поради факта, че съм за националните малцинства не да“Браство”), на което е прието ре осведомен с дописка, написана само ва нито един динар за това мерошение за името на Галерията. на сръбски - бяха първите думи на приятие. Погановският пленер би
Както бе изтъкнато в информация Сотиров. - Аз съм българин и трябвало да бъде пленер на бълта след заседанието, прието е ре където и да съм ходил по света ви- гарското малцинство. Обяснението
шение, че “Цариброд” е най-подхо наги съм изтъквал това с гордост, на някои, че това не е възможно е
Издал съм няколко книги с картини несъстоятелно, защото аз лично
дящото име за градската галерия.
Имайки предвид, че инициатива от моето творчество и в Белград, и съм показвал, че съществува плеГалерията да получи името на из в чужбина и те винаги са печатани и нер само на ромите!”
- Да се върнем на името на гавестния димитровградски худо на български, и на сръбски или
жник, покойния Методи Петров, английски език. Срамно е също, че лерията.
даде Общинската организация на всички каталози за изложбите в
“Т
Лично аз нямам нищо против
ДСБЮ и информацията, че за Цариброд се печатат само на сръб- галерията в Цариброд да се нарече
името са консултирани дваестина ски, а става дума за малцинствена на името на Методи Петров. Но
художници по потекло от димит- среда”,
казах вече: обиден съм от това, че
ровградско, по телефона потър
- Не участвате в Погановския писмото е само на сръбски и затова
сихме мнението на най-известният пленер...
не искам да се произнасям”.
жив димитровградски художник
“Не, защото аз предлагах там да
От един от участниците в засеСлободап Сотиров.
се направи малцинствен пленер, в данието на Съвета неофициално
узнаваме, че е имало пет-шест
плика с отговори на художници и че
Довечера в Димитровград
името на Мето не е прието, с
обоснованието че той преди всичко
е карикатурист.
Общо известно е, че покойният
Мето е и акварелист и илюстратор
на над седемдесет учебници.
Наистина той е най-известен
Довечера в голямата зала на димитровградския Център за култура ще като карикатурист и е участвал на
се проведе концерт, в който ще участва нишкият фолк състав “Лавиринт” много международни конкурси,
и поп-групата от същия град “Монолит”. Фолк ансамбълът ще Мето е печелил награди в Токио,
съпровежда изпълненията на три фолк изпълнители. В програмата ще се ТоРонто> Монреал, Скопие...
включат и хумористи от Димитровград, след това местният поет и бохем
И така>
като на времето не
Аца Новков-Пеликан и местният китарист Асен Луков-Лучка. позволиха уличката, на която
Организатори па концерта са Центърът за култура и фирмата жнвееше Методи Петров да се на“Лаки-СОУНД” на димитровградчанина Димитър ДавнтковГ който Рече по него> сега пак не позволиха
между другото сподели: “Желанието ми е да направим концерт, каквито Галерията да се назове с неговото
имаше някога в Димитровград. Местните музиканти, хумористи, поети име- Това илюстративно говори за
отново 1це имат шанс за изява - да развеселят димитровградската нашите нрави и суетата да не за
публика”.
читаме нищо, което е наше родно.
Както ни информира Давитков, трима зрители на концерта, чиито Другите малцинства не си позволяват
този лукс.
входни билети бъдат изтеглени, ще получат ценни награди.
Б.Д.
А.Т.

Концерт на фолк и
попмузиканти

ство и в присъствие на двамата кореспонденти
Димитровград, Иованович потвърди това, като изтъкна,
че Бобан Димитров е бил “помолен” да не присъства на
^лер,Т;;ГТа ЧаСТ' °Т3аСед-е,-° - С'ьвеха „а Градската
Изключително интересно е твърдението да не присъстои, тази “неработна част”? Вероятно и самият г-н
Йовнаович не знае. Впрочем, това е логиката на някои от
властващите в момента в Димитровград - ако не ми харесва начина па писане на определен журналист, в
недостиг на аргументи, а по силата на властта, няма да го
допусна да присъства на заседанието, на което “Аз съм и
все и вся”. (Същото преди няколко месеца се случи и с
другия кореспондент: на заседанието на Комисията за
прилагане на български език в училищата с председател
Любомир Голубович). Колкото такива хора и да се
декларират като демократи, по-точно да членуват в
партии, считащи се за демократични, те все още не могат
да се освободят от времето на Милошевич и прословутия
закон за информиране на още по-прословутия Шешел
На времето Влада Булатович - ВИБ, беше казал, че
колкото мястото е по-малко, боговете са по-големи. То
Господ е само един, а на тези “богове” времето все пак
отминава. __
А.Т,

В Бор е представена книгата на д-р

Спас Сотиров

Д05Ър ПрИ0М „д

монографията
На 9 октомври т.г. в град Бор, на патронния празник на
манастира “Свети Йоан Богослов” беше представена моно
графията Поганово - звено между Земята и Небето” на из
вестния учен от нашето малцинство д-р Спас Сотиров.
Проявата се състоя в Галерията на град Бор, а организатори на
промоцията бяха димитровградекта Народната библиотека и
борският Музей на минното дело и на металургията.
За книгата се произнесоха авторът й, представителят на
издателя на книгата- директорът на Народната библиотека в
Димитровград Иваи Иванов, а беше прочетен и текста, който по
повод представянето за книгата е написал един от нейните
рецезенти - проф. д-р Божидар Чурчич. На представянето
присъстваха около 50 посетители, повечето от които бяха хора
от Димитровградско, които живеят и работят в Бор.
Според думите на Иван Иванов, книгата па д-р Спас Сотиров
е приета добре от борската публика, а представянето й е
предизвикало голям интерес на медиите в този град.
Б. Д.

