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* Първото посещение на 
български държавен глава в 
Белград през последните 53 
години * Спогодби за 
социално осигуряване и за 
свободна търговия и 
конвенция за обозначаване и 
поддържане на общата 
държавна граница * Работен 
форум на бизнесмени от 
двете страни

Във вторник и в сряда на офи
циално посещение в Белград пре
бивава президентът на Републи
ка България Георги Първанов.

Президентът Георги Първа
нов и водената от него делегация 
бяха посрещнати от министъра 
на външните работи Горан Сви- 
ланович и кмета на Белград Рад- 
мила Хрустанович. Първата сре
ща на българския държавен гла
ва в Белград беше на четири очи 
с президента на общността Све
тозар Марович, а след това се 
проведе пленарно заседание на 
двете делегации.

Развитието на икономическо
то сътрудничество между Бълга
рия и Сърбия и Черна гора, изг
раждането на Коридор N2 10 и 
магистралата София- Ниш, как- 
то и сътрудничеството между 
двете съседни страни в борбата
срещу тероризма и организира- с икономическите въпроси, заяви двете страни, 
пата престъпност бяха главните ПрезИдс||ГЬТ „а СЧГ Светозар

избиратели
Републиканската избирателна комисия (РИК) определи за пре

дстоящите президентски избори 8 581 избирателни пункта в 180 
общини, от които 19 са на територията на Косово и Метохия. 
Председателят на РИК Радослав Бачович съобщи, че гласопо
давателите са общо 6 506 147 и са отпечатани също толкова из
бирателни бюлетини, плюс резервните 0,5 процента.

Според думите на Бачович, Министерството за държавно уп
равление и местно самоуправление е предоставило на РИК ком
пактдиск със списъците на всички избиратели.

Секретарят на РИК Лиляна Бенач - Шантич каза, че в изби
рателните пунктове ще има и представители на ЦЕСИД и ОССЕ.

За президентските избори

150 наблюдатели от ОССЕ
Бюрото на ОССЕ за демократически институции и човешки 

права е ангажирало 150 наблюдатели на президентските избори в 
Сърбия. Мисията се оглавява от Николай Вълчанов от България 
и е открита на 20 октомври т.г. с идването на 19 международни 
експерти от 12 държави членки на ОССЕ. В състава на 
наблюдателите е включена и десетчленна делегация на Съвета на 
Европа.

Сърдечна среща на двамата президенти

теми, които бяха обсъдени по Мпрович.
време на разговорите в Белград. Българският президент Геор-

Прозидснтите Марович и ги Първанов настоя за “икоиоми- 
Първанов наблегнаха върху раз- зация на политическите отно- 
ширяването па сътрудничество- шеиия" и за двустранни връзки 0Т срвЩЗТа ЖИВКОВИЧ - ПървЗНОВ
то между двете съседни страни. от европейски тип. г ■“— ---------- ------1------------

- Разговорите пи не бяха по- Президентите на България и 
литичсски, понеже между наши- на Сърбия и Черна гора Първа- 
те държави не съществуват та- нов и Марович присъстваха на 
кива проблеми, а се занимавахме работен форум на бизнесмени от За стабилност в 

региона и в Европа(Нп стр. 2)

Българският президент за подобряване на положението на 
българското малцинство в СЧГ_______ __ _____ __

Формулата е пщ 

икономическо!
I

Като изрази удоволствието от 
Живкович и българският прези- оповестеното подписване на спо- 
дент Георги Първанов на среща- годба за свободна търговия в Рим 
та си в Белград наблегнаха на Живкович каза, че “през следва- 
разширяването на сътрудничест- щите няколко седмици” ще бъде 
вого между двете държави в по- подписано и споразумение за 
литически и икономически план, сътрудничество на полицията от 
както и за укрепване на регио- Сърбия, Бъдгария и Македония, 
палмите връзки за постигането с който ще се регулира сътрудни-

Сръбскиит премиер Зоран
-Се

ТПТТIШ

* Президентът Георги 
Първанов се срещна с |
членовете на Националния [1 
съвет на българите в СЧГ У

- И преди да стана държавен р 
глава на България професионал- Ь 
но съм се срещал с тази тема и се щ 
радвам, чс сега мога да говоря с
легитимни представители на малцинството, каза доляване и съм уверен, чс това ще стане с изг- 
българският президент Георги Първанов на сре- раждането на Коридор № 10 и повишаването на 
Щата си с членовете на Националния съвет на бъл- пропускателната способност па границата чрез от- рани съществува политическа та, че с премиера Живкович е 
гарите в СЧГ състояла се в белградския хотел “Ха- кривапето на нови пунктове, която, да си признаем, воля за развитие иа инфраструк- разговарял за възможностите в 
ат” в сряда вечерта все още е далеч от европейските. Според мен фор- турата и готовност да бъдат от- програмите на националната те-

- Темата за положението на нашите сънарод- мулата е съвсем проста - икономическо отваряне, крити нови гранично-пропусква- левизия в Сърбия да има повече 
вини тук съм повдигал във всички срещи и раз- каза президентът Първанов и подчерта, че той и телни пунктове между двете дър- емисиинабългарскиезикиизоб- 
говори е най-отговорните хора в държавната об- придружаващите го представители па изпълнител- жави, за да се създадат по-благо- що да се даде повече място в 
щност Сърбия и Черна гора. Засегнахме почти ната и законодателна власт искат да се запознаят приятни условия за укрепване на медийното пространство, 
всички въпроси - от запазването на културната със забележките, които пашите сънародници имат икономическите връзки, 
идентичност, обучението на български език, при- за отношението на българската държава към тях.
съствието в медийното пространство в тази страна, Макар и разнороден по състава си, Национал- К$|К ДН СС ООПИМ С1)СЩ\ 
възможностите за вероизповедание до социално- ният съвет щс работи за благоденствието на мал- ПЯГИ{\1Я И 11П‘КГШШ1Н}П1
икономическото положение. цинството ни, каза председателя на Съвета Ангел М

- Разбира сс част от проблемите произтичат от Йосифов, поздравявайки президента Първанов и Иу «П
социално-икономическото положение на региони- членовете на българската делегация. ПЛГ РЧ| 4НИр
те в които живеят българите тук. Поради това об- ' (На стр. 2) ____(П[______х Рго|ас| )шк1ов ьу ц» ешч>р»»п ишоп ГГ]рр |
съдихме няколко възможности за неговото прео-

а- на стратегическата цел - зачле- чеството на пограничната поли- 
шшапето в Европейския съюз и в ция.
НАТО.

%■__ Президентът Първанов наб-__ В изказванията си пред жур- легна на въпроса за положението 
иалистите Живкович и Първа- на българското национално мал
цов подчертаха, че и в двете ст- цинство в Сърбия, като подчер-

ията
(Стр. 4)



Съседите - Балканите - Светът
___ __2 Шш^ЪгСгтсг- -------- Ч4ноемврй2Ш

Нлпш4И пт БъпгаоияЕвропейски тип двустранни връзки А
Вицепремиерът Панайотов

Преговорите с ЕС ще 

приключат до края на годината
(От 1 стр.)

Освен с президента на държав
ната общност СЧГ Светозар Маро- 
внч българският президент Георги 
Първанов в Белград се срещна и с 
председателя на парламента на 
Сърбия и Черна гора Драголюб 
Мичуновнч, с черногорския прези
дент Филип Вуянович, с премиера 
на Черна гора Мило Джуканович. 
със сръбския премиер Зоран Жпп- 
ковнч. с председателката на сръбс
кия парламент н изпълняващ длъ-

Щ*

ййгщ
>:-]

|Ч\

I
Българският вицепремиер Пламен Панайотов '«яви в интервю за 

българската редакция на Би Би Си, не правителството има осно- 
валия да смята, че може да постигне междинната цел - да приключи 
преговорите в рамките па мандата на настоящата Европейска

- Нашата цел на срещата на върха през декември е свързана с 
ясното политическо решение за даване на финансова рамка за прик
лючване на преговорите за присъединяване, посочи Панайотов. 
Според него най-важно е предстоящото посещение на министър- 
председателя Симеон Сакскобургготски в Брюксел, насрочено за 27 
ноември 2003 година, когато трябва да се срещне е председателя на 
Европейската комисия Романо Проди.

'
Р

г ко-.а
ч'(»

Първанов в 
парламента 
на СЧГ Президентът Първанов бе посрещнат в Белград с най-високи държавни 

почести ■*-> ________ ___ ..... реката проверка” от 17 до 19
Д]>ТЬЛГОрИЯ Ще ноември на АЕЦ “Козлодуй , е

п,гппо която се е ангажирал ЕС. Според
СТрОИ ВЮр« добре информирани източници,

експертите от Брюксел единст- 
атомна вено ще изразят позицията си за

_ съставената в България органи-
ЦСН 1 зация за безопасно затваряне на4

и 5 реактор.
Мястото за строежа на втора

та АЕЦ “Белене” бе одобрено от 
Агенцията за ядрено регулиране 
още през 1998 г. Това е ключов

Българският президент Георги 
Първанов посети парламента на 
Сърбия и Черна гора в Белград.
В разговори с представители на 
парламента на държавната 
общност СЧГ той подкрепи 
демократичните процеси и 
реформи и изрази готовността на 
България да окаже експертна 
помощ в европейските 
интеграции на СЧГ.
„Ако ме питате каква Сърбия и 
Черна гора отговаря на 
интересите на България, ще ви 
отговоря ясно и недвусмислено: 
демократична, стабилна и 
европейска Сърбия и Черна 
гора", каза българският 
президент след разговорите с 
председателя и
подпредседателя на Скупщината 
на СЧГ Драголюб Мичунович и 
Милсрад Дърлевич.

Подписани са две спогодби
В състава на делегацията, придружаваща президента Първанов 

време па посещението му в Белград, бяха и министрите на труда и 
социалната политика и на вътрешните работи Христина Христова и 
Георги Петканов.

От името на българското правителство министър Христова под
писа в Белград Спогодба между България и Сърбия и Черна гора за 
социално осигуряване и Административно споразумение за прила
гането й.

Министърът на вътрешните работи Георги Петканов подписа 
междуправителствена конвенция за обновяване, обозначаване и под
държане на граничната линия и граничните знаци на общата дър
жавна граница.

’ От маша страна спогодбите подписа външният министър Горан 
Свиланович.

по

Българското правителство се
застъпва за това втората атомна 
електроцентрала на Дунав да 
бъде построена по-рано от запла
нуваното, пише германският вес
тник
информации от медиите изпъл- гийния баланс на България, ос

вен това има важен външнополи-

‘^оез ОеШ5сЬ1апсГ. Според проект за гаранция на енер-

нител на строежа е канадското 
дружество
стойност на инвестициите възли- гажимента на държавата за опаз-

“Капсюо”. Общата тически аспект във връзка с ан-
жността президент па Сърбия На- Кривокапич. 
таша Мичич и с председателя на 
парламента в Подгорица Ранко щна в Белград и с лидерите на Де

мократическата партия на Сърбия 
и на партията Г 17 плюс Воислав 
Кощуница и Миролюб Лабус.

По време на визитата си в на
шата столица президентът на Ре
публика България се срещна и с 
главата на Сръбската православна 
църква патриарх Павле.

Българският президент се сре за на 1,4 милиарда долара. Пред- ване на околната среда и пони- 
ложените от “Капбоо” реактори жаването на емисиите на вредни- 
са с капацитет от 700 и 900 ме- те газове в атмосферата. След

предстоящата партньорска про- 
Усилената дейност във връзка верка се очаква планът на пра- 

със строежа на втора АЕЦ спе- вителството за ускоряване на 
циалистите свързват с “партньо- строежа на втори АЕЦ да бъде

обявен официално.

По случай официалната визита на българския президент Георги 
Първанов в Белград бяха изстреляни почетни залпове, които от 
години не са се чували при посещение на държавен ръководител в 
нашата столица. В Палатата на федерацията изтъкнаха, че това се 
избягваше заради лошите спомени от времето на бомбардировките 
лрез 1999 година.
Почетните залпове са задължителна част от церемонията при 
посрещане на държавни глави, но не и за премиери или канцлери.

гавата.

Ген. Никола Колев 
участва в есенната 
сесия на Военния 
комитет на НАТО

Ш...* .Формулата е проста ■ I 
икономическо отваряне
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Утай

Трансформация 

на Алианса
‘ 1I
К,а шя

Началникът на Генералния 
щаб на Българската армия ген
ерал Никола Колев замина на по
сещение в Кралство Белгия, за да 
участва в есенната сесия на Воен
ния комитет на НАТО. По време 
на тази сесия проведоха заседа
ния Евроатлантическият военен 
комитет за партньорство, Воен
ният комитет на НАТО и постоя
нната комисия НАТО-Украйна 
на равнище на началници на 
генералните щабове.

Евроатлантическият 
комитет за партньорство обсъди 
изпълняването на военните аспе-

|Г кти на дейността по инициатива
та “Партньорство за мир” до 
момента, както и изпълнението 
на военните аспекти от партньо
рския план за дейности срещу те
роризма. На заседанието е прие
та и програма на Евроатланти- 
ческия военен комитет за 2004 г.

На заседанието на Военния 
комитет на НАТО бяха обсъдени 
теми, свързани с операциите на 
НАТО, трансформацията йа 
Алианса и новата командна стру
ктура, както и със Силите за реа
гиране на НАТО.

В чест на президента Първанов българският посланик 
в Белград Яни Милчаков устрои прием, на който 
присъства и президентът Светозар Марович.

мпчсско положение на гражданите в Димитровград и в 
Босилеград, които са най-неразвити в Сърбия. Небой- 
ша Иванов добави, че има проблеми и в изповядването 
на християнската вяра в съответствие с българския 
църковен календар и на български език, с употребата 
на родния език не само в обучението, но и в админист
рацията, което довежда до драстично намаляване на 
българите при всяко ново преброяване.

Подобни мнения изказаха и всички останали 
нове на Националния съвет.

Президентът Първанов подчерта, че предстои по
добряваме на Закона за българите в чужбина, с което 
да се предвидят преференциали не само в образование
то и здравеопазването, по и в областта на бизнеса.

-Все пак пазарната икономика си гони профита 
запознах премиера Живкович с нашия опит за стиму
лиране на недостатъчно развитите и крайгранични об
щини чрез освобождаването на новите инвестиции 
тези райони от данъци. Във всеки случай ние ще прео
долеем погрешната политика сънародниците ни в 

обучение във висшите учебни заведения, оказване на чужбина да са заложници на държавата. Събеседни- 
безгшатна медицинска помощ, от културния обмен ците ми в Белград ме увериха, че единственият начин е 
през последните няколко години, както и от контак- взаимодействието и взаимното разбирателство 
тите с българското дипломатишческо представит елс-

военен

чле-

България през 2004 г.

Средната заплата ще скочи 
реално с 5,1%

1 <Р1о/ДНаТа Ра®отна заплата в Румъния ще се увеличи следващата година 
с 13,о /о, което представлява реално увеличение от 2,5%, докато в същото 
време надниците в България ще скочат с 9%, което е реален ръст. 
възлизащ на 5,1 %, сочат данните от проучване проведено от Мегсег Ншпап 
Кезоигсс Сопзикпщ. За същата година инфлацията в Румъния е оценена на 
13,1 /о, а в България тази стойност възлиза на 3,9. Консултантската 
компания оценява, че в световен мащаб най-сериозно ще нарастнат 
трудовите възнаграждения в Индонезия - 13% при инфлация 6.5%. На 
второ място се нареждат България и Литва.

