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Двудневна визита на словашкия президент Рудолф Шустер в Белград

Континуитет на добрите отношения
Президентът на Сърбия и Черна гора Светозар Марович се срещна 
словашкия президент Рудолф Шустер. й йййвъв вторник със

Словашкият президент, който 
на визитата си в СЧГ се придру- Тържествено

отбелязани двежава и от делегация словашки 
бизнесмени, настоя за увеличе
ние на стокообмена между двете 
страни, понеже сегашният обем 
от 119 милиона

столетия от Първото
сръбско въстание

долара “не е на 
задоволително ниво”. Президен
тът Шустер оповести скорошна 
либерализация на визовия режим 
за граждани на СЧГ.

Словашкият президент, който 
в Берлград има среща и с предс
тавители на словашкото малци
нство у нас благодари на Маро
вич за това, че на сънародниците 
му във Войводина са предоставе
ни възможности да си имат 
професионален театър и да тачат 
и развиват родния си език и па-

1
*С участие на хиляди посетители в Орашац бе открит 
паметник на Караджордже Петрович, а патриарх Павле 
отслужи литургия. Беше представено 
музикално-сценичното произведение "Сал" ("Скела")

С откриване на паметник на вожда Караджордже Петрович, света 
архиерейска литургия, панихида за въстаниците и с музикалното 
произведение ”Сал” (”Скела”) в Орашац в неделя бяха ознамену
вани две столетия от Първото сръбско въстание и от създаване на 
модерната сръбска държава.

Белград: Президентът Шустер бе посрещнат с държавни почести

Президентът на държавната въпроси за властите в 
общност очаква Словакия да изтъкна президентът Марович. 
подкрепи изцяло усилията на Президентът Шустер каза, че 
Сърбия и Черна гора за прноб- Словакия е наясно с проблемите двете страни ще продължи Ма- 
щаване към евроинтергационни- на Събия и Черна гора , като се 
те структури.

Развитието на икономическо
то сътрудничество и привличане- ред словашкия президент Сър- 
то на словашките инвеститори в бия и Черна гора се развива в 
Сърбия и Черна гора са важни правилна посока.

Белград ционалната си култура.
Като изрази увереността си, 

че политическият диалог между
(На 3 стр.)

рович посочи, че посещението на 
имат предвид трудностите, през президента Шустер в Белград ще 
които е минала Словакия. Спо- Допринесе за “континуитета па

добрите взаимоотношения”, кои-

Маурицио Масари в Димитровград

Представени целите на ОССЕто се отличават с “взаимно раз
бирателство, приятелство и под
крепа”.

* Шефът на канцеларията на мисията на Организацията за 
европейска сигурност и сътрудничество г-н Маурицио 
Масари посети на 18 февруари т.г. Димитровград.

По време па посещението си в Димитровград Масари се срещна 
поотделно с представителите на местното самоуправление, с пред
ставители на партиите, действащи в общината, на полицията, мит
ницата и па други институции, както и е представители на черквата.

(На 3 стр.)

т съвет еСРБША И ЦРНА ГОРА 
Савет миниетара 

МИНИСТАРСТБО за /ъудска и
МАН»ИНСКА ПРАВА

бо*У(?-/<;/Г Министерството за човешки и 
малцинствени права па Сърбия и 
Черна гора на 13 февруари взе 
решение за регистриране на На
ционалния съвет на българското 
национално малцинство.

В решението се посочват име
ната на всичките 21 членове па 
съвета и се изтъква, че негов пре
дседател е д-р Ангел Йосифов.

Решението е подписано от ми
нистърът за човешки и малцин
ствени права Расим Ляич.

/3- 200^ . годиие
Б еоград През обектива I

На осяову члаиа 19. став 6. Закона о задгпт* права и слобода нацвоналюос малина 
(«Службеня лист СРЬ, бр.11/2002) , члаиа 9. став 6. Правилника о начкну рала 
ехупитик е лектора за избор савета якциояалиих малина («Службсии лист СР1», 
брА1/2002) и члаиа 192. стаа I. Закона о ошитем упрааиом иоступку («Службеш» 
лист СР)», бр. 33/97 и 31/2001X по прибави Напионалиог савета бугврскс 
иацяоиалке
Министерство за лудска и малинска права доноси

3упис у Регистар илционалних елвегамалине за

3нрешеш е Ангажирани и 
в отборите на 
Парламента
Депутатите-нашенци Владимир 
Захариев от ДСС и Стефан 
Занков от СРС са станали 
членове на два отбора на 
Скупщината на Сърбия - на 
Отбора за външна политика и 
Отбора за междунационални

о1. Национални еааег бугарске иацмояалие малак* угшсу]е с* у Регистар 
национални* свистя, ко^и се водя код Министерства за лудска и малинска права, 
на региетарском листу бр. 10 под редини 0ро]си 1. I©Процесът за убийството на Зоран Джинджич 000й оотношения.

Донка Банович от Димитровград,
След серия отлагания от началото му през декември миналата която стана народен 

година във вторник беше подновен съдебният процес срещу представител като член на ДСС, 
заподозрените в убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич.

Предполагаемите убийци на сръбския премиер Зоран Джинджич

г—-а Хората казват, че щом изникнат кокичетата
наближава пролетта и ако тези вярвания са точни,

ЧИ® зимата още малко ще „царува" в нашия край.
Снимката на тази нежни предвестници на пролетта 
направихме тази дни в двора на Боянка Димитрова в 
Босилеград. I

пе в Отбора за преодоляване на 
бедността.
Милутии Пешич, депутат на ДСС

Ще се явяват в с-ьда по отделно, а не е останалите членове па групата, от сурдулица, е член на Отбора
(На 3 сгр.)

н
към която принадлежат. за селско стопанство.
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Словашкият президент 

днес в Македония
Новини от България

Министър Паси посети Москва

125 години 
дипломатически 
отношения между 
България и Русия

Делегация на Словакия, начело с президента Рудолф Шустер, 
отпътува от Белград на посещение в Македония.

По време на визитата си в Скопие президентът Шустер ще се 
срещне с македонския си колега Борис Трайковски, с македонския 
премиер Браико Цървеиковски и с председателя на македонския 
парламент Любчо Йордановски.

В рамките на посещението на словашкия президент в Македония 
трябва да бъде подписано споразумение за сътрудничество между 
Стопанската камара на Македония и Словашката търговско-про
мишлена камара.

На двудневна визита в Москва във вторник при- |~|л2Ж и 3-ГОДИШНЗ ПрОГраМЗ 33 
стигна българският министър па външните работи Со- миогтип
ломон Паси, ротационен председател на Организация- СЪТруДНИЧвСТВи 
та за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Министрите на външните работи на България и 

Дейността на ОССЕ и българо-руските отношения Русия Соломон Паси и Игор Иванов подписаха в 
са били главните теми на срещата -между външните Москва план за консултации между външните 
министри на България Соломон Паси и на Русия Игор министерства и тригодишна програма за 
Иванов. В разговорите участва и генералният секре- сътрудничество в областта на науката, 
тар на ОССЕ Ян Кубиш. образованието и културата.