ТТоктомйриЯЮЗ

Нови

книги

Когато
УДБА
б(и)еше
Под провокативното
и двусмислено заглавие
“Кад йе УДБА била”
(“Когато беше (или бие
ше) УДБА”) тези дни
нишкото
издателство
••Просвета” издаде втората книга „а бившия
удбаш Милорад Козич, изкарал целия си
трудов стаж като опера-

милорлд
козиъ

н/ю Ж т
шщ-гт.]

а
1

Ш

л
■

Г№
ЛА

Милорад Козич, роден ^ ^ележшще
пРез 1926 г. в Плевля, е
/еоног
"Лтрдаик $_•******.
„а „Глас на българите в
Югославия" и на
„Братство". Освен тази |
Козич е издал и книгата

тивен работник в тази приложенията”3 ПЗКТЗ'
спецслужба няколко го- 6иографията на д
дини работил и в нашите Цветкович" и на
инатели е, че в
краища - Димитровград публицистични текстове някои от Разка_
зите (“Решава
и сериали, в пресата.
и Босилеград.
щата нощ”, “Ча-

Във формата на документален
разказ авторът е обработил
действителни събития и акции на
УДБА, в които е участвал и
самият той, или за които е
използвал документацията на
службата. Касае се за събития
главно от следвоенния период и
периода на информбюровската
кампания срещу Югославия от
1948 до 1956 година. Онова, което
особено ще заинтригува нашите

паев от Петърлаш”, “Пропаганда от консерви”. “Учителката”,
“Соколът съобщава” и други) са
действителни събития и личности от Димитровградско. И много снимки, поместени в книгата.
също са от Димитровградско и
Пиротско.
Книгата е печатана в тираж от
500 егземпляра и може да се купи
в книжарниците на издателство
“Просвета” в Ниш.
В.Д

I
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повед до полунощ да се изпрати проверена инфор
мация дали войските са тръгнали на атака. Този
ден всички надежди бяха положени в акцията на
“оперативеца” Иван1, един от малцината местни
хора в оперативния състав на Удбата. Виденович е
изпратил през границата свой “приятел”, който в
отдалеченото десетина километра село имал леля,
чийто син бил офицер в Българската армия.
“Приятелят”, който е трябвало да се върне още
предишната нощ, все още не се е появил, а нямаше
го и Иван... Само най-тесен кръг от негови близки
колеги знаеше, че с “приятеля” е тръгнал и “оперативецът” Иван, защото е тръгнал без разреше
ние и затова неговото заминаване беше премъл
чано... Тази вечер от нашите наблюдателници бяха
съобщили, че руските войски са наближили гра
ницата и вече се виждат силуетите на танковете и
на насочените към Югославия артилерийски
оръдия. Военните единици от вътрешността бяха
натоварени във влакове, но все още не беше
издадена заповед за тръгване. Чака се полунощ и
последният рапорт от Димитровград.
Половин час преди полунощ пристигнаха Иван
и неговият “приятел” с кратка информация: става
дума за военно учение. По време на учението рус
ките войски ще изпълняват ролята на “нападате
ли” срещу България, а българските сили ще зае
мат отбранителни позиции. Докладвайки по теле
фона на генерал Вучкович, “оперативецът” Иван
категорично заяви: “Другарю генерал, с главата си
гарантирам, че става дума за учение!” За да под
крепят информацията си, двамата бяха донесли ар
тилерийска граната без боен заряд. Генерал
Вучкович прие с пълно доверие доклада на Удбата
от Димитровград и заповяда на нашите военни
единици да прекратят движението си и да се върнат
в казармите си. Все пак неизвестността продължи
до следващия ден. Рано сутринта от нашите набл
юдателници беше съобщено: през нощта руските
войски са се насочили към София и са започнали
“нападение” от границата. Българските сили са за
почнали да се “оттеглят” постепенно от отбрани
телните си позиции!
“Приятелят” на Иван (сътрудник или агент както биха го нарекли официално днес), въпреки
че е доброволно участвал в акцията, беше награден
богато. Тук може би за първи път споменаваме
ролята на “оперативеца” Иван и решението му да
поеме големия риск в опасното положение. Това
споменаване на името му нека да запази спомена за
този находчив и верен “оперативец”, който вече
няколко години не е сред живите.

Неизвестността продължи цели три дни. На ди
ректната телефонна връзка е генерал Любо
Вучкович, тогава, през 1951 година,
началник на
Генералщаба на ЮНА. Обажда се на всеки половин час и заповядва да бъде проверена информа
цията за придвижването на руски въоръжени сили
към границата. В Удбата в Димитровград бяха получеии следните информации: няколко моторизи
рани колони на Червената армия се движат от Со
фия към югославската граница. Десетина кило
метра след тях върви българска войска. Всички
войскови части са въоръжени до зъби. На грани
цата има все повече инциденти, все по-често се
СТреЛЯ Срещу нашите гранични патрули и затова се
наложи те да бъдат изтеглени дълбоко във вътрешността. На прицел от българска територия са и
наблюдателните ни постове... Небето над Димитровград и околността му кръстосват иисколетящи
самолети, които от време на време стремглаво се
спускат към земята и с гръмящия си звук вкарват
страх в костите на местното население.
Всичко предвестява агресия срещу Югославия.
Или може би това е още една от многото Сталинови заплахи срещу непокорната Югославия.
Силите на Червената армия проведоха подобна ак
ция през лятото на 1950 г. от територията на Ун
гария. Пред придвижващите се към Югославия
войски тогава се движеха части, които укрепваха
мостовете на пътищата и жп линиите. Все пак не се
стигна до нападение. Как ще приключи сегашната
акция: за нападение или за заплаха става дума?
Близо до границата няма по-големи наши военни
единици. Предназначените за отбраната на това
пространство единици бяха стационирани в Ниш,
Прокупие и Алексинац. Тяхното евентуално зад
вижване би било допълнително обезпокояване на
изплашените вече граждани, а закъснението при
ангажирането на единиците би могло да бъде пагубно...
Удбата изпращаше отвъд границата сигурни
“приятели”, които да проверят дали става дума за
провокация или за нападение. Някои “извидници”
нямаха възможност да се върнат, бяха задържани
или пък се бяха укрили, за да не бъдат заловени.
Ония, които се бяха върнали, съобщаваха, че
(От книгата “Когато беше Удбата”)
войските се движат към границата, въоръжени до
Превел: К.Г.
зъби, но придвижването им е доста бавно и, което е
1)
,Рйеращивеиъш"
Иван
Мирчев
е
още по-важно, няма допълнителна мобилизация на роден в Пешачинии (Димитровградско). Виденович,
Почина йрез
населението край границата.
1979 г. в Ниш.
Генерал Вучкович няма търпение. Издал е за