Директорът Велинир Костов връчва на президента 
Първанов издания на "Братство“ и аз

Небойша Иванов посочи, че сънародниците ни са 
доволни от Закона за българите в чужбина и 
можностите, които българската държава предлага за

ввъз-

и аз
съм сигурен, че такава политическа воля наистина 

тво в Белград. Въпреки това, все още има проблеми, съществува и в двете страни, каза българският прези- 
които биха могли много по-бързо да се решават чрез дент Георги Първанов на срещата си с членовете на 
по-добро сътрудничество между съседните страни., ка- Националния съвет на българите в СЧГ. В. Богоев 
за Иванов и уточни отчайващото социално и иконо-
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5“ От^интервюто на президентът Георги Първанов за в. „Политика”т«а>
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гтр-!и*пГ^3^Вп°ТО интервю за в. „Политика" преди официалното си посещение в Белград 
бъдеще наЪрегиона Н°В ГОВОри за сътРУДничество между двете страни и за съвместното
чество. стабилност, с помощта на който можем да 

менно затова смятам, че сега сме сви- подобрим инфраструктурата, движение- 
детели на едно ново начало в новото вре- то, търговията и туризма, 
ме, което ни дава единствен исторически Много ни радва и фактът, че туризмът 
шанс и ни изправя пред нови предизви- между Сърбия и Черна гора и България 
кателства. Пред нас и нашите потомци са многократно се увеличи, но въпреки това 
нови перспективи: за пръв път всичките трябва още повече да работим за подоб- 
страни в региона .имат демократично из- ряването на свободното движение на хо- 
брани правителства и съвместни страте- рата. Нашите страни имат богато култу- 
гически цели основаващи се па общи рно-историческо наследство. Неотдавна 
ценности. По-ясно се вижда съвместното имах възможност на един международен 
бъдеще в семейството на демократичните форум да предложа включването на това 
европейски държави. историческо наследство в съвместни ту-

Ние сме дължни да използваме този ис- ристически маршути. Това ще е от полза 
торически шанс. Трябва да изградим ново за премахването на някои погрешни пре- 
самочувствие на хората в региона. Те зае- дстави за нашия регион като за 
лужават това, а за да го постигнем трябва войни и на етнически конфликти. Бъл- 
да утвръждаваме демократичното поведе- гарското национално малцинство в СЧГ 
ние и реално да допринасяме за развитие- също е един от мостовете за укрепване на 
то на голямото европейско семейство.

* Въпреки добрите и приятелски 
отношения на двете съседни страни, 
сходството и добронемереностпцг на

‘ народи според някои оценки, това 
е първото посещение на български 
президент след повече десетилетия. Как 
ще коментирате това?

ворите. Това ще ви помогне да избегнете 
грешките, които ние допуснахме и по 
такъв начин да ускорите процеса за интег
рация. А това, че България ще стане член
ка на НАТО по-рано от СЧГ е и във ваша 
полза, понеже ще имате съседка, която е 
част от вече установената система за 
колективна сигурност.
* Кое от опита на България във връзка с 
евроатлантическата интеграция 
смятате за най-ценно и какво бихте ни 
препоръчали?

- Има много поуки, които получихме в 
процеса на евроатлантическата интегра
ция, но три от тях са особено важни. 
Първата е, че успехът и напредъкът на 
интеграционните процеси зависи преди 
всичко от собствените усилия на всяка 
една страна - кандидат. Втората поука е/ 
че по пътя си към интеграцията държа
вите - кандидатки от Югоизточна Европа 
се сблъскват с проблеми, чието решаване 
надминава възможностите на която и да е 
страна отделно, а изисква съвместни уси
лия на страните в региона. Третата поука 
е, че постигането на политическите и осо
бено на икономическите критерии за 
членство може да бъде ускорено с помо
щта на една правилна ориентировка към 
регионално сътрудничество. Извънредно 
бързият и успешен напредък на балтийс
ките държави в процеса на европейската 
интеграция до голяма степен е резултат на 
тясното им сътрудничество и конкретна
та помощ, които им оказаха скандинавс
ките държави.

нашите

- Да бъда съвсем точен. Това е първото 
официално посещение на български дър
жавен глава (в това свойство) във вашата 
страна почти след половин век. Трябва да 
призная, че и самият аз съм изненадан от 
този факт, понеже нашите две страни и 
народи през векове бяха заедно и в добро, 
и в зло. В миналото имахме сложни и про
тиворечиви периоди, въпреки близостта място нана езиците, вярата и културата, въпреки 
съвместната ни борба за свобода и чо
вешки права. Освен това, последните го
дини на 20 век се отличаваха с кървави 
стълкновения на територията на бивша 
СФРЮ, които изключваха активни двуст
ранни отношения. Нашите търговско- 
икономически връзки до голяма степен 
бяха ограничени от ембаргото, наложено 
на Югославия.

След застоя в нашите отношения по 
време на разпадането на бивша Югосла
вия, през последните няколко години те 
получиха нова динамика, състояха се мно
го срещи и бяха подписани редица била- 
терални документи.

Сърбия и Черна гора е за нас важен 
икономически партньор в региона, който 
заема високо място във външната ни тър
говия с балканските държави (след Гър
ция и Турция). Все пак сме далече от оп
тималните възможности за сътрудни-

доверието и за сътрудничество между 
двете страни.* Кои са най-важните съвместни 

проекти, инициативи и планове, кьдето 
нашите две страни могат да си 
сътрудничат най-добре?

* Евроатлантическата интеграция е 
външнополитически приоритет и на 
България и на СЧГ, но двете държави са на 

- Мисля, че инфраструктуриите прое- различно ниво на интеграция. Как да се 
кти са определящи за бъдещото развитие сътрудничи при условие, когато се знае че 

„ п България ще стане членка на НАТО презна региона и на нашите две страни. Преди 2004 а %щ0 предг1 нас и на Пвр0пе^сшя
всичко става дума за ускореното изг- съюз? 
раждане на паневропейския Коридор №
10, по-точно автомагистралата София - 
Ниш, за електрификацията на железо-

- Иторията ни учи, че разликите в раз
витието на две държави са само временен 
етап. Ние вървим към икономическото 

линия Ниш-Димитровград, кое- обединяване на Европа. Само е въпрос на 
то ще има голямо значение за привлича- ВрСме кога и вашата страна ще стане част 
нето на чужди инвестиции и за подобря- от нея. България подкрепя стремежите на 
ване на условията за бизнес и контакти.

Също така са големи възможностите,

пътната

СЧГ да се включи в ЕС и е готова напълно
да сподели своя опит при изпълнението на 
критериите за членство, както и да даде 
техническа и експертна помощ за прего-

които предоставя Процесът за крайдунав
ско сътрудничество в рамките на Пакта за Александра Миялкович

Соломон Паси, министър на външните 
работи на България:_________________

Министърът на 
правосъдието посети 
Димитровград_______ _ европейско семейство.

Н| 1110 ППППГ\УЛГиС1 Развитата инфраструктура съз- 
I IV ЩО 1КШ1МШ1П0 дава предпоставки за задълбочава- 

х I П не на преките контакти между
ППРЛИНЯВЯНРТП НЯ хората. Комуникациите между тях 

IV I V М1Д и задълбочаването на културното
»«о ГИ И/ШЛТОЛТЛ сътрудничество са най-добрият
[VIси |И/II 0ч/ I V път към доверието и приятелст-

1 вото. Ето защо изграждането на ма
гистралата София - Ниш освен ог- 

По повод учредяването на На- ромното ннфраструктурио значен- 
цноналния съвет на българското ие» е 11 наи-голям проект, гаранти- 
малцинство в Сърбия и Черна гора Ра1Д работна заетост, включително 
министърът па външните работи и 1,а българското малцинство, 
па Република България е изпратил Уверен съм , че представителите 
поздравително писмо до повоизб- ,1а българското национално мал- 
рания председател па НС д-р Ангел цинство имат потенциал за активно 
Йосифов. участие в демократичните промени

Надявам се , че Националният н дадат принос за вписване на 
съвет с дейността си в областта на Сърбия и Черна гора в системата на 
образованието, културата, употре- европейските и атлантическите 
бата па майчиния език ще допри- ценности, се казва в писмото на 

обе- Соломон Паси, изпратено до д-р 
Ангел Йосифов, председател на НС

Батич в
Общинския
съд

В рамките на редовната си оби
колка на общинските съдилища в 
Сърбия министърът на правосъди
ето Владан Батич миналия петък 
посети Общинския съд в Димитров-

Батич по време на разговорите в КИЦ

в работата па Общинския съд в срещи с Надежда Михайлова, със 
Димитровград не е имало монтира- Стефан Софияиски, спомням си 
ни политически процеси, че ие е тяхната подкрепа, което не се 
имало избирателни кражби. А що забравя. С предишния, а

щия посланик па България имам

град.
Той разговаря с председателя на 

съда Зоран Колев, който го запозна 
с трудностите, свързани с липсата 
на автомобил за работа в отдале
чените села, с вакантните места зд 
съдии и за общински прокурор.

Министър Батич обеща, че ще 
съдейства според възможностите 
си за решаването на посочените 
проблеми. “Мен обаче ме интере
сува другата страна на медала, а то 
дали е имало тук съдии, които са 
участвали в монтирани политичес
ки процеси, в кражба на гласове по 
време на изборите, в корупция, дали 
като председател на съда сте за
почнали инициатива тези съдии да 
бъдат освободени. Това е първият 
ми въпрос, а вторият е каква е ефи
касността на съда, след това в какви 
срокове се придвижват съдебните 
дела и каква е наказателаната но-

и с пастоя-
се отнася до интензивността на 
съдебната процедура тя е сравни- приятелски вр'ьзки, лично аз и 

добра и за миналата година е хората от пашата партия. Мога да 
около 68 процента. кажа, че в редовете на нашата

След обиколка на сградата на партия има много представители на 
съда министър Батич и придру- малцинствата (Ивица Ешдепци, 
жаващите го лица посетиха и КИЦ русин, Йон Чизмаш - председател 
“Цариброд”, където се срещнаха с на румънската общност,...) Нашето 
д-р Ангел Йосифов, председател на желание е да интезиифицираме от- 
Националния съвет на бългаското ношенията и с вашата партия и аз се 
малцинство и лидер на ОО па надявам, че в бъдеще още повече 
ДСБЮ в Димитровград. Йосифов ще задълбочим нашето сътрудни- 
изтъкна, че Димитровград дълги чество”, изтъкна Батич, подчерта- 
години води борба за демократично вайки, че става дума за толерантна 
развитие, че от сърце подкрепя партия, която трябва да има значи- 
демокатичните промени в Сърбия и ма роля в местното самоуправле- 
той вярва в демократичната власт, 
надявайки се бързо да стигнем до 
Евро

песе за духовното издигане и 
дннявапе па българското национал
но малцинство в Сърбия н равно- на българското малцинство, 
стойиото му присъствие в голямото

телно

А.Т.

Чович: Косово е опасност за региона
променен.

- Концепцията за промяна на 
граници ще доведе до създаване на 
пови граници - изтъкна Чович и до
бави, че за дефинитивния статут на 
Косово са възможни всички опции.

- Аз зная, че ще се отстъпи от 
Председателят на Коордннацио- теорията за Велика Албания, но

център за Косово и Метохия виждам и нещо друго. Ако Косово и 
Небойша Чович заяви, че въобще Метохия стане независимо и ако се 
не може да става дума за незави- решава един национален въпрос, 
спмост на Косово. тогава е нормално, че за решаване

На пресконференция Чович ка- ще остане още нещо, т.е. сръбският 
за, че в случай на прекрояване на национален въпрос - заяви Чович. 
границите, целият регион ще бъде

Независимо Косово ■ 
в никакъв случай!

ние.
От Димитровград министър Ба

тич отпътува за Пирот па обиколка 
Аз винаги съм имал сърдечни на тамошния съд. Преди да тръгне, 

отношения с хората от България той покани д-р Йосифов да посети 
още от времето, когато се борехме министерството и централата па 

свобода и демок- ДХСС. 
рация. Спомням си сърдечните

мия
па.

литика - колко дела са завършени с 
определяне на затвор, колко дела са 
решени с условна присъда.”

В отговор на поставените от ми
нистъра въпроси Колев изтъкна, че

за завоюване на А. Т.
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Тригодишен проект за 
развитие па демокрацията3 навечерието на президентските 

избори в Димитровград и Босилеград
А рго)ес! (игк)е<1 Ьу 1Ив Еигореип Цп1оп 03[)р|Как да се борим 

срещу расизма и 

дискриминацията

9679 избиратели 

могат да 

гласуват 

на 17

отношения от Белград, които ще запознаят кандидатите с 
целта на курса, със значението му и съдържанието на 
темите.

В първата част на проекта ще се проведат подготвител
ни курсове, които имат следните цели.

- Запознаване със съществуващата правна рамка за за
щита на малцинствата.

- Запознаване с евроопейските стандарти за малцинст
вата.

- Постигане на диалог между членовете на различни 
малцинствени общности за проблемите от общ интерес.

- Утвърждаване па толерантността и на правото на раз-

Италпапската неправителствена организация ЦООПИ 
п Форумът за етнически отношения от Белград, заедно > 
своите партньори па местно ниво - КИЦ “Цариброд - фил
иал Босилеград, Тимокският клуб от Княжепац и Цен- 
търът за помирение от Мони пазар, са започнали общ три
годишен проект за развитие на демокрацията, финансиран 

Европейската комисия в Брюксел. Целта на проекта е 
да се обединят малцинствени лидери, представители на 
местната власт, журналисти и активисти на неправителст
вени организации в общините Рашка, Нови пазар, Прибой, 
Приеполе, Кладово, Кияжеаац, Заечар и Босилеград.

През следващите три години КИЦ значително ще раз
шири дейността и капацитетите си с този проект с цел 
конкретна защита и наблюдение на спазването на правата 
на българското малцинство, как го и разясняване сред мал
цинството па правата му, на предизвикателствата па де
мокрацията и па гражданското общество. За координатор 
па проекта в Босилеград КИЦ е назначил Александър Ди
митров, дипломиран икономист от Босилеград.

Първата част на проекта ще включва подготвителни 
курсове, които ще започнат на 6 декември и ще се про
веждат всяка събота в салона на КИЦ. Курсът ще про
дължи осем седмици, а участниците ще получат специални 
сертификати за повишена професионална квалификация. 
Интересуващите се от този курс могат да подават заявки от 
19 ноември, а в края на месеца в Босилеград ще дойдат 
представители на ЦООПИ и на Форума за етнически

I ьсместа
Броешш часове преди старта 

на надпреварата за президент 
на Сърбия, в общинската изби
рателна комисия в Димитровград казват, че всичко е под
готвено както трябва и изборите в общината ще протекат 
по каналния ред. За всичките 17 избирателни пункта са 
сформирани избирателни комисии от по 6 члена. В раз
ширения състав на Общинската избирателна комисия са 
включени представители на ДОС. СРС и НС -м-р Михаил 
Иванов. Кирил Младенов и Зоран Гюров. Тези дни бе ор
ганизиран инструктаж за председателите на избирателните 
комисии, на който те бяха запознати по-подробно с избор
ната процедура.