Министър Паси коментира, че в широкия спектър Игор Иванов подчерта позитивната динамика в 
въпроси, по които е разговарял с колегата си Игор двустранните връзки през последните години и 
Иванов, па първо място е била 125-годишнината от руското желание към връщане към исторически 
установяването надипломатическите отношения ме- добрите българо-руски отношения, 
жду България и Русия. Соломон Паси подчерта, че двустранните връзки

От руското Министерство на външните работи из- през последните три години са в най-добрата си 
разиха надеждата, че “България ще се справи успешно форма от 1989 година насам и изрази българското 
със задачите на председател па ОССЕ”. Русия настоя- желание да се надгражда това, което имаме, 
ва за радикална промяна на стила и методите на работа .............
па Организацията и за отказ от “двойните стандарти”, шение на Молдова и Грузия , се казва в изявление на 
При обсъждането на регионалните проблеми особено министерството.
внимание бе отделено на урегулирането на Приднест- Министрите обсъдиха и промените в начина на фи- 
ровския конфликт, ситуацията в Грузия и Нагорни Ка- нансиране на ОССЕ, така че то да се основава на реал- 
рабах. “Руската страна счита за недопустимо обвърз- ната платежоспособност на всяка страна. Това би по-

руския дял във финансирането на Организа-

Зоран Живкович за 
действията на ЕС 
спрямо Сърбия__

Стефан Софиянски:

Кметовете 

Съобразно с да правят 
действията на заявки до 
новата власт ЕК

Столичният кмет Стефан
Премиерът на Сърбия Зоран Жи- Софиянски поиска кметовете 

вковнч заяви, че Европейският съюз Да пРавят заявки директно 
(ЕС) ще действа спрямо Сърбия Д° Европейската комисия за 
съобразно с действията на новото 
правителство. Не очакваме санкции

ването па ратификацията на промените на Договора за нижило 
обикновените въоръжени сили в Европа с изпълне- цията. 
нието на задълженията, които Русия е поела по отно-

парите от
предприсъединителните 
фондове, от които се

от международната общност след нуждаят общините. На
конференция за реформа в Министър Антон Станков за делото в Бенгази ..

съставянето на новото правителст
во в Белград. Но ЕС ще действа съо
бразно действията на новата власт - IЕдинствено възможнатаместното самоуправление в 

Белград Софиянски говори I
'за икономическото развитие

заяви Зоран Живкович след разго- на българските общини, 
вор с кмета на София Стефан Со- Кметът на Русе Елеонора 
фиянски. Според Живкович радика- Николова заяви пред 
лнте на Шешел са достигнали своя делегатите на

конференцията, че

присъда е оправдателната
- Изненадан съм, че делото срещу шестимата български медици в ЙУ-»»г.Бц 

Бенгази бе отложено и то по искане на адвоката на либийската държава. Ш&/С'***
Това заяви българският министър на правосъдието Антон Станков.

- В този смисъл датата 15 март ще е редовно заседание на съда, а не на 
пледоарии за приключване на делото”, поясни той. Станков посочи, че е | 
удовлетворен от работата на българската защита по делото срещу й 
българските медици.

Стъпвайки на доказателствата по делото срещу българските медици в 
Либия, единствената възможна присъда е оправдателна, бе категоричен 
министър Станков. Той коментира още, че появата на “Амнести ин- 
териешънъл” по делото в Либия е свързана с доказателствата за изтеза
ване на българските медици. Според него, тази поява също ще даде ръзултат върху хода на процеса.

Щ\ ’ и пмаксимум на парламентарните избо
ри преди два месеца.

Iминистрите не предоставят 
достатъчно информации за 
парите от ЕС.

Г

Министър Антон Станков
Преговорите Белград-Прищина

Най-вероятно в 

началото на март Делото в Либия

Прокурорите искат 

смърт за медиците
Преговорите между властите в Бълград и Прищина най-вероя

тно ще започнат в началото на 
следващия месец. Това заяви 
ръководителят
Хари Холкери. Според Холкери 
Ню Йорк, Вашингтон и Лондон 
подкрепят продължаването на 
процеса на прилагане на стандар
тите, което е основната задача на 
международните представители 
на Косово и Метохия.

Ръководителят на ЮНМИК

Холкери за 
стандартите ЮНМИКна

Либийските прокурори по делото срещу българските медици в * 
Наказателния съд в Бенгази отново поискаха над подсъдимите да 
бъде издадено “най-тежкото наказание”. Прокурорите искат 
смъртна присъда и за палестинеца Ашраф ал Хаджудж. Съдеб
ният състав изслуша заключителните пледоарии в Процеса.

На заседанието на съда обвинителите заявиха, че срещу ме
диците не е имало никакви изтезания, а признанията им били 
напълно доброволни.

Действията на групата, разследваща причините за епидемията 
от СПИН в Бенгази, са създали възможност за въвличане на 
Либия в международен скандал, заяви на свой ред българският 
защитник на медиците - адвокат Пламен Ялнъзов. Той говори 

около час пред съдебния състав. За първи път на заседанието на съда присъстваха и представители на “Амнести 
интернешънъл”. Правозащитната организация получи правото за първи път от 16 години насам да посети 
Джамахирията.

Следващото заседание на съда в Бенгази ще бъде на 15 март. До 23 февруари защитите могат да внесат 
своите пледоарии в писмен вид, гласи съдебното решение.

До 2005-а трудно
Ръководителят на ЮНМИК Хари 
Холкери се съмнява, че 
стандартите за Косово ще бъдат 
изпълнени до 2005 година, 
съобщи радио Дойче Веле в
емисията си на македонски език.
Според Холкери от реализацията каза, че ще обсъди предложения

та и критиките на сръбската ст-на тези стандарти ще зависи и 
хода на разговорите за бъдещия рана във връзка със стандартите 
статут на Косово.
Ръководителят на ЮНМИК 
изтъкна, че за Прищина е важно 
да продължат разговорите с 
Белград.

за Косово, като изтъкна, че влас
тите в Белград не могат и нямат 
правото на вето относно стандар
тите за покрайнината.

След корабокрушението на „Хера"След десет години дипломатически връзки 
Македония - Китай_____________________ Шансовете за намиране 

на оцелели са изчерпаниДоговор за военно-техническо 
сътрудничество * Роднините на моряците от „Хера" очакват с надежда 

новини от ТурцияМакедония и Китай подписаха договор за военно-техническо сът
рудничество между двете страни, съобщи агенция МИА.

Споразумението е било подписано по време на посещението на 
македонския министър на отбраната Владо Бучковски в Китай.

Македония и Китай подписаха договор за военно-техническо сът
рудничество в годината, в която се навършват 10 години от уста
новяването на дипломатическите отношения между двете страни, е 
изтъкнал минситър Бучковски.

Китай ще дари на Македония информационно оборудване на ар- 
Според китайския министър на отбраната сътрудничеството 

между военните министерства на Македония и Китай е предпоставка 
за сътрудничеството между двете страни в областта на икономиката. 
Той изрази благодарност към правителството на Браико Цър- 

нормализацията на отношенията между Скопие и Пе- 
политика на това правителство спрямо Китай.