Нашите села: Топли дол (4)
9?

Фрагменти” от историята на селото

‘Някога „и тук се раждал бостан!", а заради „лековитите" любеници кюстендилският спахия подарил
Топли дол на спахия-приятел от Враня

И в по-старо време топлодолчани се занимавали с
дюлгерство. Топлодолските майстори-строители
отивали на печалба в Загорско, Дупнишко и
Кюстендилско, както и в Сърбия и Влашко.

Никой не е проучвал задълбочено миналото на Топли
дол, но някои “фрагменти” от неговата история са съх
ранени в народната памет и в малкото книги и други
писмени документи. Помнят се например някои изсел-

семсйства започнали да сменят сламените поркиви с
керсмидеии. А Р. Николич допълва, че къщите на топлодолчани били ниски и дълги, необелени и с комин на
покрив.Около тях били построени и останалите сгради

място за построяване на сгради. Разказвали, че при
изваждането на камъните, слепени с вар, били намирани
основи на сгради, зидове и счупени тухли. Един селянин
веднъж
изкопал дървена
врата, скована
най-груби пи^ ^
^ изкопад
цасти отс водопроводни

ди^асова^миграция на населенистоот^елиятози край
Р
УУ
Потеклото на Денрез вторатт^ИПС°ИЛ°В“ оттонлодолската фамилия Пешибелянье в Г. Лисина е оттоплодолската Ф
чави. Пръжлянска махала в Плоча (9 семейства) основал
топлодолчанинът Ангелко преди около 200 години. Николчинци и Карданье в Шатковица са от едноименните
топлодолски фамилии. Родоначалник на Джокипди в
Мстохия (4 къщи) също бил топлодолчанин, който сс
заселил там около 1820 г. Около 1830 г. едно топлодолсзаселил там около
махала Могила, с. Дра.
ко семейство се изселило в
гойчиици. Пръжляците в с. Чешлянци произхождат от

В турс™ време всички босилеградски села са били в
Кюстендилска кааза (област), с изключение на Топли
дол, който принадлежал към Враиския санджак. Обяспе|Шето за това изключение записал Й. Захариев: спахията па Толли дол, който живеел в Баня (Кюстендил),
Враня. Вранският
подарил селото на спахия-приятел от
спахия имал любеници и зимно време и една изпратил па
болния си кюстендилски приятел да се излекува, а в знак
па благодарност оздравелият му подарил селого.
Р. Николич обаче записал едно предание, според което климатът в селото някога бил много по-топъл, зака че

,гг Тилни дол с прякора Врл.та (рааоишшк). ТазабиВско
махала в Д. Ръжаиа основал човек от Пеши шви. В подалечното минало от този род имало преселници близо
до Алексинац. До 1920 г. топлодолчани се изселвали иф
Старозагорско,. Шуменско и други
<
решността на България.
Топлодолските къщи били покрити със слама, но в
Началото на XX век, както посочва Й. Захариев, някои

^др^дзГоите вече
)• ^ Р ^
имешю с „атинското време,
'
Р „ тези крашца. В Мутавина макоето с Л***"-^ РястК0СТ0Ухората наричаг Градище. На това място Захариев заварил камеР»>
Ц^
се виждали „глъбиатшш. Преди
цяк, в к
у
мипгп камъни от това
години тукашните хора извадили много камъни ог това

тръби Намирани са и медии монети, които не са запазени. Надписи обаче не са намирани,
До гробищата се намират други “дзидини , конто са
по-малки и па едно място. Наричат ги Юручки дзидини
(“тека гьп викамо”). Вярва се, че юруците са отглеждали
много коне (един стопанин притежавал и до 40 коня) и се
занимавали с кираджийство. С този “занаят” са се заиимавали и мнозина топлодолчани от по-ново време.
Кираджиите пренасяли най-различни стоки на коне до
всички градове - от Солун до Дунав и от Ниш до Одрин.
Към края на 19 век кираджийството западнало и почти
престанало да съществува в началото на следващия век.
Тогава само видният топлодолски стамболия Васил Да
мянов, който по едно време бил и председател на об
щината в Божица, донасял на коне пощенските пратки
от Босилеград. (Неговият син Владимир Дамянов - Кушии е бил един от малцината учени хора, юрист и адвокат, от Босилеградско преди Втората световна война).
-Следва,д