Първите неофициални резултати от изборите в Димит
ровградско ще бъдат известни още в понеделник.

личие.
- Размяна на опит при решаването на малцинствени 

проблеми в различните области на Сърбия.
- Нови инициативи с цел по-добра защита на правата на 

малцинствата - напр. местен омбудсман.
В подготвителните курсове ще могат да участват гра

ждани, желаещи изграждане на демократично общество и 
човешките права, активни участници в дейно-

I I I

защита на
стта на местните органи на властта, в неправителствени и 
други организации, в медиите, в политически партии и дви
жения, както и всички желаещи да се усъвършенстват и 
допълнително да се образоват.

В рамките на курса видни специалисти от Белград ще 
четат лекции от над 30 тематични области на гражданското 
общество. Темите ще бъдат следните: Защита на чо
вешките и малцинствени права; Механизми за защита 
правата на малцинствата' Превенция на конфликтите; Ко
муникации; Право на лична защита; Право на образование; 
Концепция на местното самоуправление; Ролята на жените

на

Б.Д.

Подготовките
приключиха

в политиката и др.
Подробни информации могат д; се получават в КИЦ в 

Босилеград. П.Л.Р.

Сесия на ОС в Босилеград* 8 975 избиратели ще могат да гласуват в 34 
избирателни секции

- Създадени са всички необходими техически условия за 
успешното провеждане на президентските избори, каза 
Славчо Генов, председател на Общинската избирателна 
комисия. Той подчерта, че за 34-те избирателни пункта, в 
които гражданите ще гласуват в неделя, са сформирани 
избирателни комисии, в които са включени членове на пос
тоянния и на разширения състав. Както обикновено по вре
ме на избори, избирателните пунктове ще бъдат предимно в 
училищата. Във всичките секционни комисии в общината 
по двама представители ще имат кандидатите на ДОС - 
Драголюб Мичунович. на Народната селска партия - Марян 
Ристичевич, на СРС -Томислав Николич и на НС - Велимир 
Илич.

Контролирането на изборите в Босилеград ще се извър
шва и от ЦЕСИД, който, освен свой представител в Об
щинската избирателна комисия, ще има наблюдатели в 31 
избирателни секции.

В бюджета 46 864 000 динара
па ОС, изтъкна, че за първите 9 месеца хариев. заедно с представителя на 
па годината приходите в бюджета са УНДП Борис Златанов, ще подписват 
около 29 милиона динара. Наша гре- решенията за отпускане на средства от 
шка е, че за някои общински ведомства фонда.

* За нов секретар на ОС е 
избрана Снежана Стоилкович - 
дипломиран юрист от 
Босилеград. Родена е на 10 юли 
1961 година и до момента 13 
години е била на трудовата 
борса. Досегашният секретар 
на ОС Раде Станоев е подал 
оставка, понеже преминава на 
друго работно място 

На поредната сесия на ОС в Босиле
град бе прието първото изменение и 
допълнение на бюджета на общината 
за 2003 година. Вместо предвидените 
за годината 45 501 000, бюджетът на 
общината ще бъде увеличен на 46 864 
000 динара.

Горан Стоянов, председател на ИО

Решено бе да бъдат изпратени про-н институции са предвидени много по-
малко средства за материални разхо- тестни писма до компетентните 
ди, които сега трябва да бъдат увели- служби на Телеком и на Електрораз

пределителното, както и до съответ- 
Трябва да се отбележи, че нитоеднн ните министерства във връзка с изкл- 

от отборниците не пожела да вземе ючнтелно лошото състояние на теле- 
участие в дискусията за изменението и фонната и електромрежа в общината, 
допълнението на тазгодишния бюд- Беше прието и решение за прилагане

на териториалния план на общината, 
Съветниците приеха изменения и както и за генералния урбанистичен 

допълнения на решенията за общинс- план. 
кия фонд за развитие и на общинската 
комисия като управляващ орган на мпрания Център за социални грижи в 
фонда. Въз основа на новите решения Босилеград. П.Л.Р.
председателят на фонда Владимир За

чени, посочи той.

жет.

ОС потвърди Статута на новосфор-

П.Л.Р.

Опитът на кандидатите за ЕС

Българската шенгенска одисея
(От притурката “Европейски форум” на сп.

“Време”)
много са вътрешните въпроси, докато по- 
сложните теми по-малко привличат внима- 

Шенген стана ключов термин в българ- иие™ ,,а гражданите, 
речник за европейската интеграция от 1000° и5 сРещата иа въРха в Хелзинки 

1995 година когато България все още беше в п^е3 1 ^ г’ БРюксел разреши на България и
Цумъ.шя да започнат преговори за присъе
диняване, те имаха още едни допълнителен 
аргумент срещу онова, което “виждаха” като 
дискриминационно отношение. През 2002 г. 
правителството в София се съсредоточи вър
ху техническите крачки, необходими за дос-

затова принуди правителството в София да 
подпише договори за реадмисия и да премах
не безвизовите режими с тогавашна СРЮ, 
Македония, Украйна и Русия. Българското 
правителство ее противопостави на тези 
изисквания. Най-много българи пътуват 
Запад през Сърбия, докато туристите от Ру
сия и Украйна са болшинството от посети
телите па черноморското крайбрежие (а все 

гости идват и от Сърбия). Но София 
пак въведе визи за гражданите на Русия и 

Украйна, докато за гражданите на Сърбия и 
Черна гора и на Македония беше 
безвизовият режим.

ЕС взе

ския

т.н. ‘ черен шенгенски списък”. Политиците, 
медиите и гражданите със страст се вклю
чваха в дискусии на такива теми като за

на

дългите опашки за визи пред посолствата па 
страните-членки на Европейския съюз, за
различните символични аспекти на изклю- ___ __
чването от Европа... Заедно със северната си ~не ста|,ДаРтите от ЕС и за провеждане на
съседка Румъния, България беше в групата ,,еобх°Димите реформи за личните доку- 
държави, на чиито граждани бяха иеоб- ме,,ТИ) контрола на границите, политиката 
ходими визи за ЕС, макар че и двете имаха на визовия Реж,,м- През същата година МВР 
договор за асоцииране към този съюз и офи- на^Рави скъпа кампания за издаване на нови 
циалио бяха признати като кандидат-членки. а П0Р™’ лични каРтн 11 шофьорски книжки

според шенгенските стандарти.
Въпреки дипломатическата “офанзива” и 

реформите в страната, през втората 
вина на годината се изглеждаше, че Брюксел 
няма да направи онова, което очакваха бъл
гарите. Това накара известния политик от 
Съюза на демократичните сили' (СДС), 
който тогава беше на власт, да се закани, че 
България ще излезе от Пакта за стабилност 
на Югоизточна Европа - инициатива, за
почната от ЕС, ако въпросът за визите ме се 
реши в полза на българите.

Вторият нерешен въпрос, който се появи 
по време иа преговорите, бяха безвизовите

повече
все

запазен

решение за премахване на визовия 
режим за България, на 10 април 2001 г. след 
административна процедура, която продъл
жи цели 6 месеца. Съветът на министрите на 
правосъдието и на вътрешни работи на ЕС 
прие предписание, с което на гражданите на 
България се позволява да останат до 90 дни 
годишно на територията на Шенген. Същев
ременно Румъния трябваше да изпълни ня
кои допълнителни условия, за да отпадне от 
“черния шенгенски списък” 
по-късно.

Новата сделка

Двете страни настояваха на техните 
граждани да бъде разрешено пътуване без 
визи в шенгенските държави, какъвто беше 
случаят с другите страни кандидатки от 
Средна и Източна Европа. Българските 
власти дори се страхуваха, че лидерите на 
реформите в Средна Европа - Чехия или 
Унгария например - ще наложат визи за 
български граждани, което още повече ще
ше да ги отдалечи от ЕС, Затова премахва
нето на шенгенските визи стана външнопо-

поло-
пред отрицателни прояви след отварянето на 
своите граници към Югоизточна Европа.

Понеже тези закани не бяха изпълнени 
правителството от Съюза на демократични
те сили се опита по всекакъв начин да 
използва своя шенгенски успех в изборите 
2001 г. Тогава това не повлия на избира
телите, но след две години стана ясно, че 
пътуването без визи има голямо обществено 
влияние, както и това, че сега българите 
смятат това постижение сега смятат за нещо. 
което се подразбира.

осем месеца

предполагаше и нови 
задължения за българското правителство 
при спирането на престъпниците и на ония, 
които търсят работа, да влизат на шенгенска 
територия. Заради ограничените възможно
сти на администрацията да постигне такива 
резултати, в началния период на промените 
бяха актуални оценките, че ЕС би могла да 
измени своето решение понеже е изправена

литически приоритет, което, разбира се, 
имаше голяма подкрепа от обществеността, 
а вестите във връзка с това внимателно се 
следеха. Когато в България стана дума за сделки с българските.съседи от “черния 

м 1 шенгенски списък . ЕС искаше да бъде
сигурен, че България няма да бъде страна, от 
която нелегално влизат имигранти в съюза и

европейската интеграция, трябва да се има 
предвид, че в центъра иа вниманието най-

Димитър Бечев
(Авторът е докторант на колежа “81. Ап- 

ЮпуУ* в Оксфорд)
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Босилеградчани в Скопянци са готови да помогнат на родния си край България - СЧГ
Граждански съвет за ревитализация
с„лег7д”ииТв^Гв^: ,
пада в тежко икономическо поло- излизат безброи специалисти от 0т Босилеградско излязоха и 
жеиие и според данни на медиите се различни области пръснати в пи излизат безброй специалисти от 
намира сред наи-неразвитите среди лични краища на бивша Югославия различни области, пръснати в 
в Сърбия. Може ли и как да помог- Поставя се обаче въпросът кой лз различни кРаи1Ча на бивша 
нем на все по-малобропното насе- обедини тези хора. Мнозина смятат К°И да о6едини тези
лепне в общината да оцелее или ще че трябва да се сформира едно тяло Р ? 1'1н03ина смятат. че тРя6ва
гледаме равнодушно как изчезват например граждански съюз коми- да се сФ0РмиРа едно тяло, 
леля села? сия или съвет за ревитализация и напРимаР фаждански съюз,

Босилеградска община разпола- развитие на Босилеградско комисия или съвет за
га с много неизползвани природни Каква би била задачата на това " разаитие на
ресурси, преди всичко с площи за тяло? нашия край.
производство на екологична храна, Преди всичко да дава инициа- 
с пасища за отглеждане на добитък, тиви, да организира изготвянето на 
с гори, с хубава питейна вода, с развойни проекти и откриването 
извънредни условия за развитие на нови фирми, да координира необ- 
туризъм, с рудни залежи. Всичко ходимнте дейности, да сътрудничи с 
това представлява значителен по- босилеградската Общинска 
тенциал, който, ако се използва 
умело, ще допринесе за ускореното 
развитие на целия край.

Това обаче не може да се пос
тигне без хора, които да понесат

Споразумение за 

свободна търговиякомитет,

Споразумение за свободна търговия между Република Бъл- 
Огария и държавната общност Сърбия и Черна гора ще бъде 
подписано тази седмица в Рим по време на министерската среща 
на работната група по търговия от Пакта за стабилност. Тази 
среща е продължение на процеса на либерализация на тър
говията в Югоизточна Европа след подписването на Меморан
дума за споразумение относно търговията в Брюксел през юни 
2001 година.

От българска страна споразумението ще подпише замест
ник-министърът на икономиката Радослав Бозаджиев, а от 
сръбска - министърът на икономическите отношения с чужбина 
Браико Луковац.

Със сключването на Споразумението се осигурява преферен
циален достъп за български стоки до 10 млн на пазара на Сърбия 
и Черна гора. С него се изпълняват и ангажиментите, поети от 
България с подпиването на Меморандума за разбирателство, за 
либерализация и улеснение на търговията в рамките на Пакта за 
стабилност.

шенци. Миналия месец в Скопие те
па предприеха и конкретни стъпки, 

като сформираха Инициативен ко
митет, който ще организира учре- 

скуп- дителио събрание, на което трябва 
да бъде избран съвет за помощ па 
Босилеградско.

щипа...
Босилеградчани, които живеят в 

Скопие, запознаха с тази идея об
щинското ръководство, като осве
домиха по въпроса и по-видни на-

Стамеи Арсенков - Църиощишки 
Скопие

Във фирмата „Кожара" в Желюша
Разпределянето на солидарните жилища в 
Сурдулица още създава противоречия и 
недоволство

това и от съдилищата. Много ра
ботници не бяха доволни и от изгот
вените ранглистите в предприятия
та и организациите, така че и те 
поискаха съдебна защита.

Докато едни чакат да се нас
танят. а други се страхуват, че ще 
бъдат принудени да се изселят, вси
чки са единодушни, че сегашното 
положение не е нормално.

- Не е нормално, понеже все още 
не е в сила решението на Управи
телния съвет на Фонда за разпре
деление на апартаментите. При то
ва отделни хора вършат различни 
манипулации и не спазватзаконоп- 
редппсанията, казва Костич, който 
неотдавна е избран и за председател 
на Управителния съвет на Фонда.

Преди известно време Костич се 
обърна с писмо към ИО на ОС, към 
Фонда, ОУП, Общинския съд и 
прокуратурата, в което подчертава, 
че те и занапред ще имат подкре
пата на синдиката за решаването на 

,т _ проблема с жилищата по законензаселване в някои от тях, показва и Новоизбраният председател на
фактът, че сега по този проблем общинското представителство на ‘ . Ще окажем подкрепа па след- д„ректорът „а кожопрерабо- по засега то не е в състояние да 
разискват не само Фондът за со- Съюза на самостоятелните синди- пебпите опгани п се , м!111пяпнл жипипшп гтпоитр петно кзти Йоппан Костич казва чене- ствените и съдеоните органи и се ТВатслиата фирма в с. Желюша изпълни всичките им поръчки,лидарно жилищно строителство, кати пордан л.ости I казва, «сне надяваме, че те последователно ще ~ п ,
синдикатите и органите на ОС, но и доволството във връзка със соли- лагат закоШ1хе и жилищата да 1 оплица Джорджевич информн-
следствените и съдебните органи. дарните жилища се е манифести- б^дат раздадени па онези, които Ра тези Дни, че производственият фирмата уверено върви към

Проблемите започнаха преди го- рало в три посоки. наистина са без покрив пад гла- процес се подобрява. В момента пълното си заздравяване. Проб-
Дина и половина, когато Управи- - Докато органите на ОС се вата> а не в тях да останат ръко- “Кожара” разполага с 10 хиляди лемът обаче е в това, че някои от
телният отбор на Фонда разпредели опитваха да изселят нелегално водители и хора, които в никакъв бройки агнешки кожи, количест- работниците не са сключили тру-
ключовете от апартаментите заселилите се хора, предприятията стучай не могат да получат соли- Во което спооед Джоолжевич ше дови договори с работодателя -между предприятията и ведомства- и ведомствата, които ме бяха довол- * и жилища оповести той. В0’ косто СП0РСД Джорджови ЩС дови договори с рлс годазели.
та. За някои от апартаментите тази ни от решението на Фонда, поис- е достатъчно до Нова година,
церемония беше излишна, понеже в каха защита от ИО па ОС, а след В-Б. . Купихме кожите в чужбина, заварих, когато дойдох в “Кожа-

поисже па нашия пазар се чувс- ра”, 20-ина не искаха да сключат 
тва дефицит на тази суровина, из- трудов договор. Те трябва да раз

берат, че без работа няма пари. 
Цялата си продукция “Кожа- Още е под въпрос трудовият им 

ра” изнася в чужбина - предимно стаж.т.с. вноските за пенсионния 
в Германия и Словения. Там тя фонд не са плащани в продълже- 
продава кожи за облицовка на ние на няколко години, понеже 
седалки и за на волани на авто- това не с регламентирано сконк- 
мобили, за седалки на велосине- ретни законови разпоредби, спо-

Следствените и 

съдебните органи 

решават проблемите
* Разпределянето на 17 солидарни жилища вече година и 
половина създава недоволство в Сурдулица и заплашва да 
обезцени услията на работниците, които отделяха от 
заплатите си за изграждането им.