Роднините на българските моряци от кораба “Хера” настояват 
издирването да продължи с участието на български спасителни 
екипи. Те приеха обща декларация, адресирана до президента 
Първанов и премиера Сакскобургготски.

Четири дни след катастрофата роднините на моряците от 
“Хера” очакват с надежда новини от Турция. Никой няма право да 
обявява за мъртви децата ни, докато спасителните операции 
продължават, призоваха родителите.

Готови сме да сформираме наши спасителни екипи, 
турска страна да поискат това официално, каза директорът на 
Морска администрация - Варна капитан Богдан Богданов.

Кой е собственикът и кой е работодател на екипажа, как са наемани моряците, с какви договори и как са им 
заплащани възнагражденията - на тези въпроси търси отговор проверката на Инспекцията по труда, която 
започна във фирмата-мениджър на кораба “Провидънс шилинг’ и се очаква да приключи в края на седмицата.

правителство Димитър Цонев заяви, че изпълнителната власт е направила

стига от

мията.

Говорителят на българското
всичко възможно в случая “Хера” и добави, че след като турските власти окончателно обяват изчезналите 
моряци за загинали, ще се реши дали и кога да бъдат обявен национален траур.

венковски за 
кин и за ясната
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Хавиер Солана:

ЕС подкрепя СЧГ
В телефонен разговор с президента на Сърбия и Черна Гора 

върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и 
сигурността Хавиер Солана подчертал, че ЕС продължава да подкрепя 
държавната общност Сърбия и Черна гора, предаде агенция БЕТА, като 
се позова на източници от Брюксел.

Солана е изтъкнал също така, че позицията на ЕС е, че Сърбия трябва 
да има правителство на демократичните сили, коео ще провежда 
реформите и ще работи за приближаване към ЕС.

Солана е отново заявил, че правителството, подкрепено от со
циалистите, ще има големи проблеми в икономическите и полити
ческите отношения с международната общност.

(От 1 стр.)
На централното тържество присъстваха ~

15 хиляди души от Сърбия и Черна гора" от 
диаспората, представители на държавните органи, 
на Сръбската православна църква, от Войската на 
СЧГ, на дипломатическия корпус, обществени, 
литически и културни дейци...

около

Откривайки паметника, Маршичанин каза пред
присъстващите: "Бесмъртният вожд на Първото 
сръбско въстание трябва винаги да ни вдъхновява 

На тържеството говориха Негово светейшество 11 пРеДУпРежДав<Г че дължим не само на него, но и 
патриарх сръбски Павле, и.д. президентът на Сър- на сръбския род да изграждаме свободна и прав- 
бия и председател на Скупщината Драган Марши- Д°л,°бива държава, културна и хуманна, икопоми- 
чанин, престолонаследникът Александър Карад- чески стабилна, която ще бъде обичана от нейните 
жорджевич, награденият поет Райко Петров Ного гРажД‘ани и уважавана от другите народи и дър- 
и кметът на Аранджеловац Радмило Милошевич.

по-

Делегация на СЧГ в Либия

Развитие на военното 

и икономическо 

сътрудничество
жави.

-Във всяко време човек може да спаси своето 
достолепие и душата си, както и своя народ, но и да 
ги загуби. Това знаеха с ума и сърцето си вождът 
Караджордже и въстаниците - каза Негово све
тейшество патриарх Павле.

Премиерът на Сърбия Зоран Живкович даде прием 
по повод двестотинте години от въстановяването 
на модерната сръбска държава. Присъстваха 
чуждестанни делегации, държавни ръководители, 
икономически, обществени и културни дейци. * Външният министър Горан Свиланович и делегация от 50 

бизнесмени от Сърбия и Черна гора е на няколкодневно 
посещение в Либия

Министърът на външните работи на Сърбия и Черна гора Горан 
Свиланович разговаря в Триполи с високопоставени представители на 
министерствата на отбраната и на външните работи на Либия за 
развитието на сътрудничеството между двете страни.

Горан Свиланович съобщи, че със събеседниците си е обсъдил разв
итието на военното сътрудничество, както и сключването на спогодба за 
насърчаване и защита на инвестициите между двете страни.

Делегацията на Сърбия и Черна гора разговаря с премиера на Либия 
Шукри Мохамед Ганем, с министъра на външните работи Абдел Рах.ман 
Мохамед Шалгам и с представители на стопанската камара на Либия.

Доклад на Европейската комисия за борба с расизма и 
нетолерантността

гВ
ш ш

■

България е постигнала напре- шния доклад. Последният доклад съществуват предразсъдъци и 
дък по редица въпроси от област- обхваща периода до 27 юни 2003 дискриминация на малцинствата, 
та на борбата с расизма и нето- г. Той разглежда и изпълнението особено на ромите, както и на 
лерантността, но по-голямата ча
ст от

на препоръките на комисията от имигрантите, бежанците и хора- 
препоръките на Съвета на предишния доклад, публикуван та, които искат да им бъде предо- 

Европа не са изпълнени или са през 2000 г. ставено убежище в страната.
На българските власти се пре- 

последния трети доклад на Евро- промени в България е посочено поръчва да положат повече уси- 
пейската комисия за борба с ра- решението на българското Ми- лия за подобряване положението 
сизма и нетолерантността към нистерство на образованието и на ромите във всички сфери и да 
Съвета на Европа, който беше науката за интегриране на децата продължат да работят за подоб- 
огласен на 27 януари.

Новият Закон за вероизпове- особено интегрирането на децата лите малцинства, 
данията от 2002 г. не решава вси- от ромски произход в българс- 
чки проблеми, свързани с рели- ките училища. Положително е който българските власти предс- 
гиозните свободи в България, оценено и създаването на спсциа- тавят мнението си по някои от 
тъй като не осигурява равнопра- лизирана комисия по човешките заключенията и препоръките па

мките на Национална комисията. В него се посочва, че

Като една от положителнитеизпълнени частично, се казва в

и учениците от малцинствата и рявапе положението на остана-

шЮТшДокладът съдържа анекс, в (От 1 стр.)
Съдиите разделиха делото па две части, оставяйки 23-ма обвинени в 

серия убийства и отвличания да бъдат съдени отделно. Процесът започна 
па 22 декември 2003 година, когато на подсъдимата скамейка седнаха 36 
души, само петима от които са тясно свързани с убийството на Джинджич. 
В действителност в убийството па сръбския премиер са обвинени 13 души, 
но 8 от тях, между конто и предполагаемият “мозък” на операцията 
Милорад Луковнч - Легия се укриват. Отсъстващите ще бъдат осъдени 
задочно.

Съдът отказа да уважи искането да замени двама от съдиите, обявяйки 
го за недопустимо. Единият от съдиите беше обвинен от адвокатите на 
защитата във връзка с мафията в Белград - земунския клан.

вие между различните вероизпо- права в ра
ведания, смятат в Съвета на Ев- служба "Полиция” и организира-. в третия доклад на комисията

нето на обучение за полицаите, има текстове, които съдържат 
Съгласно българския Закон съдиите и останалите държавни очевидно неверни факти и съз-

ропа.