пр гър

Евтим Рангелов
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*Г: ебосъци от билковата спицерия на
“Приятелю, Леко, от пекос време нашата кучка Шара заобиколи ижуту, укачи се па ствърднут чакъл,
изтегли шшо и стане да завива: ”Аууу!” Придем до ньу,
она ме погледа с белото на очите, мърдне с половин
онашку, на се отпързоли низ тутмарат и щукие зади
кошаруту. Запазил съм да си у последньо време често
търля гузицуту, а задньн пут онядъп у среду предвечер.
Ютредъп, четвъртък, засвърбе ме десният длан,
значи че съм у загубу. У петък ме засърбе йезпк - с кога
ли че се карам? У суботу ме засвърбе гърбииа ко пикьига - она!, дали и бой че йедем? А щом у иедельу раио
закрека наща сврака, нещо ме щрекну: “Еве, гьи убавиньете, прнстизаю нагоейе!” И тетнга, избръмчаше
две бела “фнкьетиям, улетеше па гувното, засмърде па
бендзнн и из ньи се истресе цел булюк: синът п сиаата,
черката със зетатога и свата упучетия.
“Дедо" - рекоше - “решимо да те поведсмо с нас у
Пирот. Откако остаде сам без маму Велу све пи гризе
съвест дека самуйеш и како поминьуйеш. Стезай пъртушнньете, прекърсти се, бошчу под руку, па пут йод
ногьеГ
Залелеча, опиньам се, мамете ме, деца, амъп, у село
ми йе сто пути по-добре, дом че запустейс празън, свикнул съм стувашньият комшилък, чат-пат свърнем и при
баба Велу на гробищата да си пооратимо. Она се барем
навреме курталиса. Бог да гьу прости!
Нищо не помогну, забраше ме кико язавца у морузу а,
бре - у, бре!, почекаше Пецко, моят петъл, да изкукурика за Богдапрости. откьииуше му главуту, мене убуташе у колата и одсецаше с бошчуту с премену за ония
свет, у Пирот. А тамо, кукьа голема, двокатиа, асъл
дунгьерска. прикокрише ме у сутуренат, а мене сърце се
съви че се разпукне!
“Тато” - дума снаата - “ми че учинимо све и че се
трудимо и с нас да будеш срекьан!”.. Како че будем
срекьан? Куде се йе у село видело, кико у Пирот, усред
дом наповън да се иде? Па ка пущим воду од казанчето,

Водоравно: 1. Вързоп, пакет със стока или
вещи. 6. Голямо наводнение. 11. Река в Сибир.
13. Недостатък в характера. 15. Футболен отбор от Дупница. 18. Косметски политик. 20.
Скрипец (син.). 22. Александър Марков. 24.
Една от посоките на света. 26. Занаятчийски
ученик. 27. Хърватски остров. 29. Димитровградски ветроходец (Ставров). 31. Найсилният военен съюз :в света. 32. Еврейско
мъжко име. 34. Клюн. 36. Името на поета
Уевич. 37. Орган между гърдите и краката на
човека. 39. Името на манекенката Кембъл. 41.
Автознак за Ниш. 42. Пъкъл. 43. Речна риба.
45. Средно висок женски или детски глас. 47.
Термин от тенис (нем.). 49. Река и град в
България. 52. Повреда (сръб.). 54. Свод над
отвори. 55. Жителите па Каталония.
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Оди чешаньето само йедно йе по-благо!

пад главуту ми асъл загърми Св. Илия с каруцетс. Това
ли йе срекя? И свак пут по мене улезне некой да провери
дали съм умурдарил чучалото!... Е, деца, деца.оиодем ви Коментира ф-р Леко
тую срекьу - усрекьисте ме та ми йебасте матер!...
А къга - не мину ни месец - докараше трактор, на- Дълбоко съпричастваме с Анто и напълно
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притъвне ми пред очи и падо у легло. Опи, спиците, били медИцИНСКИЯТ знаменател, проличаващ в
у село и сурниули кошаруту и плевньуту. У товарат неговите изказвания - сърбежът! Какво от
препозна йедан дирек от пасидрен що подпираше стре- медицинска гледна точка представлява
юту преди плевньуту. За мене он беше светено дърво, сърбежът?
белег! Рубовете му беоше измазнени и потъмнели. Оди
Протокол: С. К.
ньега йе чешал гърбинете съв мой род, чукундеда,

Съставил: Драган Петров

Отвесно: 2. 15 и 16 буква. 3. Ловене на дивеч. 4. Нещо,
за което църквата забранява да се говори. 5. Обект на
поклонение у примитивните народи. 7. Единица за
електрическо съпротивление. 8. Марка камиони от
Словения. 9. Който оре земя. 10. Столицата на Китай,
12. Които ходят на лов през забранено време. 14.
Сръбски поп-рок композитор. 16. Единица за тегло в
златарството. 17. Най-известният бразилски стадион.
19. Римски император. 21. Вълнен плат за дрехи. 23.
Грабители в района на военни действия. 25! Съперник. 28. Град в Източна Сърбия. 30. Орган на зрението.
33. Вид кафе. 35. Съчинителен съюз. 38. Стена, вълнолом. 40. Българско мъжко име. 44. Международен
олимпийски комитет (съкр.). 46. Тонче Ненков. 48.
Цанко Костов. 50. Инициалите на автора на „Русия
кичур". 51. Положителен отговор. 53. 1 и 23 буква.