За това колко правилно са били тях нелегално вече се бяха заселили 
на хора. Веднага след това започнахаразпределени тези жилища 

фирмите и ведомствата, а доколко разправии по въпроса “ кой е ви- 
пък те са били справедливи към новен, а кой е прав”, но не само за- 
най-нуждаещите се от жилище ра- ради нелегалното заселване, но и по 
ботници, както и за нелегалното други проблеми.

По думите на Джорджевнч

От общо 75 работници, колкото

В мебелния магазин „Полет" в 
Димитровград_______________ На предстоящия 

Международен панаир на 
техника за домакинството в 
София

тъкна директорът.

Продажбата е 
изключително слаба Ще участват и 

частници от Ниш
Отделят ли димитровградчаии и в тези трудни вре

мена средства за мебели? Отговорът, който получихме 
от ръководителя на магазина на пиротското предприя
тие “Полет” в Димитровград Боро Живкович, беше 
следният: “Напоследък малко хора влизат в магазина. 
Димитровградчаии май нямат пари , каза Живкович, 
който вече 18 години идва на работа в Димитровград от 
пиротското село Полска Ръжана.

Мебелната фабрика „Полет" напоследък не работи 
добре. Има дълговете към кредиторите, зачестиха 
стачките на работниците... Неотдавна въз основа 
на съдебно решение в резултат на искане на един 
кредитор на „Полет", магазинът на тази фабрика в 
центъра на Пирот бе изпразнен. Съдбата на 
фирмения магазин в Димитровград остава под 
въпрос.

Магазинът на “Полет” в Димитровград е открит 
преди около 25 години. Живкович ни разказа, че 
най-много мебели е продавал, когато местните фирми 
ГИД и “Свобода” са работили добре. След спирането 
на работата им и продажбата в магазина рязко е 
намаляла.

За слабата продажба на мебели е виновна 
фирма, смята Живкович, тъй като напоследък тя слабо 
снабдява магазина. Б. Д.

ди, както и за кожени елечета, ред които държавата поема 
Партньорите от Германия и Сло- задължението да компенсира 
вения искат от желюшкото пред- тези разходи, каза Джорджевич.

По покана на организаторите на Междуна- Щ приятие по-големи количества, 
родния панаир на аудио - и видеотехника и уреди за 
домакинството в София, Сдружението за сръб
ско-българско приятелство “Рила” от Ниш ще 
организира на 20 този месец посещение на панаира.

- Редица собственици на сервизи за поправка ::: 
домашни електроуреди проявяват интерес към 
панаира, а също така и собственици на фотостудия 
от Ниш и околностите му, заяви Весна Савич, пред
седател па Управителния съвет на сдружението.

Миналата седмица “Рила” организира посеще
ние на Международния панаир па хранително-вку
совата промишленост в София, в което се включиха 
около петдесетина представители на частни фирми 
от тази област от Ниш, Пирот и Прокугше.

“Понеже една от основните цели на сдружението 
посредничим между фирмите от Сърбия и

Б.Д.

По случай 48-та годишнина на ВЕЦ в 
Сурдулица_______________________па

Признания за успешна 

дейност
Работниците от Власинските водоцентрали в Сурдулица, 

работят в състава на държавното предприятие “Гердап” от Кладово, 
6 ноември ознаменуваха 48- та годишнина от откриването на 

хидроцентралите.
На организираното по този повод тържество бяха връчени наг

ради и признания на работниците, които работят 10,20 и 30 години в 
общата служба, четирите хидроцентрали и акумулацията “Лнсина”.

ВЕЦ посрешиаха тазгодишния си празник и с един добър трудов успех- 
предсрочно изпълниха годишния си производствен план от 386 милиона 
киловатчаса енергия. В.Б.

които

на

ни е да
България, ние се стараем чрез посещение на раз- 

панаири да интензифицираме сътрудни
чеството предимно между малките предприятия , 
подчерта Савич.

лични

и самата
П.Л.Р.
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Босилеградчани и 
райчиловчани не се 
издължават навреме

ОС в ДимитровградСлед срещата Милосавлевич- Илич___

Хлябът няма да поскъпне Сформиран съвет за 

развитие на селатаДългове
блокират
работата

Частните хлебарници, конто снабдяват пазара с около 60 на сто 
от цялото количество хляб, няма да повишат неговата цена, стана 
ясно след срещата на министъра па търговията и туризма 
Слободан Милосавлевич с председателя па Съюза па частните 

• хлебари Джордже Илич.
Цепите па хляба засега остават същите, понеже държавата ще 

внесе от чужбина около 100 000 тона пшеница. Очаква се, че по 
| този начин ще се стабилизира цената па зърното, а по този начин и 
! на брашното.

В края на миналата седмица бе сформиран нов съвет за ус- 
към ОС в Димитровград, Той включва■гойчиво развитие на селата

следните членове: Сергей Иванов, Зорица Василева, Биляна Ран- 
гелова, Джордже Димов, Иван Любенов, Петър Виденов, Йован 
Владимиров, Ненад Гошсв и Иван Димитров, За председател на 

бе избран ветеринарният лекар Джордже Димов.
по-скоро трябва да бъде из-

Домакинствата в Босилеград и 
село Райчиловци в момента дъл- съвета

Според членовете на съвета час 
готвена програма за работа през следващата година, която да 
предоставят на ИО на ОС в Димитровград. През 2003 г. този съвет 

получил средства от общинския бюджет, тъй като не е имал

жат на комуналното предприя- 
“Услуга" пад 300 000 динаратис

за ползването на вода и за изх
върлянето на боклука.

- В началото па месеца преду-
Разговор с Рангел Стоименов, изтъкнат 
пчелар в Босилеградска община_______ НС С

програма.иредихме всички домакинства, 
чиито дългове надвишават 1000 
динара, че ако до 15 дни не се 
издължат, срещу тях ще бъдат

Рангел Стоименов от село махленски и горски пътища в па- заведени дела в Общинския съд в р мГЩКЯрНИЦата На „СтОЧар" В С. ЖвЛЮШа
Райчиловци години наред е сред шата община. На въпроса ни как Босилеград, каза Прсдраг Тра- ----------------“-----4------------- "

йков, директор на “Услуга”.
В “Услуга” подчертават, че

Б.Д.Трудно е с пласмента

През ден преработват 

по 700 литра мляко
най-добрите, а може би и най- е намирал време за пчелите н да- 
добрият пчелар в Босилеградско. ли някой му с помагал, той от- 
В момента той притежава 54 ко- говори: освен домакинствата, местните 

Най-голяма помощ в пчелар- фирми също така не плащат ре
довно сметките си. Комуналното

шера, а от следващата година се

предприятие вече с завело дело в 
Търговския съд в Лесковац сре
щу “Кобос” и Здравния дом, чи
ито
динара. Тези дни ще бъдат заве
дени и дела срещу АТП “Боси
леград”, чиито дълг с над 335 000 
динара, както и срещу обществе
ното предприятие “Напредък”, 
което дължи около 125 000 ди
нара.

дългове са 110 000 и 165 000

- Нередовното плащане на 
сметките за комуналните услуги 
изключително много затруднява 
работата на предприятието ни, 
заяви Трайков.

- В млекарницата на земеделс- ледък, вероятно поради липсата 
ката кооперация “Сточар” в село на гости, тази фирма купува мал- 
Желюша се преработва значи- ки количества. Тъй като няма 
телно по-малко количество мля- пари, от време на време “Сточар” 
ко в сравнение с миналите го- дава на работниците си опреде- 
дини, казва работничката Роса лено количество кашкавал и дру- 
Николова и уточнява, че там ги млечни продукти, 
през ден преработват по 700 лит-

П.Л.Р.

Босилеград

Почина 

най-старият 

жител в 

общината

През последните няколко го
дини фирмата “Сточар” остана 

Млекарският цех получава от без много работници - някои се 
животновъдите в Димитровград, пенсионираха, други я напуснаха 
Желюша и няколко села в За- и си намериха работа в други 
бърдието краве и малко количес- фирми, в държавни инспекции 
тво козе мляко. От него се произ- или пък в неправителствени 
веждат сирене, кашкавал, извара организации. Липса на работна 
(вурда) и масло. Млечните про- ръка се чувства и в желюшкия

ра.

готви да увеличи броя им на 80. ството ми оказваха баща ми Ев- 
- Започнах да отглеждам пче- стратия и съпругата ми Нада. 

ли преди 25 години, когато купих Немислимо е да се занимавам с 
пет кошера. Оттогава започнах това без тяхната помощ. дукти се продават в магазина на 

“Сточар” “Сирко” в Димитров- напуснаха няколко работника, 
град, но продажбата не върви Скоро цехът ще остане и без 
според очакванията, тъй като дългогодишната си работничка 
димитровградчани купуват таки- Роса Николова, която след ня- 
ва продукти от България, където колко месеца ще се пенсионира, 
са по-евтини. По думите на Какво е бъдещето на млекарския 
Николова, местното гостилни- цех, ще покаже времето. Във 
чарско-хотелиерско предприя- всеки случай положението в мо- 
тие “Балкан” преди е купувало мента не е добро, 
значителни количества от про
дукцията на “Сточар”, но напос-

млекарски цех, тъй като и тамВ Босилеград няма магазинида купувам и да чета специализи
рана литература, обръщах се за за купуване на необходими съо

ръжения за пчеларството. Как се 
справяте с това?

- Големи проблеми ми създава 
подсигуряването па пити,восък и 
др. Купувам ги от Кюстендил и

Посредством частното 
предприятие „Прогрес", тази 
есен пчеларското дружество 
„Радилица" се опита да пласира 
мед и други пчелни продукти на 
чуждестранния пазар, обаче 
безуспешно. Основна пречка в 
осъществяването на този проект 
- според Славчо Владимиров, 
председател на сдружението - е 
била ниската цена, предложена 
от изкупваните. По-точно те са 
предлагали по 150 динара за ки
лограм мед, а в Босилеград един 
килограм се продава за 200 
динара.

от градовете във вътрешността 
на Сърбия.

Какво бихте посъветвали ма 
младите пчелгри в общината, 
които с всяка година стават все 
повече.

- Пчеларството представлява 
изключително доходна профе
сия. Считам, че едно домакинст-

Б.Д.

Отново бяс в Димитровградска община
Желюша е под карантинаво, което има около 60 кошера, 

съвети към по-опитните пчелари може да си живее солидно от тази 
в Босилеград по това време, раз- работа. За да бъдеш добър пче- 
казва за първите си стъпки Ран- лар, винаги трябва да учиш, да 
гел. - Най-много дължа на Влади- четеш необходимата литература 
мир Трайков, от когото научих и след това да прилагаш науче-
много, а полезните му съвети ното в работата си. Всеки пчелар На 4 ноември 2003 година почина 
прилагам и днес в работата си. С навреме трябва да прихранва 98-годишният Борис Стойнев Мии-

Босилеград. Дядо Борис е 
роден на 29 април през далечната 
1906 година, а както казва снаха му 
Споменка, “той никога не е боле-

Тези дни в село Желюша бе хваната лисица, за която ве
теринарната инспекция потвърди, че е заразена с бяс. Въз основа 

село Желюша е обявено за карантинна зона, а околните 
Димитровград са застрашени от заразата.

пъти досега тази болест се явява на 
територията на общината. Това е опасно заболявание, с което 
могат да се заразят не само животните, но и хората.

Най-добрата защита в този случай е ваксинацията, затова 
гражданите трябва да ваксинират домашните 
понеже по този начин защитават и себе си.

Ветеринарната станция в Димитровград вече провежда 
ваксинация на кучета и котки както в заразената, така и в зас
трашените зони. Ваксинацията е задължителна. Както изтъкват 
от ветеринарната станция, необходимо е преди всичко ловците 
да защитят своите кучета, тъй като те най-често са в контакт с 
дивите животни.

на това 
села и

Вече няколко

чов отвсяка следваща година увелича- пчелите и да ги защитава със съо- 
вах броя на пчелните семейства и тветните медикаменти.

Рангел ни разказа, че интересвсе по-сериозно започнах да се си животни.
занимавам с пчеларство, казва към пчеларството проявява и дувал”.
той и подчертава, че от това четиригодишният му внук Оли- През живота си е бил търговец, 
може добре да се печели. вер, който е постояно с него си воденичар, занимавал се е и с други

Тридесет години Рангел Стои- при пчелите, помага му и се учи. в пенсия е излезъл през

След себе си еменов е бил булдозерист. Рабо- Вероятно, когато порасне, той 
тейки в няколко босилеградски .също ще тръгне по следите на 
предприятия, той е прокарал и дядо си. 
почистил безброй километри

оставил две 
дъщери и 6 внучета, а синът му 
Асен е починал миналата година.

ПЛ.Р. П.Л.Р. А. Т.
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В основното училище в Димитровград И тази година Центърът за култура и босилеградските училища 
най-вероятно няма да се отопляват централноНови библиотечни 

помещения Отоплението с нафта е скъпо
Въпреки извършения ремонт на парния котел в Центъра за култура и прокарването на 

тръби към основното училище и гимназията, и през следващата зима трите ведомства ще се 
отопляват отделно.

Дългогодишните проблеми с вата. 
отоплението на Центъра за кул
тура, на основното училище и на лищата и на Центъра за култура, Босилеград с г-н Георги Юруков 
гимназията остават нерешени. И където се помещава и Народната висш служител в Министерство- 
в началото на този отоплителен библиотека, се подсигуряват от то на външни работи на Репуб- 
сезон в училищата се ползват общинската хазна, 
дърва, а в Центъра - електричес
ки ток.