за вероизповеданията, правосла- служители, 
вието е юридическо лице ех 1е^е, 
докато всички останали вероиз- ба с расизма и нетолерантността човешките права в България, 
поведания трябва да регистрират смята, че в България все още 
своя статут и ръководството си в 
съда. В преамбюла на закона се 
подчертава ролята на православ
ната църква, поради което про
тестираха представителите на 
протестантските църкви, както и

дават лоша представа за рсалпа- 
Европейската комисия за бор- та ситуация по отношение на

Представени целите на ОССЕ
Масари изтъкна пред гимназистите, че е 

много важно те да започнат да мислят по 
европейски, да бъдат уверени, че и СЧГ ще 
влезе в Европа. Може би това няма да стане, 
когато влязат останалите съседни държави, 
като България например, но в крайна 
ОССЕ ще помогне не само при провежда
нето па реформите в СЧГ, по и за интег
рирането й в европейските структури.

На въпрос па ученик кога СЧГ ще влезе в 
Европа, Масари отговори, че датата не е 
толкова важна, колкото самият факт, че ще 
влезе. Дали това ще стане през 2007, 2012 
или 2015 година зависи от много неща, които 
трябва да бъдат решепи в СЧГ.

На въпроса как ОССЕ може да помогне 
на нашата държава, Масари отговори, че 
има няколко начина: единият е провеждане 
на разговори с правителството па Сърбия 
и то да обърне повече внимание на малките 
и бедни общини, другият е чрез подпомагане 
реформирането па съдебната система , 
медиите, полицията, а всичко това в крайна

(От 1 стр.)

По собствено желание Маурицио Масаримюсюлманите, които са също та
ка традиционна религия в Бълга- се срещна с учениците от гимназията, пред 
рИЯ които представи основните цели на ОССЕ.

Масари изтъкна, че най-важното е създа-В доклада е отбелязано, че в 
Европейския съд с била внесена ва,,ет0 1,3 об‘«° пространство, в което всеки

човек може да работи и твори в унисон смолба за създаване на партия на 
македонците в България. Коми
сията посочва на българските 
власти, че е необходимо да запа- капитали и услуги.
зят свободата на вероизповеда- Освен това целта на ОССЕ е да се съз- 
ние и свободата на организиране ДаД° °бща концепция за сигурност, за сигур

ни граници, за съдебна система, полиция и

възможностите и желанията си , пространс
тво, в което свободно ще се движат хора,

М. Масари в Димитровградската гимназия

сметка се отразява на живота на хората. Може 
би най-коикретна помощ може да се окаже, 
ако се организира донорска конференция за 
финансиране на мнкропроекти в общината. 
Що се отнася до самото училище, вратите 
канцеларията па ОССЕ в Белград са отворени 
и ако самото училище се обърне за помощ със 
съответен проект, 
помогне.

на македонците.
В последния доклад се съдър- за всичко онова, което е свързано със сигур

ността на живота на хората.
Европейската общност се стреми към

жа оценката, че членовете на 
турската общност в България са 
по-добре представени в общест- оби‘° пространство и общност на принци-

ните, които гарантират свободата па мйе
на

вените структури, а правото на 
събиране на представителите на лвне, демокрацията, зачитане на човешките 
македонската общност е по-ефе- и малцинствени права. С други думи, към

създаване на пространство, в което живе-
мисията е готова да

ктивногарантирано,отколкото в 
периода, анализиран в преди- С'ДИ там хората ще имат еднакви права и

всички ще зачитат еднакви стойности.
А.Т.
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Подпредседателят на ДС Борис Тадич:Кметът на Димитровград Боян Давитков

Пари само за проверени проект 5—«ЗДм*
Подпредседателят на Демократическата партия (ДС) Борис 
Тадич заяви, че почти не съществува възможност тази 
партия да влезе в бъдещото правителство, т.е. ( 
възможностите са "минимални и почти теоретични .

* Европейската агенция за реконструкция отпуска 15 милиона евро за 15 общини от 
Югоизточна Сърбия, между които и Димитровград. По този повод разговаряхме с д-р Боян 
Давитков, председател на Общинската скупщина в Димитровград.

- Става дума за проект за под
крепа на общините от Югоизто
чна Сърбия от Европейската аге
нция за реконструкция на сто
йност 15 милиона евро. Средст
вата ще бъдат използвани в 15 
общини, а общините (всичките 
заедцо) трябва да осигурят до
пълнително още три и половина 
милиона евро от собствени сред
ства. Разпределянето трябва да 
стане по следния начин: около 
три милиона евро са предназна
чени за самото провеждане на 
програмата, а то включва рабо
тата на канцеларията на Агенци
ята в Зайчар, за семинари, обу
чение и пр. Останалите средства 
се разпределят така: осем милио
на за инфраструктурни проекти 
във всичките 15 общини, един ми
лион евро за подобряване на ико
номическото положение в общи
ните и един милион за модерни
зиране работата на общинските 
управления, за да могат да оказ
ват по-качествени услуги на гра
жданите - поясни Давитков.
* Каква е динамиката на 
разпределяне на средствата?

- Средствата ще бъдат дадени 
за определени проекти, които са 
приоритетни за 2004 и 2005 го
дина.
* Кой определя приоритетите?

- За да се стигне до проект за 
реализация и финансиране, тряб
ва да се изготви развоен план за 
всяка община поотделно и от то
зи план се избират приоритетни 
програми от споменатите три об
ласти. Процедурата е следната:
Европейската организация за ре
конструкция обяви конкурс през 
декември миналата година за ан
гажиране на 45 специалисти за 
всичките 15 общини, след което 
те бяха избрани и работят време
нно за нуждите на Агенцията. С 
още трима от всяка община те 
работят по подготовката на база 
със сведения за дадената община, 
което на практика означава, че 
работят върху развойната стра
тегия на общината. Тази страте
гия, макар че се изготвя за ну
ждите на Агенцията, се прави 
така, че да може след това да се 
използва и за други цели.

На 2 и 3 февруари трима пред
ставители на Европейската аген
ция за реконструкция и трима от

община решихме, че за икономи
ческата част е най-добре да се ан
гажира Лиляна Петрова, която е 
началник за финансиите и бюд
жета в общината. За реформа на 
общинското управление и пови
шаване качеството на услугите е 
определена Светлаиче Станкова, 
юрист, началник за извънстопа- 
нските дейности. За инфраструк- 
турната част ще отговаря Радми- 
ла Методиева, строителен инжи- 
нер.

-След като е създадено парла
ментарно мнозинство със Социа
листическата партия на Сърбия 
(СПС) и имайки предвид диску
сиите в парламента, възможнос
тите ДС да влезе в правителст
вото от ден на ден стават все по- 
малки - заяви Тадич пред журна
листи в парламента.

Той също така каза, че ДС не 
"затваря вратата” за разговори 
във връзка с правителството и по 
други държавни въпроси, поне
же е "държавотвориа партия”.

-Демокр

* Колко проекта ще бъдат 
изготвени за нашата община?