У.
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ирадсда, деда, баща ми, па и я, И свата стока що смо
чували од ньега се йе очешувала: говеда, клюсстия,
магарища, пърчове, овнове, кучища, прашчима, па и
йодна шугава мачка од ньега си чешаше уши и остреше
нокти. Ка ме Вела упачеше да се гребем, шалеше се:
“Лъсио йс на тебе да се мешаш, имаш откакво,а кво я
да нравим ако ме загъделичка поди прегачуту?” “Вело,
ако ме можеш да заскрочиш дреновият, а ти зарили
моят дирек. Тека че те изтимарим одма да запойеш!”
“Уси, Анто, убил те марен, срам да те йе!” “Е, а ти що
се закачаш?”
Приятел Леко, присстим се кико йе некьига било у
село, на ми притужнейе. Куияем у сутуренат, разчешуйем се въздън, поче и да си байем на шашавият
акъл: "Кико се глупаво испущи, та децата - ако су моя и
си гьи обичам - тека лъсно да ме прейебу? Залуду не йе
думата "Кой че койега ако мече свой свойега!” Или
"Рани куче да те лайе!”...
Оставил съм. Леко, амане-г ка да ме упокойе - а нема
йош коджа да чекаю - да ме саране у Висок покрай
баба Вслу и тикне до сандъкаг да положе дреновият
дирек. Кига ме у отудньият свет засвърби од ньега да
почешем гърбицуту... Ако ме децата послушаю ега ми
лъкне!
Леко. по живот и здравлье - Анта”.
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Милен. 22. „Марек". 23. Силен. 24. Кумир. 25, Ля.

Ментите са известни още в древността. В своите съчи
нения Пяиний Стари пише, че ментовият аромат усилва
мозъчната дейност и затова тогавашните студенти носели
венци от мента по време на занятия. При тържества и пир
ове римляните ароматизирали с мента залите, в които се
събирали. Според редица автори пиперливата мента е пър
вото културно растение в Европа. Тя не се среща диво
растяща, а е получена за първи път в Англия чрез кръс
тосване. За този хибриден вид се дават сведения още през
средните векове. Чрез дълга селекционна работа от тази
кръстосана мента са получени няколко сорта - руски, бъл
гарски („болгармичъм”) и др. Най-добрият от тях се смята
английският сорт, наречен „мичъм“. Нашето население из
ползва няколко вида мента и техните кръстоски, които на
рича джоджен.
Първите насаждения на ментата в България са направени
през 1905 г. в Карлово с разсад, получен от Франция.
Пиперливата мента е многогодишно тревисто растение,
което достига на височина до 80 см и е от сем. Устноцветни.
Тя съдържа от 1 до 3% етерично масло, чиято главна със
тавка е ментолът. Според стандартите той трябва да бъде
най-малко 50%. В българската пиперлива мента понякога
този процент е по-висок. Една част от ментола се среща в
маслото в естерна форма. Колкото тези естери са повече в
маслото, толкова е по-приятен ароматът му. В болгармичъм
има доста естери, които й придават силен мирис. Най-прия
тен аромат имат ментите, в чието етерично масло се среща
кетонът жесмон. В нападнатата от вредители суровина се
образува ментафуран, който й придава неприятен мирис.
Мента, в която има повече ментафуран от допустимото спо
ред стандартите не се използва в кулинарията и за лечебни
цели. В ментовите листа и връхните части освен етерично
масло се съдържат още 40 мг% каротен, поливенолни ве
щества, органични киселини, фито стероли, захари и др.
Листата и маслото увеличават секрециите в стомаха и
червата, имат пазмолитично, местно обезболяващо и ан
тисептично действие. Освен това те предизвикват разши
ряване на коронарните кръвоносни съдове (действие на
ментола) и засилват отделянето на жлъчка.

Спорт - Малки обяви

Я№#
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Крайчинович посети
Димитровград