по-ефтино.
На проведените разговори вСредства за отопление на учи-

лика България, представителите 
- За отопление с нафта на Цен- на босилеградските ведомства 

търа за култура и на училищата поискаха съдействие чрез дона- 
В началото на тази година през този отоплителен сезон са ции при осигуряването на нафта 

швейцарската неправителствена необходими около 2 800 000 ди- за отопление, 
организация СДЦ финансира ре- нара - заяви Горан Стоянов, пред- 
монта на котела и отоплителната седател на ИО на ОС. - Понеже в местната гимназия, е отправил 
мрежа, обаче парното не се пол- момента ОС няма възможност да писмо до ИО на ОС, с което пред- 
зва. Основна причина за това е осигури тази сума, договорихме упреждава, че ако системата за 
липсата на финансови средства се с директорите на трите ведом- парното отопление не се поддър- 
за купуване на нафта, която се ства до края на първото полуго- жа при ниските температури 
ползва за отопление. При сега- дие, както и досега, всички от- през зимата, съществува сериоз-

Антон Тончев, директор на

шните условия отоплението с делно да си подсигуряват отоп- на заплаха да се стигне до аварии, 
нафта е много по-скъпо от дър- лението, което ще бъде много П.Л.Р.По повод Деня па просветните те на който е доставено оборуд- 

работници миналия петък в ос- ването на помещенията, е иаре- 
новното училище в Димитровг- чен “Училище равно на радостта 
рад бяха открити нови помеще- от общуването и ученето”. Сто- 
ния на училищната библиотека. йността на проекта е 450 хиляди 

Става дума за помещение с динара, а досега са използвани 
мултимедиално предназначение, парите от първия транш от 180 
защото освен книги, в него има и хиляди динара. Но в тази сума са 
два компютъра. Това дава въз- включени и парите за проведе- 
можност и на учениците, и на пия семинар на тема “Класната 
преподавателите да ги ползват за стая - стая на добрата воля”. В 
различни цели и да подобрятват училището сега правят отчет за

първия транш и се надяват в 
В краткото поздравително най-скоро време да стигнат и ос- 

слово пред преподавателския ко- таналите пари за реализация на 
лектив и.д. директорът Катарина проекта, част от които ще бъдат 
Симеонова изтъкна, че открива- използвани за семинари, а други- 
нето на новите помещения ще те-за оборудване на училището, 
допринесе за осъвременяване на 
обучението. Проектът, в рамки-

В четирикласното 
училище в с. Желюша

Ремонтират
покрива

В четирикласното училище в се
ло Желюша тези дни трябва да при
ключи ремонтът на покрива на 
сградата. Изпълнител на работата 
е местното строително предприя
тие “Градня”, а стойността на ре
монта е 1 168 000 динара. Средства
та са осигурени от Министерството 
на просветата и спорта па Сърбия.

По думите на Катарина Симе
онова - директор на ОУ “Моша лучаване на средства от Министер- училището няма средства”. Тя 
Пияде”, в състава на което е и же- ствто на просветата и спорта на подчерта, че сградите на закритите 
люшкото училище, там учат 90 Сърбия за ремонт на училищата. основни училища в селата на общи- 
деца. Още някои основни училища Изпълнителният съвет на ОС в ната са собственост на просветното 
в димитровградските села се иу- Димитровград предлага да бъдат министерство и то трябва да решава 
ждаят от ремонт, но засега за това ремонтирани и сградите на закри- тяхната съдба, 
няма пари. Основното училище ще тите училища, но Симеонова казва, 
продължи да кандидатства за по- “че предложението е добро, но

знанията си.

А.Т.

В босилеградската библиотека по повод 
Месеца на книгата_____________________ Б.Д.

Парите обезценяват 

инициативите Бисерите на („Братство" бр. 477, от 17.12.1970 Сурдулица

Културно-забавният 
живот - жизнена 
необходимост

теката. Чувствува се недостатък в ученическа лек- 
тира. До края на годината се предвижда основаване 
на подведомствени отделения на централната биб
лиотека в Клисура и Божица. Републиканската кул
турна общност е отпуснала средства в началото на 
1971 г. да се основат библиотека и в селата: Ела- 
шпица, Масурица, Сувойница, Мачкатица и Власнна 
Округлица.

В очетния период са прожектирани 990 филма, 
117 925 посетители. Кинозалата

- По повод Месеца на книгата в босилеградската библиотека
да бъдат организирани специални мероприятия, аняма

основната причина за това е липсата на финансови средства. В 
библиотеката са изложени само нови книги, заяви директорът на
библиотеката Асен Михайлов.

От началото на годината досега в библиотеката са получили 
около 250 нови книги, предимно от дарения, а миналата седмица 
е закупен и комплект детски енциклопедии. С. Н. На неотдавна състоялото се заседание на ОС в които са гледали 

Сурдулица между другото бе разгледана и работата има нужда от въвеждане на централно отопление и 
на единствената професионална културна ииститу- |ЮВИ ^едалища1
ция - Народния университет. в 15 села са организирани и 60 сказки и про-

За последните две години - стои в анализа - се жектНрапи 75 филми, отнасящи се до общонарод- 
проявиха следните форми на работа и то: ,|ата отбрана.

- организирани са концерти от естрадни певци па р съдействие с Народния музей от Враня са орга- 
народни и забавни мелодии, театрални иредставле- ,1ИЗИраш1 Тр„ тематични фотоизложби: Южномо- 
иия и концерти от младежи - певци аматьори. павската бригада в НОБ; от живота на пленниците

Централната библиотека издава книги па прочит ^ Вра|1СКИя Край и диверзантски акции 1941-1944. г. 
и позволява ползване на печата и различни списания цъв Зранския край, които се гледали 10 000 посе-

В основното училище в Димитровг|зад

Малките са най-прилежни
Преди учениците от основното училище в Димитровград да излязат 

ваканция, преподавателите направиха равносметка

ученици^училището, 554 /74,2 на сто/ са постигнали положителен успех, 
докато 193 /25,8/ са с една или с повече единици.

Най-добър е успехът на учениците от първи до четвърти клас, 75,/ 
' са без единици. В това отношение трябва да се

във

в своята читалня.
- представя художествени, докумептал.... учили

щни и научно-популярни филми в града и по селата в ^ “редашшия „ приказани 20 кино-представи от об
ластта па здравното просвещение на селската мла-

тптелп.
В 20 села на територията на комуната са устроени

процента от които 
подчертае, че според новите разпоредби успехът на първолаците не се
изразява с числа.

Най-много единици имат учениците от четвърти до осми клас, сред
успех, докато 39,2 имат

Сурдулишка община. ____ _
- подготвя населението в случай па война за общо деж> които са чули и видели 6 000 посетители,

отбранителна дейност чрез прожектиране па под- ^ до села са дадени по 5 кинопредставления от 
ходящи филми. областта на съобщителната култура, а които са гле-

- организира тематични изложби. дали 1 400 посетители.
-организира сказки от областта на здравната кул- ^ сътрудничество с обществено-политическите 

тура, съобщенията и обществено-политическото об- 0ргаиизации Са устроени 7 сказки от областта на
вътрешна политика пред около 1 300

са с положителенкоито 60,7 на сто 
единици.Най-много слаби оценки са наредили осмокласниците.

А.Т.
разоваиие. външната и

- организира различни курсове и семинари. посетители. Въз основа на изнесеното и материал-
През последните две години са организирани 21 иите ВЪЗМОЖНости с които разполага Нар. универ- 

концерти от народна и забавна музика с 11 000 по- ситетсе вижда, че той е показал завидни резултати, а 
сетители, 4 театрални предствления с 2000 посети- очакват се още по-добри когато се оформи до края 
тели и 6 аматьорски концерти с 2 800 посетители.

Край манастирчето в Димитровград
Отбелязан Димитровден

__ на годината Общинска културна общност. Дирек-
Централната библиотека на Народния универси- ТОра на народния университет - Добрица Николич, 

•гет се намира в две помещения от 70 м2 и разполага с който с голямо умение културно-забавния живот е 
около 6 000 книги. Тя е имала през 1968 г. 380 ре- 

сега има около 1 000. През от-

Димитровден - патронният празник на манастирчето Св. Дими гър 
околността на Димитровград, по традиция бе отбелязан и тази година.

Въпреки хубавото време, малко бяха хората, които дойдоха сред 
прекрасната природа около манастирчето. Църковната служба е 
отслужена сравнително рано, в девет часа. Тазгодишният колачар 
предаде обредния венец на димитровградския скулптор Димитър Илиев.

А.Т.

основната гаранция, че тази активност ще се развива
довий читатели, а

период са прочетени 12 000 книги, или 
един редовен читател. Младежта редовно 

списанията в читалнята па библио-

12 успешно.почетния 
книги на 
ползва печата и

М. К. Величков 
Подбор: В. Димитров
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Изложба в градската галерия в ДимитровградНови успехи на димитровградчанката 
Ива Симеонова ........... „ Свободан

Сотиров,
"Портрет
на
Синиша
Паунович"

Моите
български
приятели

Още една награда 

за поезия
Под мотото 

“И вие можете 
да пишете пое
зия, ако вярва
те в себе си” 
през октомври 

бе проведена културната манифестация 
“Втори поредни дни на поезията за деца. 
Сръбско Сараево 2003”, на която са 
присъдели две първи награди - на Ива 
Симеонова от Димитровград и на 
Александър Пурковнч от Калпновнк.

Стотиците талантливи кандидати и и ж- 
лючнтелно силната конкуренция затрудни
ха журито при избора па най-сполучливнте 
творби. Александър Пурковнч, печелил 
досега първите места, имаше достоен 
конкурент в лицето на Ива. но членовете, на

Да обичаш с 
душата си

Под това название на 7 т.м. в градската 
галерия в Димитровград бе открита изложба, 
свързана с едно известно и в Сърбия, и в Бъл
гария име - Синиша Паунович, дългогодишен 
кореспондент на вестник “Политика* от Со
фии. Изложбата с открита по повод стого
дишнината от рождението на Паунович, а 
инициатори са Градската библиотека “Вла
дислав Петкович-Дис” от Чачак, Народната
библиотека и Димитровград и семейство Пау- ^ и които е употребявал бе, яа
""откривайки итложбата. г-н Иван Иванов, почувства преминаването от един на друг. И в 

' I „.род,,.-,™ библиотека в Дими ,- най-трудните моменти в отношенията между 
1 двете държави той дълбоко е вярвал в доб

рото, заложено в двата народа и е отстоявал 
това свое становище с делата си, оставайки до 
края па своя живот неподкупен приятел на 
българския народ и на неговата култура".

Изложбата “Моите български приятели 
художници” за пръв път се представя в на- 
шата страна. Това са част от картините, които 

^ '*“*““*' синнша Паунович е събрал от български 
художници по време на престоя си в София, в 
наречената от самия него “малка галерия на 
Синиша Паунович”. В експозицията в Ди
митровград са изложени картини на Папазов, 
Скитник, Обрешков. Бешков, дори и четири 
картини на световноизвестния български ху
дожник Дечко Узунов. Този факт говори, че 
Паунович е контактувал с най-познатите име
на на българската живопис, а също така и на 
българското слово, за което пък свидетелс
тват изложените български книги, които той 
е превел на сръбски. Посетителите имаха чес-

Докоснн мс с мислите си, 
чета Iи от очите ти.
Докосни мс със стиха си,
Ще получиш въздишка.
Докосни ме, докапю 
сладък сън сънуваш 
и аз ще зная, че за теб съм нещо. 
Докосни ме с листче 
на цветето си,
омайващото ухание ще остави следа. 
Но недей с ръка и с лице, 
не хвърляй в скута ми 
букет увяхнали рози.

;

!'

дирек тор на 
ровград, след като прочете “От Цариброд до 
Димитровград” - пътни бележки на Синиша 
Паунович, той подчерта: ‘Тази вечер ще на
рушим правилото да водим програмата само 
на един език н ще се опитаме да говорим и на 
двата езика, които Синиша Паунович е ноз-

■

журито единодушно констатираха, че тя 
притежава изключителен поетичен талант.
Затова логичното решение беше да се при
съдят две първи награди.

За успеха си в Сараево Ива получи прек
расна награда - стихосбирки от любимите й 
пое ги Есенни. Десанка Максимович. Мирос
лав Мпксимович. романа “Червено и черно” 
от Стендал и др.

Това не е първата награда за талантли
вата димитровградчанка. която сега е пър- 
вокласничка в тукашната гимназия.

Миналата година тя спечели конкурса за 
литературни творби в Белград, в който 
участваха около 2000 ученици от основните 
и средните училища в Сърбия. Тогава жури
то. съставено от изтъкнати поети, избра 
Ива заедно с още 40 други ученици от Сър
бия. което й осигури правото да завърши 
Шестото поетично училище за таланти На ДУша> когато доловя музика та, цвета и звука 
литературния конкурс в Суботица журито на омайващата природа. Тогава се чувствам 
реши нейни стихове да станат заглавие на пълноценно и всеки, който притежава 
стихосбирката, която предстои да бъде поетичен талант, ще разбере това. Не пиша 
публикувана тази година. за к0,|курси и награди, а за себе си .

Ива е разностранен талант. Освен с пое- ^ези -*дпн в с°фииското списание ; 
зил. тя се занимава активно и със спортна Пламък са публикувани стихотворения па 
стрелба и дори през 2002 г. бе провъзгласена Ива’ “Това е голяма чест за мен-1,0 33 с'ьжа- ! 
за най-добра спортистка. С това тя си оси- ление все още ,,е мога Д* ТВ0РЯ на български ;

и затова майка ми превежда моите стихове. 
Но съм си поставила за цел да науча добре 
български, за да мога да пиша еднакво и ма 
двата езика, защото всеки език е истинско 
богатство".

Ива Симеонова 
- превод Снежана Симеонова

□вдяжвожяя*
към писането запали майка ми, която мреио- : 
дава български език п литература. Бях 
малка, когато тя с любов и в захлас ми гово
реше за български и сръбски автори. 
Оттогава заобичах и езиците. Майка ми под
крепи творческата мисъл в мен и първите ' 
ми стъпки в писането, което стана п първата I 
ми любов”.

"Истинско удоволствие за мен е, когато в 
момент на вдъхновение в мислите ми 
изплуват точните думи, с конто мога да 
доловя най-съкровените си мисли, мечти н I 
сънища и най-нзтънчеиите шоаисп па коп
нежите на младата ми, все още скитаща 1

:
!

тта вероятно за пръв път да слушат части от 
поемата "Септември” на сръбски език в пре
вод на Паунович и изпълнена от димитров
градския артист Слободан Алексич.

За Синиша Паунович като писател и пре
водач говори г-жа Мария Орбович, библио
текар-съветник в Градската библиотека в Ча
чак. а неговият син Джордже Паунович раз
каза спомени за баща си.

Нека да кажем и това, че снахата на Пау- 
Катя Паунович миналата година дари 

част от богатата библиотека на свекъра си на 
Народната библиотека в Димитровград. Ста
ва дума за над 1000 книги на български език.

Изложбата е отворена до 21 ноември.

нович
ГУРИ място в енциклопедията на постигна
лите високи успехи ученици в Сърбия “Те 
идват”.

Ива е скромно и свенливо момиче, което 
с притеснение говори за своите успехи. 
“Първата искра към четенето, а по-късно и п ' Синът на Синиша Паунович на откриването на

Даниела Христова [ изложбата А. Т.