- От Агенцията предоставят 
по 30-35 проекта на всичките 15 
общини, което означава, че сре
дно ще се финансират по два про
екта във всяка община. Има 
няколко неща, които са проблем 
за нас, но може да стане така, че 
това,
приоритет, може да се окаже, че 
не е. Затова в момента не бих 
могъл да кажа към какво бихме 
се насочили ние, преди специали
стите да си кажат мнението. Спо
ред мен все пак на всяка цена 
трябва да бъде включен проект 
от областта на икономиката, не
зависимо че тук са предвидени 
по-малко средства, отколкото за 
инфраструктурата.

д-р Боян Давитков
тия епар

съвсем държавотвориа” което 
означава, че няма да гласуваме

атичната
крепим онези, които са полезни 
за Сърбия и за нейните граждани 
- каза Тадич, напомняйки че ДС 
не е поставяла никакви специал
ни условия за определени места в

нашата община бяха на обучение 
в Сокобаня, където получиха на
пътствия за работа. Целта е тези 
трима служители, един от които 
отговаря за инфраструктурата, 
другият за развитието на местно
то самоуправление, а третият за 
икономическо развитие, заедно с 
тримата представители от общи
ната да работят съвместно и да 
изготвят тези базични сведения. 
След това се уточняват пробле
мите, правят се програми и се оп
ределят приоритетните проекти, 
които ще бъдат финансирани. 
Тази проектостратегия би тряб
вало да бъде готова до средата на 
март, след което се предоставя на 
публично обсъждане. После се 
изготвя окончателен проект, 
който трябва да бъде приет от 
Общинската скупщина. Само 
след такава процедура се опре
деля кой проект и доколко ще се 
финансира от Европейската аге
нция за реконструкция и, разбира 
се, колко средства- ще трябва да 
осигури самата община. Това на 
практика означава, че към 
средата на годината ще се знае 
кой проект ще бъде финансиран. 
Когато тази процедура приклю
чи, може да се подпише договор с 
Европейската агенция за реконс
трукция.
* Кои са хората от нашата 
община, които ще работят с 
представители на Агенцията.

- Европейската агенция препо
ръча това да Оьдат лица с виеше 
образование, да работят или в об
щинското управление, или в инс
титуциите, чиито основатели са 
общинските скупщини. В нашата

против всички закони - ще под-

Кандидати за председател на 
Демократичната партия са Борис правителството, понеже се инте- 
Тадич и Зоран Живкович, докато ресува единствено от програмата

на това правителство.
-От бъдещия премиер зависи 

дали ще покани ДС в реконструи
раното правителство. Ние не мо-

което ние считаме за

за четирите подпредседателски 
места ще се надпреварват 10 
кандидати.
Танюг съобщи, че Тадич има 
подкрепата на 156 общински 
отбори, а Живкович - на 18.
Кандидати за подпредседатели 
са: Ненад Богданович, Слободан генералният секретар на Нова 
Гаврилович, Душан Петрович,
Боян Пайтич, Чедомир 
Йованович, ^Сйворад 
Анджелкович, Гордана Чомич,
Лиляна Лучич, Влатко Райкович ята за правителство на мнозинст- 
и Драган Домазет. Най-голяма 
подкрепа на отборите имат 
Богданович, Гаврилович,
Петрович, Пайтич и Йованович.

жем да направим това, понеже 
имаме само 22 мандата - каза

Сърбия (НС) Драган Йованович. 
Той поясни, че неговата партия
първоначално е поддържала иде-

А.Т.
вото, но след като това се е ока
зало невъзможно, те се съгласи
ли да се сформира правителство 
на парламентарното малцинство.

Още една политическа 
партия в Сърбия_____

” Единна 
Сърбия” на 

Д. М. Палма
ОО на ДС в Босилеград

9 делегати на
Скупщината на ДСПолитическата сцена в Сър

бия е обогатена с още една поли
тическа партия. Досегашният за
местник-председател на Пар
тията на сръбското единство 
(ССЙ) Драган Маркович Палма е 
напуснал довчерашните си коле
ги и е сформирал своя политичес
ка партия с името "Единна Сър
бия”. Маркович е спечелил дове
рието на група бивши депутати от 
ССЙ, а инициативата е подкре
пена и от около 20 общински 
отбори на партията на Борислав 
Пелевич, от които се очаква да 
влязат в новата партия.

* Босилеградските демократи подкрепиха кандидатурата на 
Борис Тадич за председател на партията.

Общинският отбор 
на Демократичната па
ртия в Босилеград из
бра 9 делегати за Скуп
щината на партията, 
която ще се проведе на 
22 февруари в Белград.
Освен председателя на 
ОО Миле Миленов, на

подкрепил на последно
то си заседание канди
датурата на Борис Та
дич за председател на 
партията. За длъжност
та подпредседатели на 
партията ОО на ДС е 
предложил Зоран Жив
кович, Слободан Гаври
лович, Чедомир Йова
нович и Живорад Анд
желкович.

- ОО на ДС в Боси
леград е на мнение, че в 
момента -най-доброто 
решение за партията е 

за председател да бъде избран 
Борис Тадич, а Зоран Живкович да 
бъде подпредседател, изтъкна Ми
ленов.

заседанието ще присъс
тват и подпредседате
лите д-р Миряна Цве
танова и Рафаил Стоя
нов, както и Воислав 
Божилов, Методи Чи- 
пев, Славко Якимов,
Глигор Николов, Борис Динов и 
Денча Тодоров.

- Резултатите от парламентар
ните избори и броят на членовете 
на партията в общините, съотне- 
сени към броя на жителите, са били 
критериите за определяне броя на 
делегатите за Скупщината, казва 
Миле Миленов, председател на бо
силеградските демократи. Той 
подчерта, че ДС в Босилеград е спе
челила 13,07 на сто от гласовете, 
което

Димитровград

Редовно 

годишно 

събрание на 

ОО на ДСС

Миле МиленовНова идея за автомагистралата Ниш-София

През Стрезимировци?
Българският координатор в Пакта за стабилност в Югоизточна 

Европа Милен Керемидчиев заяви, че Японската банка за между
народно сътрудничество от Токио е заинтересована за изграждането 
на автомагистралата Ниш-София като важна отсечка на Евроко- 
ридора № 10. Към този проект проявяват интерес и фирми от Авс
трия, Турция и САЩ, които разполагат и с финансови средства. Те са 
готови да кандидатстват на търг за концесия на тази важна отсечка 
на Коридора № 10.

Керемидчиев подчерта, че те предлагат и ново трасе за авто
магистралата, което ще се обсъди от делови групи - вместо през 
ГКПП Градина-Калотина, магистралата да прекосява държавната 
граница на КГПП Стрезимировци.

Координаторът на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа 
Милен Керемидчиев посочи, че България вече е сформирала ра
ботна група, която да се занимава с този въпрос и че очаква това да 
направи и Белград. в- Бойков

Оценявайки политическата об
становка в момента в Сърбия, Ми
ленов подчерта, че най-голяма вина 
за несформирането на Правителст
вото носи Демократичната партия 
на Сърбия. “Недопустимо е ДСС да 
одхвърля всички предложения на 
ДС, а същевременно да иска под
крепа за правителство без участие
то на ДС. Смятам, че едни нови 
избори не са най-доброто решение 
за Сърбия, понеже ще се похарчат 
много пари, а съотношението на 
политическите сили няма да се про
мени значително, каза Миленов.