Шахмат

я В седмия кръг на
I\ Пчинска футболна
$ дивизия

„Беса" - „Младост" 5:3

ИЯ
||
Миналата седмица в Димитровград пребивава председателят |' П |\/1 Л 3 ДОПТ
Г*!4'4' 1
на Спортния съюз па Сърбия Синиша Крайчинович. Повече от
два часа 1 ой разговоря с представители на местния Спортен съюз
а след гова ое приет от председателя па Общинската скупщина д-р
_
Ьоян Давитков.
дд П 1) ЬГ М и I IА 11
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По време „а разговорите бяха обсъдени проблемите иа спорта
В рамките на седмия кръг в Пчипреди всичко на местно равнище, както и предложените „зме
нека
футболна дивизия босилеградиения и допълнения в Закона за спорта. Крайчинович изтъкна, че
чшш на свой терен спечелиха със
спортните клубове трябва да бъдат ръководени пред и всичко от
спортни дейци, а не от политици. -По неговите думи СЧГ е единНа някои млади футболисти от
Алакиице (под шестнадесетгодишна възраст) делегатът не раздинява около 70 местни спортни съюза и е крайно време Спорт реши да бъдат в състава па отбора
си, понеже ме притежаваха лекарният съюз на Димитровград да се присъедини към това голямо
ски удостоверения. Така че гостите
семейство, каза председателят на ССС,
през цялото време играха с десет
В Димитровград Крайчинович посети и строещата се спортна зала.
футболисти.
Още от самото начало па мача
възпитаниците на треньора Георги
Георгиев атакуваха па вълни и
НФЗ -девети кръг
Стоянов 7, М. Пейчев 7.5, П. Геор- създаваха голови положения. Регнев 6.5, Б. Глигориевич 6 (Миял- зултатът бе открит в 10 минута.
кович 6), Станков 7, Д. Глнгори евнч След центриране на Горан Гли6 и Иванов 6.5.
горов в наказателното поле топкаИграч на срещата: Станкович та улучи един от защитниците па
от”Раднички” (8).
гостите и завърши във вратата. На
Домакините създаваха голови 2:0 покачи централният нападател
положения - гостите вкарваха го на “Младост” Блажа Воинович след
лове! Така в най-кратки черти мо груба грешка па защитата на
же да се опише мачът в СЦ “Парк”. “Алакиице” в 21 минута. Третото
Домакините имаха най-малко 7-8 попадение бе иа Мирослав Георголови положения, но все пак гос гнев, който улучи вратата с удар
„Балкански" -„Раднички"
тите спечелиха победата. Най-нап почти от средата иа терена!
(Кнез село) 1 : 2 (0:1)
Същият футболист бе автор и на
Димитровград 11,10 .2003. СЦ ред
„„„„в 36 минута Станкович изпълни четвъртото попадение за босилег"Парк”, зрители 500. Съдия ВладпГомак.шГ, а радчапи. До края на първата част на
мир Милошевич от Пирот. Гол
нападателите на “зеле
майстори: В. Пейчев в 67 мин. за Първулович в 58 минута използва срещата
ните” пропуснаха да реализират
“Балкански” , а Станкович в 36 и суматохата пред тяхната врата. още няколко положения.
Първулович в 58 мин. за "Рад Трябва да кажем и това. че две по
След подновяването па играта
падения на домакините бяха анули
нички”. Жълти картони: В. Пейчев рани
“Младост” отново атакуваше, а гос
поради засада.
от “Балкански” и Митрович от “Ра
тите
с всички сили настояваха да
В десетия кръг в събота “Бал
ди ички”.
кански” е гост в Трупале. където защитят вратата си. Петнадесетина
.Балкански": Н. Георгиев 6, Д. ще
играе с “Обилич ’ от Перутииа. минути преди края на двубоя
Пейчев 6, Христич 6, В. Пейчев 7,
Георгиев умело използва едно цептриране в наказателното поле, а до
края иа мача целта улучиха талант
Васов 6.5 (Милков-), Стефанов 6 ливият Владица Владимиров и хал
(Тричков 6).
фът Глигоров.
П.Л.Р.
Играч на мача: Матич от “Буковик” - 7.
В деветия кръг желюшаии пре
търпяха шестата си поредна загу
Във втория кръг от окръжната
ба. Никой не очакваше такъв черен
сериал, понеже отборът е подсилен пионерска и кадетна футболна лига
„Желюша" - „Буковик" 0 :1
в Пиротски окръг пионерският със
солидно.
Резултатът
бе
оформен
с
(0:0)
извънреден удар на Матич, но ма- тав на “Балкански” посрещна връс
Дп.митровград 12.10.2003 г. СЦ чът всъщност беиш решен с изк- тниците си от бабушпншката “ЛуПарк зрители 300, съдия Саша лючването на Гюров, поради което жница” и загуби с 3:7. Кадетите на
Ристич от Пирот (6,5). Голмайстор: отборът на “Желюша” не прилича- “Балкански” също загубиха като
Матич в 66 минута. Жълти картони: ше вече |,а себе си.
домакин от кадетния състав иа “ЛуСтефанов, Н. Васов, Живкович и
След мача ръководството на жпива” с 1:4.
Поражения регистрира ха и съоТричков^ от “Желюша , а Станко- “Желюша” оповести, че може да се
вич, И. Йованович, Вулич и Ристич случи да излезна г от състезанието тветните състави на "Желюша”.
от “Буковик . Червен картон: “По- поради недоволство от съдийството Пионерският състав на този отбор
загуби като гост от връстниците си
ров от "Желюша” в 20 мин.
и ръководството иа дивизията.
"Желюша": Младенович 6, ПеВ следващия кръг "Желюша” от белопаланското “Единство” с
шев 6.5, Стефанов 6, Н. Васов 6, гостува на “Будучиост” в Първа Ку- 1:4. докато кадетите па желюшаии
загубиха от връстниците си от
Крумов 6, Стоицев 6, Д. Георгиев 6 типа.
белопаланския футболен тим с 1:5.
(Живкович 6), Гюров-, Минчич 6, С.

разгроми

Домакините шансове,
гостите голове

Продължава
черният
сериал

4 поражения

д. е.

НФЗ - 8 кръг

Балкански": Н. Георгиев 6, Д.
Пейчев 6, Чурчич 5.5, Алексов 6, В.
Пейчев 6.5, М. Пейчев 6.5, П. Геор
гиев 6, Глигориевич 5.5, Станков 6,
Рангелов 6 и Иванов 6.
“Балкански” отпътува в Орляпе
само с 11 футболисти, които се бо
реха като лъвове и до 62-та минута
водеха в резултата. В 38-та минута
ФК „Младост" (Орляне) - ФК съдията не свири очевидна дузпа за
димитровградчаиите, когато Вла„Балкански" 5:2 (0:1)
Г
-Г
. „ С1
димир Пейчев бе съборен в пакаГолмаистори: Тасич в 51. Стоя- 'зател‘|ЮТО поле „а домакините,
иович в 62 и ХО, Стевапович в 65 и
общото впечатление е, че домаСтаменкопич в 90 та Младост а кнните
чай|10 стигнаха до чети-

Шесто
поражение на
Балкански”

минрта (от дутпа)' а "Галкапски".

Р”

"°"аде"ия'

” Обилич” - ” Желюша” 4:2
Голмайстори: Перович в 14 и Йованович в 47, 59 и 75 за “Обилич”, а
Гюров в 31 и Пешев в 41 минута за “Желюша .
ФК ,/Кслюиш" : Младенович 7, Ангелаков 5 (Андонов 5), Огеванов 6,
Пешев 7, Стефанов 6.5, Нацков 6 (Йовичич -), Д. Георгиев 6.5, Ставров 6,
Живкович 7, Гюров 7.5 и Минчич 6.
През първата част иа мача желюшаии играха по-добре н дори пропуснаха да уси създадаг до почивката един по-голям голов аванс. През
ктрото полувреме домакините се поокопитиха. Помогна им и съдията
Милош Поиович - в 75 минута той отсъди наказателен удар за тях, който
бе реализиран от Йованович.
гав^ *
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2003 година Ь•
се мавършва ЕДНА
ГОДИНА
откакто не
е с пас
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ТОДОР ДИМИТРИЕВ
роден на 14.10.1934 г. в с.
Икровци,
Димитровградско, живял в
Пирот
Измина една дълга и тъжна
година, но твоят лик и доброта
ще останат вечно в пашите
сърца, както и всички хубави и
щастливи мигове, които споде
ляхме с теб.
Твоите най-мили: дъщеря
Светлана, зет Зоран и внучки
Емина и Ирена.