Преводът - изкуство или занаят? нието” и “по течението” (на река). Ток у сър
бите е течение, а у българите и електрически 
ток. Как да преведем сръбския ндиом “Знатн 
у ком грму лежи зец’. Ясно, дословно не мо
же. Но има ли и българският ндиом "Зная 
къде зимуват раците" същото значение, дали 
са синоними?

Пишещият тези редове е на 85-годишна 
възраст и съжалява, че надали ще може 
да дочака изпълнението на едно лично 
желание, а именно да види отпечатано 
неговото жизнено дело, изследването 
„Срби и Бугарски препород - кнъижевне и 
културно - просветне везе Срба и Бугара у 
XVIII и XIX веку (1762-1878)", в което 
разглежда как сръбските научни, 
културни и просветни учреждения, както 
и много писатели, като се почне от 
Доситей Обрадович и Вук Караджич, са 
допринесли за възраждането на 
българския народ, от Паисий 
Хилендарски до Освобождението на 
България, нито да вземе участие 
изработването на един пълен речник 
двата езика въз основа на собствения си 
богат преводачески опит. Н6 както казва 
сръбският народ: На млаЦима свет оста]е. 
А читателите на „Братство" нека помислят 
освен дословно, може ли това да се 
преведе другояче.

Преводачът е изменник
Италианските писатели имат една хубава литература “Тарас Шевченко” при УАН ме 

поговорка - игра на думи: ТгасПпоге - ггасюпоге, заведоха в Литературния музей. Кустос - една 
тоест преводачът е изменник. Но дали това млада украинка - ме попита на кой език - 
наистина е така зависи преди всичко от самия руски или украински - да ми обяснява изло- 
"Р_е'?да;‘- Наи-новият двоен брой на “Мост" жените експонати. Понеже ми направи 
(1 /5-1/6) ни даде повод да поздравим прек- чатлеиие, че в Киев всички говорят само рус- 
расното начинание на редакцията да запоз- ки, казах украински, но по-бавно за да мога 
нае читателите в една тематична книжка на да разбера обясненията й. Тя често повта- 
списаиието с постиженията на сръбски и ряше думата мощта. Помолих яда ми обясни 
български творци, членове на писателската значението й и тя отговори челооек. Тогава 
организация ПЕН - център. казах на присъстващите колеги: “Ето още

Достойнствата на един превод зависят едно славянско недоразумение. На сръбски 
наи-напред от владеенето на езика, от който значението е едър човек, молодец богатирь 
се превежда, и особено от познаването на като колегата Юрий Микитенко ” Моите у^ 
неговите тънкости, след това от преводачес- раннеки приятели се усмихнаха, а аз добавих- 
кия опит и наи-сетне от разните спомага- “Има още много такива примери и аз ги 
телни средства, преди всичко от един добър наричам славянски недоразумения.'’ Такива 
речник. Съставянето на добър речник е мно- “славянски недоразумения” 
го трудна задача изобщо, а камо ли за два езика. Една и съща обща форма може да 
отделна личност. Особено ако става дума за има две съвсем различни значения - стена на 
два близки езика като българския и сръб- сръбски е скала, а на български зид. 
ския. Около 80% от думите и в двата езика Преводът не бива да бъде дословен. В 
имат общи корени, които идват от старос- един брой на “Братство” бе написано, че един 
лавянския език на славянските просветители местен орган на властта ще Превземе мерки 
братята Кирил и Методий, даже и от по-да- за осъществяването на отговорна задача.

от праславянския език. Става дума за очевидно влияние на сръбския 
Често разликата е само в мястото иа уда- език, защото българите Превземаш крепост 
репието (глава - главй) или в окончанието докато мерки вземаш, а сърбите мере пре: 
(зна:ье - знание) и други подобни примери, дузимаю, а твр^аве осва)а)у.
Някой ще помисли, че тъкмо това ще бъде Навремето Ангел Игов и Марин Младе- 
голямо улеснение при изработката на добър нов направиха опит да съставят речници на 
речник. На пръв поглед това становище мо- двата езика. Техните усилия бяха много 
же да се възприеме. Да,, но само на пръв полезни, но и двата речника имат един същи

недостатък - малък брой думи, наречени от 
мен “славянски недоразумения” 
точно казано, идиоми, тоест тънкостите на 
двата езика. Например как да преведем сръб
ските изрази узводно и низводно? Дословно 

може. Тяхното значение е “срещу

Преводаческото изкуство става още по- 
трудно, когато авторите употребяват някои 
думи нлн изрази, за да дадат местен колорит 
на произведенията си или пък употребяват 
всекидневния разговорен език. Известният 
сръбски литературен критик Милан Богда- 

преведе прочутия роман на Ромеи 
Ролан “Кола Бреньон”, но така свободно, че 
по-скоро се касае за съавторство, а не за 
превод. Този, иначе сполучлив опит, не може 
да се приеме, защото не зачита авторските 
права. Преводът трябва да бъде близък до 
оригинала, но и в духа ма езика, на който се 
превежда.

Обаче най-тежко е да се превежда поезия. 
Защото преводачът трябва

впе-

нович

в
и на

не само да из
пълнява посочените условия, но ида има пое
тично дарование и да владее добре версифн- 
кацияга, стихосложението и иа двата езика. 
При това трябва внимателно да се избягват 
подводните скали, така наречените “славян- 

недоразумения”. Ето един знаменателен 
пример. Както е известно, поетът Петко Р. 
Славейков, по собствено признание, е превел 
54 сръбски и хърватски стихотворения. В 
желанието си да представи природата като 
бурно море, той ни е оставил в стихотворе
нието “Тъга ’ и следните стихове: “Намерих 
се сред морето ази, /Там застанал на скала 
висока,/Над морската пъчина дълбока/Га 
заничах буйните талазиУКак се кил кат, един 
други блъскатУКак се пенят и о скали пръс
кат... 1

имат и нашите

ма, чието значение е широко, открито море. 
но и маса народ. Ясно е от кой език е пре
веждал той, когато е писал въпросното сти
хотворение. Езиковият анализ често може да 
открие произхода на дадена дума или език.

От казаното следва, че за мен преводът е 
изкуство, а не занаят. Наистина качеството 
на превода е в зависимост от много условия, 
пък и от
времетраенето на превода. Но когато става 
въпрос за художествено произведение, пре
водът трябва да бъде изкуство.

На края на тази кратка скица ще посочим, 
че преводачът поема и една голяма морална 
отговорност. Той е посредник, спойка, мост 
между две национални литератури. Затова и 
списанието на българите в Сърбия има сим
волично име - Мост, с което е казано всичко 
за неговите задачи.

ски

лечното минало

превеждания текст, бързината или

поглед.
Нека ми бъде позволено да разкажа на 

читателите на “Братство” една действителна 
случка. През декември 1989 година като 
пратеник на САНУ прекарах една седмица в 
Киев. Един ден колегмте от Института за

Доста впечатляваща 
нали? Да, но какво 
йъчина не 
Славейков 
значението на тази

или, по- лирична картина, 
да правим, ако думата 

съществува в българския език? 
очевидно е доловил по смисъл 

сръбска (хърватска) ду-пе тече- . Д-р Джордже Игнятовнч
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Синиша Паунович (Попътни записки)

От Цариброд до Димитровград
В навечерието на Втората све- чов от 1936 г„ София, се казва- 

товна война често “прерипвах” “Град на река Нишава- 4475 
границата от Драгоман в Цариб- жители. Гара на жп линията

север през 1521 г. първият царски 
конак е бил именно в това място,

дентна Политика от България, килими. Чисто български град. С кът Г. Т. Драйх го нарича “село” 
Понякога и по два пъти на ден. Ньойския договор от 1919 година 
Това бяха онези неспокойни вре- е 
мена в Европа и особено на Бал

но от описанието му се вижда, че 
заради защитата ма пътя от 

^ същия договор са дадени на Сър- хайдути то все пак е било укре-
каните, когато тъдява бяха взри- бия и следните села на Цариброд- пено градско селище от типа “на
вявани цели влакове, а смъртта ска околия: Бански дол, Бачево, лаика”, оградено с мощни пали- 
дебиеше зад всеки ъгъл и в ст- Болев дол, Борово, Брайковци, сади около стените и със зпачи-
'Тп^чилГпН^ипи^п146 Н6 ^ ”ЯХЯ ®ребевница’ Власн> Вълновия, телио охранително поделение. В Панорама на Димитровград
включили официално във воина- Гоин дол, Гориа Невля, Горни Цариброд тогава е имало два
та. Но едва ли няколко пъти нав- Криводол, Градини, Грапа, Гуле- моста над Нишава, един стар - ка- 
лезнах по-дълбоко в това градче, новци. Долна Невля, Долни Кри- менен, и един нов - дървен. Драйх 
по-далече от прочутата Гацина водол, Драговита, Държина (и отбелязва, че жителите на Цари- 
кръчма , в която всекидневно се манастирът ”Св. Никола”), Жел- брод били освободени от царския 
събираха дописниците от всички юша, Изатовци (и манастирът данък, защото са били в служба 
континенти, а още повече шпио- “Св. Архангел”), Каменица, Лу
ните и емигрантите от всякакъв кавица, Моинци, Мъзгош, Одо- този важен преход, т. е. като дер-

ровци, Пъскашия, Петърлаш, венджии, от което излиза, че 
Този град има дълга история. Планиница, Поганово (и 

Винаги е бил разположен на това стирът “Св. Йоан Богослов”), 
място край Нишава в подножи- Прача, Пъртопопинци, Радейна,

сянката на Сува и Стара Скървеница, Славиня, Сливница, рая. На една австрийска карта на 
планина. Познат е като важно Смиловци (и манастирът “Св. Сърбия от средата на 18 век, 
място още от най-древни време- Кирик”) и Сенокос.” 
на. А името си е получил по бро
да, през който са минавали царе и дията на Югославия от Кърлежа, лязаи и Цариброд.

След освобождението на Бъл-
В “Народна енциклопедия” на “Разположен е, в по-голямата си гария през 1878 г. Цариброд е 

Станое Станоевич от периода част - от лявата страна на Ни- станал гранична станция на 
между двете войни за този град е шава (на надморска височина 463 Цариградския друм в тогавашна

метра). От дясната страна на Сърбия, а след като на 13.08.1888

предаден на Сърбия. Със

(От научио-популяриия сборник “Земята и хората” на Сръбското 
географско дружество, 1982)

Българска митология

Понеделник - нов ден, нов 
късмет

на султана за охранването на

вид.
мана- освен турските войници, сред 

тогавашните жители на тази 
паланка е имало и християнска

Понеделник като начало на новата седмица и във връзка с 
инициалиата магия (магията на “първия ден” - “нов ден, нов 
късмет”) е добър и щастлив ден. Винаги в понеделник се за
почват оран, сеитба, жътва и вършитба. В понеделник се за
почва строеж на къща. сграда или кладенец. В понеделник се 
влиза в нов дом и се запалва първият огън в огнището.

Вярва се, че роденото в понеделник дете е късметлия. То 
става учител или свещеник.

Лош е само чисти или йеси Понеделник отТодоровата неделя, 
който се тачи против болестта бяс. В Източните Родопи той се 
нарича “похлупен”, защото според поверието на този ден се 
“затварят душите на мъртвите”.

ето и

наред с останалите главни места 
В наше време, в енциклопе- на Цариградския друм, е отбе-

техните войски. за Цариброд е казано и следното:

написано следното:
“Градче в Нишката област Нишава се намира другата част г. е установена връзка между 

край линията Ниш - София - Ца- на градчето, която днес повече българската и сръбската част на 
риград. Цариброд е гранично мя- прилича на крайградско селище, железопътната линия Цариград - 
сто между нашето Кралство и Намерените в неговата околност Белград, Цариброд е станал бъл- 
България. Има 3500жители, око- римски крайпътни камъни, от- гарска гранична жп гара. След 
лийско управление, съд, непълна белязващи милите, сочат, че Първата световна война Цариб-

Вторник - ден без 
сексуално общуване I

Според народната представа вторник е лош, тежък ден. Този 
ден е постен и се характеризира със спазването на забрана за | 
домашна работа и сексуално общуване. Според поверието же
ните, които кроят и шият дрехи през този ден, овдовяват; на тези, 
които предат и тъкат, децата и житото на нивите им “изгарят”. ?

Най-страшен е “черният”, “лудият” или “куцият” вторник от I 
Тодоровата неделя, който се тачи против болестта устрел по ? 
домашните животни.

Във вторник се забранява започването на нова стопанска ! 
дейност. В Троянския Балкан вторниците преди и след Гергьов
ден и през Празната неделя се наричат “сухи” и през тези дни не . 
се работи нищо.

а

гимназия, митница, поща и телег- първото селище е настанало от род и едноименната околия са 
раф. През Цариброд е минавал пощенска пътна станция (Балан- влезли в състава на нашата дър- 
Цариградският друм и в него е стра) край прехода през Нишава, жава (6. XI 1920 г.). Според преб- 
бил първият конак за пътниците, Освен споменатите камъни, има рояваието от 1921 г. Цариброд е 
които са тръгвали от Пирот, и други находки от римската епо- имал 645 домакинства с 3494 жи- 
Пътници и пътеписци от 16 век ха. 
споменават Цариброд като ”го- Със славянското си название нашата страна във Втората све- 
лямо село” и “градче”. Цариброд Цариброд това селище край товна война на жителите на 
е даден на нашата държава след Цариградския друм се споменава Цариброд и Царибродска околия 
Световната война.” още в късното Средновековие, са признати правата на българ-

В първата българска енцикло- По време на първия военен поход ско национално малцинство...” 
педиянаН. Г.ДаичовиИ. В.Дан- на Сулейман Величествени на -Следа а-

тели. След освобождението на

Мерата на село Паралово обхваща 1032 хектара площ, 
от които 300 ха са ниви, 172 ха ливади, 463 ха гори, 68 
ха пасища, 16 ха овощни градини, 2 ха зеленчукови 
градини и около 11 ха необработваеми площи. 
Ливадите на параловчани са предимно край 
доловете, за да може да бъдат напоявани. Има и 
планински ливади, а те са в най-високата част на 
Мара планина. Параловските ниви не са толкова 
плодородни, но селяните са ги наторявали и са 
получавали добри добиви. Параловчани имат голяма 
полза от горите, които се срещат из цялата селска 
мера.

Нашите села (1)

Паралово река), както и с Босилеград. То е хълмисто и планинско 
село от разбит тип с надморска височина 1020 м при 

Махалите Криви рид, Търпица, Ливада,*3а основател на селото се смята някой си Велко училището.
от Кочани. Той докарвал тук овцете си на паша Падина, Село и Иваиковци са пръснати по долините 
през лятото, а в навечерието на зимата ги баирите, които природно гравитират към север, към
откарвал обратно в Кочани. Една зима обаче била Любатска река, а махалите Дъбйе, Лилии дол, Радойков- 
много мека (топла), така че Велко презимувал със цИ и Припор - към Буцалевска река (дол) и са разпо- 
стадото си в тази местност и след това ложени но южните разклонения на Мара планина, която
окончателно се заселил със семейството си в нея. разделя селата Паралово и Църпощица.