Общинският съвет на Демокра
тическата партия на Сърбия в Ди
митровград ще проведе на 29 фев
руари редовното си годишно съб
рание. В дневния ред са включени 
две теми - отчет за работата и фи
нансов отчет на Общинския съвет 
на партията между две годишни 
събрания и избиране на членове на 
Общинския съвет на ДСС в Димит
ровград.

представлява най-добрият 
резултат на партията в общините в 
Ябланишки и Пчински окръг. 
Затова в Скупщината ще участват 
по-малко делегати от другите об
щини в окръзите, отколкото от 
нашата община, поясни той. - ^

Тринадесеточленният Общин
ски отбор на ДС в Босилеград еБ.Д.
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Сътрудничество между Стопанската 
камара на Сърбия и Балкански съюз за 
панаирите_______

Борис Златанов, представител на УНДП в Босилеград

Реинтеграция на 

балканските капитали

споразумение за делово сътрудничество.
Конгресът ще бъде проведен през октомври следващата година в 

онгресния център на Новосадския панаир. Той ще трае два дни и ще 
оъде посветен на развитието на региона и на зоните за свободна 
търговия. м

щОт миналата година Босилеградска община е 
включена в програмата “МИР”, в рамките 
УНДП - организация на Обединените нации, финан
сира проекти за развитие и възстановяване на общи- 

Пчински и Ябланишки окръг. На 23 септември 
2003 година УНДП е открил свой офис в сградата на 
ОС в Босилеград с цел координиране на дейностите на 
организацията за ефикасно прилагане на програмата в 
нашата община.

В офиса на УНДП е назначен на постоянно работно 
място Борис Златанов, представител на организацията 
за нашата община. Златанов е по потекло от Долна 
Любата, а сега живее във Враня. По професия е строи
телен
притежава изключителен опит в работата с между
народните донорски организации. Преди да започне 
работа в УНДП, този млад специалист е работил в 
организацията “Лекари без граници”, както и в амери
канската неправителствена организация УСАИД 
ЦХФ. Както самият той изтъква, досега сътрудничест
вото между УНДП и общината е на високо равнище.

на която

Шш Ф,й .ните в

0
Р ШПротест на работници от 4 пиротски предприятия

Блокада на автомагистралата инжинер, говори английски и френски език и
№

инструкции и консултации оказваме помощ на орга
низациите и ведомствата при изработването на проек
тите им. Бих изтъкнал, че в офиса на УНДП вече са 
предадени 16 проекта от различни области - здравео
пазване, просвета, комунални дейности, култура, спо
рт и др. и се надявам голяма част от тях да бъдат 
приети.

От какво зависи дали определен проект ще 
бъде приет от Кашата организация?
- Основно е всеки проект да е свързан с общите 

интереси на населението. Кои от тях ще бъдат приети, 
решава деветчленната комисия, съставена от 5 члена, 
предложени от ОС, и 4 - от страна на УНДП. Кри
териите за приемане на проектите се оценяват с оп
ределен брой на точки и всеки проект трябва да по
лучи необходимия максимум точки, за да бъде приет. 
Срокът от момента на приемането до началото на реа
лизацията на проектите е един месец. В този период 
чрез конкурс ще се определя изпълнител на проекта и 
тогава ще се създадат необходимите условия за 
неговата реализация. Бих подчертал, че в общината е 
сформиран Фонд за развитие, посредством който 
УНДП и ОС съвместно ще финансират програмите.

Златанов казва, че е чуждестранните донори за
лагат много на незамърсената природа, на чистата 
планинска вода и екологичната храна, а в Босилег- 
радско те са в изобилие. Чистата природа е много до
бър шанс за развитието на Босиелградска община.

П.Л.Р.

Господин Златанов, какво представлява 
всъщност програмата „Мир" и в кои 
общини, освен в нашата, УНДП ще 
финансира проекти?
- Основната цел на УНДП е развитие и възстановя

ване на общините в Пчински и Ябланишки окръг чрез 
прилагане на програмата “Мир”. Според подписания 
на 17 октомври миналата година в Буяновац меморан
дум, УНДП ще финансира проекти във всичките 7 
общини в Пчински окръг - Босилеград, Враня, Тър
говище, Буяновац, Прешево, В л ад и чин хан и Сурду- 

_ лица, както и в 4 общини в Ябланишки окръг - в Лес-
Около петстотин работници град с представители на републи- ковац, Лебане, Бойник и Медведжа. И самите общини 

от пиротските фирми “Галанте- канското Министерство за труда финансово ще подкрепят реализацията на програмата, 
кс-трейд”, “Пиротекс”, “Полет”, и социалните грижи. Там им бе тъй като ще осигуряват по 25 на сто от средствата. В 
“Драгаш” и “Любомир Карта- казано, че министерството не мо- Босилеградска община през следващите 2 години ще

бъдат вложени 80 000 долара, 75 на сто от които ще 
подсигури организацията, а 25% общината.левич” миналия четъртък блоки- же да им помогне финансово, 

раха за един час магистралата Във вторник работниците от озо- 
Ниш-София. Протестирайки по валите се в тежко положение пи- 
този начин, те искаха да покажат, ротски фирми отново се събраха 
че живеят изключително тежко, край магистралата Ниш-София, Най-напред проведохме срещи с представители на 
защото фирмите им работят ела- но не я блокираха. Те съобщиха, местните общности, на неправителствените организа

ции, на държавните предприятия в общината, чрез

Какви са досегашните дейности на УНДП в 
нашата община?

бо. че ако не им се помогне, отново 
Работниците настояваха за ще застанат на пътя. 

намиране на начини за прилагане 
на социалните програми, както и 
за издължаване на неизплате
ните вноски за социалното им и 
пенсионно осигуряване за из
миналия период. Представители 
на 5-те фирми, в които работят 
над 2000 работници, ще раз
говарят за своето социално поло
жение с представители на съот
ветните републикански минис
терства.

В края на миналата седмица 
представители на петте пиротски 
предприятия разговаряха в Бел-

които ги запознахме с условията и начините за из
готвяне на проектите финансирани от УНДП. ЧрезБ.Д.

Учреден Сръбско-македонски делови 
съвет

В „Изградня“ в Босилеград

Приета оставката на 
директораНов

договор
жду Сърбия и Македония.

Специално ще бъде анализи
ран въпросът как се реализира 
споразумението за свободната 
търговия мъжду двете държави, 

Миналата седмица във Враня което е в сила от 1996 година. След 
бе учреден Сръбско-македонски кат0 бъдат съгласувани листите 
делови съвет, от който се очаква за никои специфични селскосто- 
да допринесе за подобряване на папски и индустриални изделия, 
стопанското сътрудничество ме- очаква сс Да *>ъде подписано ново

споразумение за това.