За босилеградския отбор победя спечелиха треньорът Новпца
Ьожилов и юношата Митко Александров, а реми успяха да измъкнат
Зоран Костов и Драголюб Величков.
(Лесковац) 5.3. Срещата между “Долна Янна и “Ябланица от Медведжа
е отменена поради болест па някои шахматисти от отбора па гостите.
След два изиграни кръга първи е “Радан” с 11,5, следван от “Пуста река” с
11 точки. В първите два мача “Младост” завоюва общо 5 точки.
В рамките на третия кръг па 19 октомври (неделя) “Младост” ще
посрещне тима на “Долна Яйна”
П.Л.Р.
99Л0К01У10ХИВА
(НИЩ) »т а рт/1т^т>гь тт”
ПЪг
4,5 I 1,5
Шахматистите на ШК “Цариб
род” претърпяха високо поражение
в петня кръг от първенството. Те
играха без капитана Георги Петров, но и щастието не бе на тяхна
страна. Ето резултатите: Раичевич Ранжеловнч 1:0. Спнадинович Илич 0:1, Костич - Стоименов 1:0,
Джукич - Пеич-Ранджелович 1:0,
Живалевич - Игич 0,5 : 0,5, Йованович - Йонпч 1:0.
В следващия кръг от първенството днмитровградчани пак ще
гостуват в Ниш-в неделя от 10 часа
те ще се срещнат с колегите си от
отбора па “Ястребац”. Последните
пет кръга от първенството ще се
играят в Нишка баня от 29 до 31
октомври т.г.

Гостите пристигнаха само с че
тирима играчи и “Цариброд” по
веде още па старта с 2:0. Мачът
обаче завърши 3:3, а димитровградчаии могат само да съжаляват, тъй
като в партията си па четвъртата
дъска Владап Игич имаше предни
на и достатъчно време за размисъл,
по накрая позволи да падне флагжчето му.
Ето резултатите: Георги Петров
- Деян Джсрджевич 1:0 (коптумация), Бобап Репджелович - Горан
Терзич 1:0 (коптумация), Драган
Илич - Драган Жнвич 0:1, Владап
Игич - Немапя Станкович 0:1, Драгиша Йонпч - Влада Гъркович 0:1,
Драгана Пеич Ранджелович - Браца
Трпчковпч 1:0.
д. с.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
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На 25 октомври т.г. изминават ПЕТ
ГОДИНИ
от раздялата ни със
СЛАВЧО КРЪСТЕВ подполковник
(1920, Цариброд - 1998, Крагуевац)
,1 АД<‘
Напусна ни неочаквано, обаче с чиста земна
равносметка. И не само че на никого не остана
длъжен, но дори ни удостои с божествени
дарения - благородието си, трудолюбието, умението да устояваме на
неволите. Никакви години не могат да заличат твоята харизма и
духовното богатство, което ни завеща.
Съпруга Мирослава, дъщери Весна и Боба, внуци Вслько, Вукашин
и ДимитриПс, сестра Баса, брат Никола и зетьове Света и
Радован

ТЖ \

Възпоменание
На 20 октомври 2003 г. се навършват 6 ГО
ДИНИ от преждевременната смърт па нашия
мил син и брат
ГОРАН СТОИЧКОВ
(1968 - 1997)
живял в Долна Врсжнна - Ниш, но потекло от
Долна Лисина
С много обич и тъга те носим в сърцата си!
Поклон пред светлата ти памет!
Вечно скърбящи: баща Владимир и братя Васко ;
и Заре
Ма 18 октомври 2003 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта
иа нашия скъп и незабравим
КОСТАДИН ПЕТРОВ
от с. Брапковцн, Димитровградско
Панихидата ще бъде отслужена па 18 октом
ври от 11,30 часа па Новите гробища в Ниш. Ка
ним роднини п приятели да ип придружат.
Преди една година ти замина във вечността,
но винаги ще живееш в душите и сърцата иа твои
*
те май-мили. Почивай в мир.
Ош опечалените: ат Пера, дъщеря Цана,
сестра Цветана и техните семейства

Нг!

Изминаха 20 ГОДИНИ от смъртта па
мил баща
БРАНКО МИЛАНОВ
и 3 ГОДИНИ от смъртта
па нашата мила майка
V
'1г
*
СОВИКА МИЛАНОВА
\
от с. Власи
На 18 октомври 2003 г.
ще посетим вечните къщи
г
на скъпите им покойници и
ще почетем паметта им.
С неПреходна обич и благодарност: син Ваиа и
дъщеря Вела и техните семейства_________

I
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ШК „Цариброд" - ПОШК
„Радое Доманович" кладионица „Плус"
(Ниш) 3:3

Хумор - Сатира - Забава
12

17 октомври 2003

Манчин рабуш
Клондранье по шшшявяшашшшш
цариородскьи

-А това ми повече личи на
пребоядисуванье...
-Дедо, може ли кита остарейем майка да ме
-Нейе! Еве
прероди иди? - упреи очи , иеие »•«-»>- УДют ?ьн и“ уяук.тог. и