Паралово е едно от по-малките села в Босилеградска за основаването и развитието па Паралово не са на- 
община. Разположено е на запад и югозапад от Боси- мереии официални документи, а това, което се знае за

Райчиловци, Буцалево, мииалото „а селото, може да се прочете в прочутото били седмо поколение от дядо Калеината фамилия. След
произведение “Кюстендилско краище” (1918, известно време в Паралово се заселил и някои си Петре 
София) от известния учител, етнолог, фолк- от босилеградската махала Липа, та от потомците на 
лорист, диалектолог и географ Йордан дядо Калея и Петре се “изроило” цялото село.Дядо Кръс- 
Захариев от Босилеград. От селяните той то, 90-годишеи параловчаиин, казал на Й. Захариев, че 
узнал (и записал), че за основател на селото се помпи времето, когато селото имало само 7 къщи и 
смята някой си Велко от Кочани (Македо- когато на селската служба били изнасяни 7 колача. 
пия). Той докарвал тук овцете си на паша през Старецът помнел и годините, когато селото наброявало

20 - 25 къщи и било накуп в днешната махала Село.

била собственост на някои турчин, конто се отнасял 
много лошо към селяните. За потомци па дядо Калея се 
смятат Младей, Мптре и Стоян от махала Ливада, които

леград. Граничи със селата
Гложие (раделя ги Любатскаи

лятото, а в навечерието на зимата ги откарвал 
обратно в Кочани. Една зима обаче била 
го мека (топла), така че Велко презимувал почнали да се заселват нри кошарите си и така започнали 
със стадото си в тази местност и след това да образуват махалите. Захариев записал, че по това вре- 
окончателно се заселил със семейството си в ме Паралово имало 13 махали: Криви рид - 2 къщи, Тър

пица - 3, Заеднцца -1, Ливада (Лнвадчане) - 7, Падиичане - 
След смъртта на Велко неговите синове 7, Село-5, Видима падина -1, Дъблярчане - 6, Иванковци 

отишли нанякъде, така че от семейството на или Добрия бара - 5, Припор (Дядо Здравковци) - 4, Лн- 
първия жител не останал никой в Паралово. вада или Дядо Радойковци - 4, Дойчина ягннпа или Дядо 
Но още докато дядо Велко бил жив, от с. Ду- Груини - 3 и Лилии дол - 6 къщи. 
кат дошъл дядо Калея, харесал селото и се - Следа а -
заселил тук с цялото си семейство. В Па
ралово земята била свободна, а в Дукат тя

Когато домакинствата се намиожили, параловчани за-м по

пея.

Богослап Янев



Пъстра страница
10 &Ш**Ъг1Сг!ГШ*4&-----------14 ноември «ЯЗ

Уфтбммт п Сташм МтВ”'4л-\МДребосъци от билковата спицсрия 
на фелдшер Леко

Ухапванията на насекоми не са безобидни
помор... Видиш, беля, йодна од друга 
по-страшмп, а меджу иьи и иастрадуианьс 
од комарцм и овъди... Затова, Нетко, к'а 
наближиш Паплиоичето, нсмоЙ случка да 
вържеш магарето пред Вуждаропуту, 
Върловскуту, Вълковийскуту, Гацииуту 
или Брезпичкуту кръчму. Опи су сейи- 
рджийе, ншгьлис кьибритене кутишкье е 
коискье муле и гьи пуще под мешиистс на 
магарищата. А магаре све подноси, само 
коискье муве не търпи. Полудейс щом 
осети н не гледа пакуде че стругпс, никой 
не може да гьи укроти!”

Нетко ог Пъскашию у петак покарал магаре па пазар 
у Цариброд. Попут овам дърппе цепаику, онам колъц, 
одовуд кютук, одонуд пармак. До Путумель набрал цел 
товар дървца за продан. К'а на Путумсльската корита 
одбил се поп Васа коня да напойи. Он варкал у село да 
одслужи панахиду на неконега старца и после ведпъг да 
се върне у Цариброд да кърщева деца и упуцп на
пазарцн.

“Бре, Нетко, нещо си ми закървавел?” - удзърнул се 
попат. “Сву ноч, деда Поне, луинмо морузу при 
комшнйе. Оросн дъж' и ни налетеше бъле, комарци, 
татабице, к'во ли печеш, зачас ни нздзъмбише. Дом 
остави гаче иоцьрнелс од бълосериис!” “Бре, Нетко, 
ама си се иамучпл... Н. како не се намери некой да Как се потушават ужилванията 
запойс, да ви разведри, да покани с варени зеленци и 

“Руку на сърце, Деда Попе, паде пояпьс.
Искарамо све по табийет, и "Наклала Денкьа седепкьа”, 
и “Сбирайте се друшкье на седенкьу”, и “Лиле, Лнле, 
вакло пиле", и “Йове, млада моме”, и “Купила ми баба 
шарени чорапци, туи-там, туп-там кьисело млеко”, и 
“Шанко си Бонка залнби”, п "Цървена шушна 
капеше”... “Чекай! Чекай! А "Кьорав ли си, попе?”, 
пояете ли и ньу? “Ено, псиоямо и "Кьорав ли си, попе”, а 
на край ударимо и “Бабу йе бу'а уапала!”...

На поодък пои Васа продума: “Нетко, озгоре све се 
види, и кой какво прави, и кой какво поне!... А кжа те 
гледам. Нетко, с тия сугребйе по лицето, прнсети се 
кикво у "Старият завет" пише за ужилуваиьето. У старо 
време Господ наказал египтяните с десет злине дека не

гьи

Освен пчели, комари, бълхи, овъди 
(щърклявице), дървеници, конски мухи, 
ужилвания нанасят и оси, стършели, кър
лежи, папациеви мухи, скорпиони, паяци, 
медузи, дори и парливи коприви, драка, 
бодли от розн, трънки, акации, магарешки
бодли и др. Ужилването е и механична Г ,,,ц ицццдп ,________________________
повреда, и същевременно ‘инжекция - магар01 вързано близо до павлиончето, е изложено на риск! 
вкарване в тялото на отрова или слюнка, 
вероятно носеща зараза. Настъпва възпа
ление, отичане на тъканите, съпровождано от болки - Практикува се и употребата на живовлек (листа); 
или сърбеж. Тези прояви се облекчават с различни раната се намазва с растителен сок (10 минути); следва

обвивка с цял измит лист в продължение на 1 час;

•>”тикве.

средства, например:
- Две минути повреденото място сс натърква със - Познати са и редица по-сложни процедури с 

стрити листа от магданоз или, по-просто, сс налага с билкови смеси от невен, лютиче, лайкучка, зелев лист
позволили на израельците на мир да се изтегле оди 
Египат: Нил и све ньине воде да се превърну у кърв, 
жабе да гьи одсуде зарипе, да гьи налету и избъцкаю 
големи ройеве комарци, да гьи изеду овъди, да им 
изгьине стока, да гьи суде провърту цирейи, да се 
нспокараю и степаю, да гьи изгризу скакалци, да гьи 
прогьлта тъвнина и новороденчетата им да сътре

цели листа; преди това, ако ужилването е от пчела, се и пр.: 
изважда жилото;

- Положителен ефект се постига и при натъркване с и амоняк (4:1),както и намазване сЗ% спиртов разтвор 
горните растителни части па градинска или планинска на ментол и тимол. 
чубрица;

- Ужилените и натъртените места се намазват и с 
маслиново масло; облекчава болките и сърбежа;

- Може да се използва и намазване с разтвор от вода

Ф-р Леко 
(Протокол: С.К.)

к|Морршите 
ЩЖ^тхрш и лекарство

Хръ«37001\ ОЛА Мг]/76
Съставил: Драган Петров

Пипер 
(черен и б

Водоравно: 1. Мъжко име. 2. Името на 
поп—рок композитора Корнелие. 9. Ми
рослав Антич. 11. Хранително изделие. 12.
Обреден хляб. 13. Пиршество, гуляй. 14. Ре- лог. 5. Възголям къс хляб. 6. Хранителен 

СЧГ. 15. Идол. 16. Зала за прожектиране продукт. 7. Строителен материал. 8. Алек- 
на филми. 17. 6 и 18 буква. 18. Колониална сандър Чангалов. 9. Марка бразилско кафе. 
държава в Източна Азия. 19. Мъжко име. 20. 10. Еврейско мъжко име. 12. Хърватски бас- 
Вид игра на карти. 21. Гигант, великан. 22. кетболист. 13. Град в Източна Сърбия. 15. 
Спусък (сръб.). 24. Златарска мярка. 26. Бас- Гръцка оперна певица. 16. Препаска. 18. 
кетболен отбор от Солун. 27. Град в Полша. Мярка, мерило. 19. Вид планински дъб. 20. 
28. Автознак за Панчево. 30. Името на ак- Малка рекичка. 21. Град в Пакистан. 23.1 и 2 
тьора Пачино. 31. Мъжко име. 32. Задната буква. 24. Неподвижно морско животно. 25. 
част на шията.. 33. Египетски бог на слън- Гръцки баскетболист. 27. Река във Войво- 
цето. 35. 11 и 15 буква. 37. Домакински съд. дина. 28. Малкото на кокошка. 29. Вид 
38. Необлечени. 39. Град в Мексико. пагал. 32. Новосадски журналист. 34. 1 и 4
Отвесно: 1. Произведение на Морис Равел. буква. 36. Обьцинска скупщина (съкр.).
2. Съдба. 3. Столицата на Италия. 4. Пред-

; ::
Прилагат се плодовете на някол

ко тропически растения, принадле
жащи към сем. Пиперови. Те били 
известни още от древността. Бели
ят, черният и дръжковият пипер се 
споменават в съчиненията на Тео- 
фраст (1\/-111 в. пр. н.е.), Диоскурид и 
Плиний Стари като твърде полезни 
лечебни средства против трескави 
състояния, настинка, заболявания 
на жлъчния мехур бъбреците, ухап
ване от змии и т.н. Някои от тях са 
употребявани от арабите и персите. 
В Европа те са пренесени за първи 
път в по-големи количества от учас
тниците в похода на Александър 
Велики (IV в. пр. н.е) от Индия. В 
нашите лекарственици (ХУП-Х1Х в.) 
черният, белият и дръжковият пи
пер се споменават като лекарства 
при редица заболявания - жлъчни, 
чернодробни, против диарии, холе
ра, като укрепващи средства и др.

Черният пипер е увивно растение, 
което достига на дължина до 10 м. 
Негово отечество са карайбрежните 
гори на Малабар. Отглеждг! се 
тропиците. Плодовете са черни или 
чернокафяви, с диаметър 3,5-5 мм, 
твърди, сбръчкани. Те имат приятен 
аромат и силно парлив вкус. Според 
изискванията на стандартите добро
качествените плодове при потапяне 
в студена вода трябва да потъват 
(достатъчно количество етерично 
масло). У нас обикновено се доставя 
индийски черен пипер, който е доб
рокачествен. Плодовете съдържат 
1,7% етерично масло, пиперин и 
флавицин (предизвикващи парли
вия вкус), витамин С и др.

Като подправка се използват не
дозрелите, изсушени на сянка, нео
белени плодове на черния пипер. В 
Средна Европа напоследък 
зара се срещат недозрели плодове 
на черен пипер в стъклени съдчета 
със солена вода , чиито вкус и мирис 
са много по-силни от тези на изсу
шения. Черният пипер е една от 
най-популярните подправки в бъл
гарската кухня. Той стимулира фун
кциите на жлезите на стомаха и чер
вата и има антисептични свойства. 
Черният пипер се прилага в готварс

твото на зърна и във вид на прах. 
Оситняването му трябва да се из
вършва непосредствено преди упот
реба, в противен случай етеричното 
масло излетява по-лесно и той за
губва своите качества на подправка. 
Употребява се в малки количества 
(средно 1-2 плода на порция). При
бавя се в средата или в края на ва
ренето, ако се употребяват цели 
плодове. Поставя се в супи, сосове, 
ястия с по-тлъсто месо, салати, ма
ринати, пастети и като съставна 
част на къри. Използването на пре
комерно количество черен пипер 
(повече от 0,08-0,10 г) предизвиква 
жажда, болки в стомаха и бъбре
ците. Той не бива да се употребява 
при хронични заболявания на сто
маха и червата, бъбреците, черния 
дроб и жлъчния мехур. От плодо
вете чрез дестилация с водна пара 
се получава етерично масло, което е 
безцветна или светлозеленикава 
течност с твърде силен аромат и 
особено парлив вкус (дължи се на 
алкалоида пиперин). Етеричното 
масло се прилага главно в хранител
ната промишленост.

Когато плодовете на черния 
пипер узреят, външната обвивка се 
отстранява и се получава бял пипер. 
Ароматът и вкусът му са по-слаби, 
затова се предпочита пред черния 
пипер. В кулинарията се прилага 
там, където не бива да се разваля 
външният светъл цвят на ястието, 
или когато вкусът не трябва да бъде 
остро парлив. Обикновено той може 
да замества във всички случаи 
черния пипер. Химичният състав е 
както на черния пипер, затова и 
дозите са същите.

В народната медицина черният и 
белият пипер намират широко при
ложение при простудни заболява
ния, кашлица, невралгии и ревмати
зъм. Употребяват се обикновено 2-3 
плода, добре счукани, в чаша топло 
вино вечер. Черният пипер се изпол
зва и външно за приготвяне на пла
стири при ревматизъм, ишиас, плев
рит и против напикаване у малки де-

па-

в

28

$

38
'4

на па-

!ШШШШк Ло“. 29. Пирот. 31. Соло. 32. Алан. 34. Сокол. 36. 
С^сна20^Кенйи^21ИАТ1^23.^Кона.к. ^^Халат! 27^

Решение па кръстословицата 175 -

ца.



“""“"ТТноември'2003 1 1

, 7* ,
Нишка футболна зона -14 кръг

*'
Ветроходство

Успешна Продължава 

черният сериал Най-успешният 

сезон на Марио 

Ставров
поредица на 

„Балкански” ФК „Желюша" - ФК „Младост" (Медошевац) 2 : 3
„Земльорадник" - „Балкански" 1:2 (1:1) Димитровград, 10 ноември 2003 г. СЦ “Парк”, зри- 

Балайнац, 9.11.2003 г. Игрището на “Зем- тели ~ около 100. Главен рефер: Иван Стеванович от 
льорадник”, зрители 100, съдия Радомир ^иш (б)-„ Стрелци: Пешев в 18, Митов в 27 за 
Джорджевич от Ниш - 7,5. Голмайстори: Пет- “Жел1°ша". а Кръстим в 4 и Николич в 73 и 86 минута за 
кович в 18 за “Земльорадник”, а В. Пейчев в 33 “МлаД°ст”- Жълти картони: Дончев, Ставров, Стефа- 
н Иванов в 80 минута за “Балкански”. Жълти нов и Стеваи°в от “Желюша”, а Цветкович и Станкович 
картони: Костич и Мишич от “Земльорад- от“МлаД°ст”.
ник”, Раигелов от “Балкански”. Черен картон: ФК Желюша-. Младеиович 6.5, Пешев 6. 5, Стеваиов
Мишич от “Земльорадник” в 84 мин. Дончев 6 (Ангелаков -), Стоицев 6, Стефанов 6,

балкански": Станкович 7, Христич 6.5, Н. Тричков6,Ставров6,Георгиев6,Гюров7иМитов6,5. 
Георгиев 6.5, В. Пейчев 8, Стоянов 7, М. ”Младост"-. Стаменкович 6.5, Манасиев 6, Цвет-
Пейчев 7.5, Чурчич 6.5, Глигориевич 6.5, Ста- кович ®> Кръстим 6.5, Огнянов 7, Живкович 6 (Барабаш 
нков 7,'Рангелов 7, Иванов 7.5. 6’ -’)> И. Петрович 6, Д. Петрович 6, Станкович 7, 5

Играч на мача: Владимир Пейчев от “Бал- (Станоевнч -). Радованович 6 (Йованович 6) и Николич 
кански”. “• 5-

I
3.