Членовете на Управителния съвет на общественото строително 
предприятие „Изградня" в Босилеград приеха оставката на 
досегашния директор Митко Рангелов, дипломиран строителен 
инженер. За изпълняващ длъжността директор бе назначен Винко 
Атов, строителен техник.
Рангелов е подал оставката по лични причини. Новоназначеният 
временен директор Винко Атов ще остане на този пост до 
обявяването на конкурс, но не повече от една година.

Зоран Иванов и Далибор Йеремиев от Димитровград непланирано смениха 
професиите си____________________________________________

Тежко е, когато останеш без работа
* Търсейки начин да осигурят поминъка за себе си и за семействата си, бившите работници в ГИД Зоран 
Иванов и Далибор Йеремиев откриха стъкларски магазин. * В началото на всеки месец стъкларите
отделят по 22 хиляди динари за данъци и други разходи.

Тридесет и две годишният Зоран Иванов и е една 
година по-малкият Далибор Йеремиев са малди хора,
които допреди няколко години работеха в Димитров- Част от приходите те все още отделят за купуване на 
градския завод за каучук. И двамата са семейни. Зоран е необходимите за стъкларската дейност инструменти и 
с полувисшо модслиерско училище, докато Далибор е машини. Магазинът им рабти през целия ден. 
завършил средно училище за каучук, Зоран Иванов ни разказа как от моделиер е станал

За разлика от много работници от озовалата се в стъклар: “Фирмата ми ГИД престана да работи. Тряб- 
безизходно положение фирма ГИД, Зоран и Далибор ваше отнякъде да се изкарват парите. Постъпих на ра-
търсеха начин как да осигурят екзеитенция на семейс- бота при един стъклар от Пирот, който беше открил двамаха димитровградски стъклари казват, че рабо
тната си. Търсеха и откриха. Преди няколко месеца от- магазин в Димитровград. След няколко месеца пиротча- цм е затруДиена от големите данъци. Освен това те
криха в Димитровград стъкларския магазин “Сърма”, нецът реши, че няма сметка да идва па работа от Пирот. п‘ла и „асма за помещението, в което работят. "В 
Всеки месец те продават средно между 50 и 100 квад- Предложих му аз и Далибор да купим стъклата и да иачалото иа всски месец отделяме по 22 хиляди динара за 
ратни метра различни стъкла, включително и съвремен- продължим работата. Той сс съгласи, и така за- разходите.да,|ЪцИте са високи. Понякога ми се струва, че 
ните вакуумирани. Предлагат и постявяне като допъл- почнахме...” Преди не си е и помислял, че може да се ‘ 1П1ЧШ1те сс отнасят към нас като че ли дъпжим 
нителна услуга. Освен това в стъкларското ателие може занимава е тази дейност. Колегата му Йеремиев също 0„ п пе магпЗИнче, което предлага само няколко
да се поръча поставяне на картини и снимки в рамки, така по-рано пе си е мислил да бъде стъклар, но, както и 'лия казпа Далибор Йеремиев. Б. Димитров
както и изработване на стъклени кутийки зя хранител- обикновено се казва, “необходимостта променя закона .

ните магазини.
Според тях засега работата върви сравнително добре.
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Общо събрание на работещите в „Сточар" * Дълговете на фирмата 
възлизат на около 54Босилеградчани се интересуват от 

отглеждането на охлюви_________ Няма хляб без мотика милиона динара, докато 
различни длъжници 
трябва да й изплатят 
около 26 милиона, така 

) че дефицитът в края на 
,■{ миналата година 

възлиза на 28 милиона.

Наскоро и ферми?
■ * В Босилеградска община вече има заинтересувани хора, 

които желаят да създадът ферми за отглеждане на 
охлюви

Финансовото положение и по- | 
нататъшната работа на “Сточар” 
бяха двата основни въпроса, разис
квани от работещите на общото 
събрание, проведено на 12 февруа
ри т.г. Според данните от счетово
дството на кооперацията, дългове
те за данъци върху заплатите за 
периода от ноември 1999 до края па 
януари 2004 г. са почти 12 милиона 
динара. Ако към това се добавят и 
неизплатените заплати, сумата 
надминава 22 милиона. За изкупен 
от частните производители доби
тък фирмата дължи 20 милиона, за 
изкупено мляко - един милион и сто 
хиляди динара и т.и. Общо дълго
вете па “Сточар” възлизат на около 
54 милиона динара.

Данните от счетоводството со
чат също така, че земеделската ко
операция има да взима общо от 
своите клиенти около 26 милиона. 
Като се вземат предвид дълговете и 
това, което трябва да получи “Сто
чар”, излиза, че в края на миналата 
година кооперацията е била с дефи
цит почти 28 милиона динара.

Тази сума едва ли може
да се навакса.

- Въпреки че инвестицията за този вид бизнес е голяма, смятам че 
“охлюварството” е изключително доходно, казва Игор Йовановски, 
агроном от Босилеград, който възнамерява да се занимава с отгле
ждането на охлюви. Той изтъкна, че вече е влязъл в контакт с ита
лианската фирма “Алименти натурали” и е присъствал на няколко 
обучения във връзка с откриването на ферми. Условията за това са 
следните: да се предостави мостра от почвата, на която ще се отг
леждат охлювите, а фирмата от своя страна изготвя проект, подсигу
рява “ятото”, семената за храна, материтериалите за ограждане на 
фермата и всички други необходими съоръжения за започване на биз
неса. Начална инвестиция, необходима за откриването на една ферма 
на площ от около 2 000 квадратни метра, е около 4 500 евро.

Според изследванията, в нашите краища съществуват подходящи 
природни условия за отглеждане на охлюви, понеже те могат да жи
веят и на над 1 000 метра надморска височина и при различни клима
тични условия.

Босилеградчани все още се отнасят с недоверие към този вид бизнес 
и не смеят да се излагат на рискове, въпреки твърденията на спе
циалистите, че печалбата от охлюварството е голяма. Йовановски 
казва, че италианската фирма ще изкупи цялата продукция на всички 
собственици на фермите, така че не съществуват рискове за подси-

П.Л.Р.

бва да се приложи народната 
поговорка “Няма хляб без мотика”. 
Следващото общо събрание за об- 

на положението в “Сто-

Как да се преодолее кризата? 
Директорът предложи няколко 
мерки. Една от основните е да се 
засили трудовата дисциплина, вк
лючително и на ръководителите на 
някои сектори, която в момента е 
на много ниско равнище. “Защото 
частният производител никога не 
гледа дали е събота, неделя, праз
ник, или делник, а хубаво ли е вре
мето за оран, сеитба... В ”Сточар” 
обаче всички бягат от работа в 

Според Венко Владимиров, ди- събота и неделя”, подчерта той. 
ректор на кооперацията, една от 
основните обективни причини за 
това са законовите предписания,
които в никакъв случай не са в пол- те се съгласиха, че производството 
за на селскостопанското производ- не трябва да се прекъсва. Същев- 
ство изобщо. Върху заплатите пре- ременно всички подкрепиха мне- 
дварително се плащат облагания, нието, че част от обектите трябва 
независимо от това, че фирмите не да бъдат продадени, за да се “събе- 
дават заплати на работниците, ре” някой динар, макар че и това не 
какъвто е случаят в “Сточар”.