ж

“’ЙГи".”Гк..о и я иа бео мъничък пм се ™““^е'“',Г и»"™, и „е,соди,
плашил кига лоостарейем дали че умрем А
I
У
,}!гай се оратеше лоше работила,
евесъга кико ме йе уковало насекуде сам пот»™ ^гьгайсеор^ от де1;ат':
сакам Господа да си ме прибере. Е, това нема I еко си, че
^ оная същата ...?
да кажем па уиукатога, пред ньсга
1 '
-Нейе1 Това йе клонираната!
вот, защо и я да га плашим, па му реко.
После отило V ошцинуту и гледам заседал

-ЙГЬгчгь- ””я р

ЯЛ

ЬТГКГЬ. док. иоея.
-----------------успешното клопиранье, демек прероджуванье,
-Нейе! 1 ова ие клонирании
на овце, почело клопиранье и на човеци, работи “Н°Г°Д°°Р®'
и гледам
После п°йдо и по дру
питуйем а
Демек узне се некиква клетка от йеднога и
V/,,...
оттуя клетку се напрайи пре- Манчо, пак същите! Куде отидем питуием, а
оиии,о,го.араю™и.е=и„„ь=

Боли ги

йе баш исно ..до
еда.е, „а »д=™ „а
питуйем Стратию, он йе учевън,
добре да ми разясни тея работе.
-Е-е-е, Манчо - уздъну он - и ти ли се
плашиш да не умреш?
-Ма йок! Питам е тека, зарад уиукатога!
- Па знайеш ли, Манчо, дека нийе цариб-

•••

Много преди:
„Цену зуб боли!...
Цену боли зуб
А Круму боли у й
дека Цену боли зуб!"
Обажда се отсреща съседа,
майтапджията Крум Пупа,
и сега:
В Здравния дом опашка
пациенти колкото щеш.
Никой не влиза
никой не излиза
от лекарския кабинет.
(Зъбо)лекарите са на почивка,
или и те са болни?
Боли ги, боли ги... хуят
\
за страдащия пациент!
\

г ^

нзйЖнапоелК'Л”НИРаНкеТ° ^ °ТДаВНа °ТИШЛИ
‘-Ма не думай!
-Истина йе! Кига се суринуше комунистите,
одма се клонираше у социалисти, а кига они
падоше, клонираше се у демократи. А ако
дойду на влас патагонци, че се клонираю у

патагонци...

Наша чантология

Сензация или...?

Назад към Банат!...
(Александър Дънков)

Потоп след
9 години!

, ЬмНм Ат?

■НеД-п-ц К-

V

Не съм щастлив...
(Милорад Геров)

Срих*

Новица Младенов

:,

Мъж казва на жена си:
- Искаш ли да опитаме нова сексуална поза?
-Коя?
- Гръб в гръб!
- Ама как така... То нищо няма да стане...
- Ще стане! Навих и съседите да участват.

***

Влюбена двойка прави секс край реката.
След екстаза тя пита любимия си:
- Скъпи, ако забременея и родя, как ще кръстим
детето?
Той си сваля презерватива, връзва го на възел,
хвърля го в реката и казва:
- Ако се измъкне оттук, ще го кръстим СпаскЪ
Худини!
Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия
на Република Сърбия
Издава: Издателство "Братство" |
Кей 29 декември 8 **

На 27 юли 9792 г. пр. н. е.
Венера, Орион и няколко дру
ги небесни тела се подреждат
в необикновена конфигура
ция. Под нейното влияние се
изместват магнитните полета
на Земята и това предизвиква
гигантски катаклизъм, описан
по-късно като Потопа. Найразвитата цивилизация на
планетата ни по онова време Атлантида, се оказва под дне
шния южен полюс, но благо
дарение на изключителните
си познания по математика и
астрономия, атлантите отдав
на са предвидили тази катаст
рофа. Със своите кораби те
достигат нови земи и основа
ват нови цивилизации - тези на
майте,египтяните, китайците,
©
индийците..., твърдят Патрик
X
§ Джерил и Джино Раткинс в
Г©
книгата си “Пророчеството
Орион”.
Според тях на 21 - 22 деке
мври 2012 г. въпросните звез| дни тела ще застанат в абсол
X
ютно същата формация, как: то преди 10 000 години. Ако се
©
| сбъднат предсказанията им,
оста на Земята отново ще се
^
измести, Европа и Северна
^
Америка ще се окажат някъде
^
около мястото на днешния
| северен полюс и ще настъпи...
•V
I нов потоп!
Джерил и Раткинс са уверени,
© ч че тези предсказания всъщност
ЩЩИ? са к°ДиРани в пророчествата на
майте и древните египтяни като
| предупреждение за бъдещите
поколения.

Аойдох да видя бащино огнище.
Няма дом, няма го и тата вече.
Наоколо пустовия - едно нищо.
И водица вече няма - някой рече:
Над Милевска луна не грее,
За Аевски никой не пее,
гората за овчари жалее,
дворът - дреме, куминът - сакат...
Купих си билетче без време
и бегом, брат ми, - към Банат!

%

|

нийе смо млого-млого изваркали у клонираньето? Я мислим, Манчо, скоро да предложим
цариброджанье за Нобелову награду, оти царибродскьият опит у клонираньето йе историческьи...
-Лелееее боже...
-Не лелечи! Това клониранье йе и добро.
Тека че се запази традицията барем у нещо...
-Море Страшно, са ми йе ясно защо у Цариброд све йе запекло и защо тъпчемо у
место!

Слепият е късметлия:
нищо не вижда, горкия!
Тлухуят е щастлив, ето:
не чува кога гърми небето!
Неграмотният е весело дете
оти вестници той не чете!
Аз, бре боже, ух, ух:
Всичко видях,
всичко чух,
всичко разбрах
- ама не съм
щастлив на своя друм!
Така ми се пада щом имам школа
и голям ум.

Е-поща: Ьга1з1уо@тесИап13.пе1
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