0 *
I ** ‘‘У___ .■

У.'
П.' " ■ 'у_ - -А-Играч на срещата: Станкович от “Младост” (7, 5). 

Домакините играха добре през първата част на мача.
През първото полувреме играта беше рав

ностойна и двата отбора имаха по едно попадение.
Във втората част домакините започнаха жестока Те създадоха много добри положения за отбелязване 
атака, имаха няколко добри шанса, дори и една гол, но реализираха само две от тях. През второто по- 
греда, обаче до гол не се стигна. Гостите успяха да 
вкарат гол от контраатака в 80 минута и така 
спечелиха три точки.

В следващия кръг се играе местното дерби 
между “Балкански” и “Желюша” на 15 т.м. от 14 който в 86 минута инсценира, че е фаулиран. След това

от свободен удар съотборникът му Николич отбеляза

- ■>

па Та - ту-
лувреме играта беше слаба, защото и двата отбора 
играха нервно и неорганизирано. Съдията пропусна да 
покаже червен картон на играча на гостите Станкович, ____ I_ „ .

. ...и--' •; '
■*-

часа в СЦ “Парк”. Д. С. Ставров (с номер 202) на едно от многобройните състезания
д. с.гол.

Със спечеленото пето място на международната регата “Со
фия 2003” (3-5 октомври 2003) и второ място в своя клас Опти
мист димитровградският ветроходец Марио Ставров завърши 
най-успешния си сезон.

През 2003 година Марио участва в 11 състезания - едно 
регионално, две съюзни и осем международни, на които спечели 
6 медала - два сребърни и четири бронзови. Девет пъти той се 
класира между първите пет състезатели в категорията си, а пет 
пъти се нареди между първите пет в генералното калсиране! 
Корона на всички успехи е участието му в европейското 
първенство в класа Оптимист, което се проведе през юли в 
Хърватска. В състезанията участваха към 300 ветроходци от 33 
европейски и 11 държави от други континенти. Марио спечели 
132 място между европейските ветроходци, или 159 на 
първенството. Сред шестте състезатели от СЧГ той има втори 
резултат. В генералното класиране Марио зае 99 място, докато 
останалите участници от СЧГ и България бяха под 150-то място. 
Поради повреда на яхтата и малък състезателен опит до края на 
състезанието той малко наруши доброто си класиране, 
пак беше оценен като най-приятната изненада на регатата, тъй 
като с ветроходство се занимава само две години, а в родния си 
Димитровград почти няма никакви условия за тренировки.

Марио Ставров се нареди между най-добрите димитров
градски спортисти за 2003 г. Макар че е само на 14 години, с 
постиженията си и с професионалното си отношение към спорта 
той е най-добре класиралият се през 2003 г. ветроходец на 
Спортния яхтклуб от София, за който се състезава на двойна 
регистрация (той е член и на “Соларис” от Димитровград). С 
преминаването си догодина в следващия клас - Ласер или Мис- 
трал, които са олимпийски, Марио тепърва ще покаже своите 
истински способности.

В 12 кръг на Пчинска футболна дивизия

„Младост" - „Пчиня" 2:2
* След изключителното начало босилеградските футболисти Д. Димитров, Д. Йованович, М. 
„спряха" и позволиха на гостите да отнесат в Търговище 
една точка. * Мачът на „Пескара" се игра при изключително 
студено и ветровито време.

Георгиев, Д. Мицов, Б. Воиио- 
вич, В. Владимиров (Н. Йоич), Б. 
Чипев (И. Василев).

,/7чиня”: Д. Стоянович, Д. 
щаващо за “зелените”. Още в 11 разбъркване пред вратата на За- Милошевич, М. Денчич, Д. Ячи- 
минута централният нападател хариев нападателят на търгови- МОвич, Д. Радулович, Д. Станко- 
на “Младост” Блажа Воинович щчани Миленкович бе най-на- вич> б Арсич, И. Манич, М. Ми- 
засече едно центриране от ъглов ходчив и намали резултата, 
удар и изведе отбора си напред в
резултата. От този момент боси- тите от Търговище бяха по-доб- полусезон 
леградчани непрекъснато атаку- рият отбор на терена и пропус- (събота) “Младост” ще гостува 
ваха и създаваха голови положе- наха да реализират няколко на “Челик” в Бело поле. Този мач 
ния. В 31 минута Воинович от- изключителни голови положе- е дербито на сезона, понеже “Че- 
ново умело се възползва от цен- ния. Петнадесетина минути пре- лик” оглавява временното класи- 
трирането на Георгиев и от не- ди последния съдийски сигнал ране, а босилеградският отбор 
посредствена близост изпрати Миленкович отново успя да заема второто място с 5 точки 
топката зад гърба на Стоянович. излъже защитата на “Младост” и по-малко от лидера.

До края на първата част на ма- изравни резултата.
.Младост": В. Захариев, Д.

Зарев, С. Стойков, Й. Григоров,

Началото на срещата бе обе- поле на “зелените”. След едно

ленкович, Б. Джорджевич.
В последния кръг от есенния 

на 15 ноември
През вторите 45 минути гое

но все

П.Л.Р.
ча “Пчиня” организира няколко
опасни атаки към наказателното

Сдружена шахматна дивизия на Пчински и Ябланишки окръг - шести 
кръг____________________________________________________________

Първа победа на „Младост”! А.Т.

мача и сс нареди сред най-резул- 
титуляри и напълно оправдаха татните шахматисти в дивизията.

ТпГекГи0Я06ланГкиТкВръ,'в "бЗГ МиГТл^е" С. Джорджевич

рамките на шестия кръгбосилег- Драган Божилов и Деян Рангс- 1:0; М.. Александров-Д. Митович

етв “ " - “отМелвелжз За отбелязване е фактът, че Величков - 3. Лазаревич 0.1 3.
Най-голяма заслуга за първа- от началото на първенството Младенов-М РистичН^ Д аи- 

та победа на своя отбор имаха юношата Митко Александров гелов - Б. Манасиеви . 0,5Д5 и Д. 
младите шахматисти, които отбеляза 5 победи в 5 изиграни

са постигнати следните резулта-
____________________ ти: “Ром” - “Радан” 0:8; “Долна

Яйна” - “Пуста река” 8:0 и “Беса” 
- “Юг” 4,5:3,5.

Шахматистите на “Младост” заеха местата на отсъстващите 
отбелязаха първата си победа Тъжен помен

На 16 ноември 2003 година се навършва 
ЕДНА ГОДИНА от преждевременната смърт на 
нашия мил и пенрежалпм син 
ДАЛИБОР СОКОЛОВ-Даки

Времето минава, но спомените за теб 
завинаги в нашите сърца. Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

Панихидата ще се състои па 16 т.м. от 10 часа 
на гробището в Димитровград.
Опечалени: майка Росица, баща Тодор, сестра 
Йоана и брат Милан

в

остават

Димитровград
Още едно голямо шахматно 
мероприятие

■Тъжен помен
На 16 ноември 2003 година се навърши ЕДНА 

тъжна и препълнена с болка година от преждев
ременната смърт на нашия обичан
ДАЛИБОР СОКОЛОВ-Даки 
от Димитровград

Нека всички, които го познаваха, да си спо
мнят за него!
Опечалени: леля Баба, шешин Драган, Саня и 
Саша.

До края на тазгодишното пър
венство “Младост” ще изиграе 
още два мача. В рамките ма пос
ледния кръг, който се играе утре,

■«ялза млади шахматисти, в Ди-След републиканското първенство

по шахмат на втора дивизия на юг в ьуяновац, а дпо шахма р « изиграят и отложената от петия
кръг среща срещу “Радан” в Ле-
бане.

!. 1на

домакини на откритото първенство

До сряда участието си в съревнованието бяха заявили само няколко 
отбора, но се очаква в най-скоро време това да сторят всички членове на 
дивизията. А' '

СЧГ.

П.Л.Р.
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Манчин рабуш ,Слепо црево Ниш. Пойдо у 
пладне с автобус.

-Знайеш ли, Манчо, «ека “ —лометра
еве «задньете године се вла- „ВиРчекайтеР а я еве до Пи- 
чимо за све на опашкуту? за прескочим, да узнем че се ра.
чъчну ме онядан Мирна <- РияделЩ0сеП0разил. Чекамо боти. Ако те.

И';а;:,м ..к0 са нс му одго- чао-два нема га! После три— ка продължи 
ворим"Тесез°качизамУенеДк„- -етри *|аса ДОЙДе . Ру^ъкът задвайесгодинече 
ко татабица и че ми изпийе 0ДаГ1Йепа “ /ивем 'Тия що се електрифицира, а за педесе 

пвчииуту с пигуванье За- да идем , да не идем. ) иящо че гьу напрайе...
това су га и кърстили Татаби- нече «а ПУТУЮ нека почекаю -Па нема ли кой от общинс- 

У р йоще малко, че мине пиротс- кьите главатаре да се заин-
Ца Не смо на опашкуту Мир- кьият автобУс 33 ЦаРиброд' тересуйе и да погони туя ра
чо, нийе самите смо опашка- Помисли си: ако. натам изгу- боту; да пита що аутобусите 
та' Свак може да ни дърпа ки- бим дсл «ън- колко ли че ие3' закъсневаю, що влаковете не 
ко си сака. Да ни стриже, ^ ^Г вър^уТе на^ работе ”?

КТкоСмислиш, Манчо, „а йе заД- Вабата ме питуйе ко су 
смешно - нейс!

/Шда се знайе
колко годи-

-Има, има у общинуту гла-
ватаре колко сакаш, пърс и 

унуците, кикво йе било госие- Г1лева дма кига Им кажеш или
ко1ГоСГш°=атИаКйе ^Ги^/т^Г

СМНейеГнейе! - заинати се она не йе пошла... Са ми кажи 
Татабицата. - Айде кажи ми смешно ли йе това, а?
смешно ли йе това?! “Па смешно! ГРебал си да

Пьекня на Гмитровдън тре- иочекаш да напрайе линиюту 
беше да идем на ручък при " Да бързите влакове,
свататога у Ниш. Дълго се стигал би за половин час, ко 
мисли кико да отидем. Сабале що се орати. 
требе стоку да нараним,авто
бусите си отиду. Па и скупи су.
Влакове

ледаю попреко...
-Ама нали гьи бирамо да се 

гриже за народат?
-Гриже се, гриже се, ама... А 

може и да не знаю или нече да
знаю, оти ньи возе лимузине, а 
ти знайеш дека сит гладнога 
не веруйе...

-Затова ли смо опашка?-А ти знайеш ли кига че
проработи тая бърза линия? -Море никиква опашка не 

нема никакви. “Па еве кико само за елект- смо, ^ийе смо слепо цРево. 
Ужкьим прайе линиюту, па рификациюту от Цариброд до -Значи , йедна операция - и 
укьинуше свите влакове. А я с границу работе вечимка целу после на боклукат, а? 
пензионерскуту чат-пат прес- годину, а това су пет кьило- 
кочео да видим унуците у метРа, нейе тежко за сто

I Йован Прокоплевич

Дй вървим напред! -Може и да йе тека!

В
Шеговита народна песенш |1ч/ и■ и

не ни пречи силата 
на физиката на морала.“

... Разликата между 
психология, 
логика и
философия

. I,

Хубава и работна
Стана

Браво, браво!
Учреди се най-сетне 
Националният ни съвет!
Ад ли и ний ще тръгнем напред?
А защо не?
Ако „спирачите" навреме изметем, 
Ако Хегел на шопски преведем 
Ако Достоевски отново прочетем. 
Ако пак засънуваме седенки 
Ако върбата роди дренки 
Ако, ако...
Ако ни потръгне добре!

- Ей Стояне, млад Стояне, 
та още ли ерген ходиш, 
ерген ходиш, моми лъжеш, 
моми лъжеш, танци водиш?
- Ода, ода - пак ще ода!
Мома ми е утъкмена - 
утъкмена тенка Стана: 
тънка, тънка како бъчва, 
а висока колку връчва - 
аршин висока, два широка... 
Ем убава, ем работна:
два дни, три дни къща мете - 
сметлището под метлата, 
под метлата зад вратата. 
Кокошки го разривали,

Един полицай пита свой колега 
къде се с губил толкова дълго време. 
Другият му обяснява, че е бил на по
литическа школа, където са им пре
подавали философия, психология и 
логика.

- Не ги разбирам тези пусти науки! - 
признава първият полицай и малко 
ядосан, пита: - Е, какво е това психо
логия, логика и философия?

- Ще ти обясня с един прост пример - 
успокоява го полицаят, който бил на 
политическа школа:

Ако пред банята стоят един чист и 
един мръсен човек, кой от тях ще вле
зе в банята?

С нов имидж национален 
С нов заряд емоционален 
С нов авторитет политически 
Ще тръгнем и ний фактически 
Напред, само напред!
Като нормалния свет...

- Ами мръсният!
- Грешиш! В банята ще влезе чис-

понеже той има навика да сетият
къпе! Ето на това ни учи психологи
ята. печурки ситораснали, 

та баби ш\посъбрали
Новица Младенов

А сега втори пример. Ако пред 
банята стоят един чист и един мръсен 
човек, кой от тях ще влезе в банята? 1

- Чистият!
- Пак грешиш! В банята 

мръсният човек, понеже е отишъл 
там, за да се изкъпе. Това е логично.

Сега ще ти дам и трети пример. Ако 
пред банята стоят един 
мръсен човек, кой от тях ще влезе 
банята?

- Егати, откъде да знам кой ще 
влезе?!

- Ето, това вече е философски въп-

и супа чорба направили, 
та сватове дочекали!

Записал: Александър Младеновще влезе

Наши хора
Някои хора негодуват,чист и един че в името на гим

назията е пренебрегнато онова “Свети, свети...” 
и тя е само гимназия “Кирил и Методий”. Няма 
нужда, казват други, защото и Кирил, и Методи 
са наши хора - били са директори на гимназията, 
но все пак не са... светци.

в

рос! А.Т.

Основател: Наррдна скупщина Вестникна българите в Сърбия 
на Републи ка Сърбия ШШ^Я

Издава: Издателство " Братство"
Кей 29 декември 8 ЯИЯ^ЯГ^Т Я Я

Е-поща: Ьга1з№о@тесЛап15.пе1
ЙЗцветко^^ Мочор Тодоров. Петър Рангело».