съждаие
чар” е насрочено след един месец. 
Защото, както изтъкна един от ра
ботниците, “когато дойде май ме
сец, няма полза от дискусии, а тряб
ва да се работи.”

: гуряването на пласмента.

А.Т.Пирот: От дейността на Проектната 
канцелария на Регионалнния център за 
жизнена среда за Централна и Източна 
Европа

Директорът е против 
фалита От програмата на 

Бабушнишкия съвет 
за развитие_______Да се увеличи стадото

Работна тупа за 

селското стопанство
Мнозинството от присъстващи-

‘Р
0е достатъчно да се наваксат недос- 

От друга страна, съществуват и тигащите 28 милиона динара. Като 
По повод сформирането на субективни причини. Владимиров се има предвид, че съществуват дос- 

междуобщинска работна посочи като такива безотговорно- та сравнително добри обекти и 
група, канцеларията в Пирот при- стта> особено на ръководството на други възможности за овцевъдство, 
зова местните самоуправления да кооперацията, и нередовното пла- в никакъв случай не трябва да се 
предложат експерти от своята сре- щане на задълженията. През после- допусне да се намалява броят на 
да от областта на животновъдство- дните няколко години основното овцете (в момента те са около 400), 
то, овощарството, градинарството, производство в “Сточар” е пренеб- а по възможност стадото да бъде 
хранителната технология, агрои- регнато, което е недопустимо. Ако увеличено.
кономиката, маркетинга и други не посееш, няма и да жънеш’ е Йова Владимиров, който дълги 
профили, които биха могли да основното правило в селското сто- години ръководеше работата на ко- 
бъдат в състава на работната група, панство и то тряба да се прилага и в операторите в “Сточар”, поиска да 
“С този жест общините Димитров- “Сточар”, казва директорът и кате- се извърши преструктуриране на 
град, Пирот, Зайчар и Княжевац ще горично се обявява срещу евентуа- “Сточар ’ и отново да бъдат създа- 
имат шанса да участват в сформи- лна фалитна процедура, понеже тя дени контакти с кооператорите, 
райето на работната група и да вли- подразбира всички да останат без Според него това има определени 
яят върху нейната по-нататъшна работа, което не е най-доброто ре- предимства, а носи и печалба. Той 
дейност. По този начин посочените шение, пояснява той. също така се съгласи с предложе-
общини ще могат да способстват за Разискванията за тежкото поло- нието да бъдат продадени опреде- 
създаване на един приспособен към жение продължиха с взаимни обви- лени обекти, от които няма печал-

нения между работниците и ръко- ба, а не както досега - да се дават 
водството. Никой обаче не бе са- под наем.

* Съветът планира да 
създаде агенция за 
запознанства на несемейни

Със съдействието на американс
ката донорска организация ЦХФ 
Съветът за развитие на Бабушии- 
шка община през последните ня
колко години реализира редица 
комунални проекти. С подкрепата 
на същата организация Съветът 
възнамерява да осъществи още ед
на идея, която сега не е свързана с 
комуналната дейност. Става дума 
за създаването на агенция за запоз
нанства на несемейни жители на 
общината.

Инициаторите на идеята посо
чват, че създаването на агенцията 
ще съдейства за спирането на го
лямата миграция на младите към 
по-развитите райони в страната, 
както и в чужбина. Те се надяват, че 
и ражадаемостта в общината също 
ще се увеличи.

Канцеларията на международна
та организация Регионален център 
за жизнена среда за Централна и 
Източна Европа (РЕК) в Пирот те
зи дни излезе със съобщение за 
обществеността, с което информи
ра. че започва втората фаза от реа
лизацията на проекта “Крайграни
чно сътрудничество на територия
та на Стара планина”. В него се по
сочва, че канцеларията на РЕК в 
Пирот настоява за сформирането 
на работна група за “органично” 
селскостопанско производство, в 
чийто състав ще влязат експети от 
общините Димитровград, Пирот, 
Княжевац и Зайчар. С подкрпата на 
РЕК членовете на тази работна гру
па ще провеждат в своите среди 
кампания за селско стопанство без 
употреба на изкуствени торове и 
ще обучават производителите за 
това. “По този начин във всяка от

такава

нашите условия алтернативен мо
дел на селскостопанското произво
дство и на селската икономика, 
който може да бъде пътепоказател 
за по-нататъшното развитие на те
зи райони и за запазването на при
родните и традиционите предимст- 
ва ма Стара планина”, се изтъква в ОТСКОРО В Димитровградска ОбЩИНа 
съобщението на канцеларията на 
РЕК в Пирот.

След няколкочасови разисква-мокритичен и не си призна поне 
част от вината за тежкото състоя- ния, често и с повишен тон, всички

се съгласиха, че във фирмата тря- Б.Д.ние на кооперацията.посочените 4 общини ще има екип, 
който ще работи с финансовата и 
експертната помощ на 
съживяването на

РЕК за 
органичното” 

селскостопанско производство в 
този край”, се изтъква в съобще- Нова автобусна линия / Анието в Пирот.

32*1н
1Й- *-* Автобусът по тази линия 

тръгва в 7 часа сутринта от с. 
Гоин дол, минава през селата 
Желюша, Белеш и Лукавица, 
стига до казармата в 
Димитровград и се връща 
отново в село Гоин дол

17

ч

•л

В края на миналата седмица час- Маршрутът на линията Е-7
тното автотранспортно предприя-
тие от Пирот (АТП), което поддър- ровград в града рей(ГЬТ 6ли. т всеки час
радска0общинаПРвеъведВеДтИМнарР°ли 30 Д0 железопътната гара - Д° т- Жителите на града и крайград-
иия Е-7 с която пое целодневния Нар' “долна Рампа ■8 Центъра, в Ст- ските селища са твърде доволни от
поевоз в гоапа и коайгоапските се Рошена чешма, както и на две спи- откриването на новата линия. Като превоз в града и крайградските се- край казарМата.
Г7Щча^еИс™иТааотЛсИНГоиТГ„ол, ПоРмаршруРта Гоин дол - Димит- посочвах това, че автобусът през

дици^с^^^елязван^М^ф^вруари^Също^шГстар обичай "еТиЛуТави^^Логаз^рмата ЕщГ-^митоовгааЙ^ав^а7- хГатГкТзвГ^АТПе'нЗаюло

стига да има поне една“гьиж'а” и веселбата и адетат стават“ ® ®ло Г?ин доТ. Астобус^т Тръгва ‘° динара' пРедимств° това”че жест с издаването на разписание от . 
Така беше и тази година. Компанията на снимката се на всеки час, като последнияте в 22 К„У"е“ИЗа линията Е'7' което пътниците могат да полу

Станислав Иованович. Тази година часа. Спирките са общо 20, от кои-

основен недостатък някои от тях

Димитровград- подробни информации за линията 
граничен пункт “Градина ’, която Е-7. 
също се поддържа от АТП почти

събра в лозето на
малкият му внук Станислав за пръв път заряза лозата и така То 3 в Гоин дол, 5 в Желюша, 1 в 
символично се присъедини към лозарите. А.Т. Белеш, 5 в Лукавица и 5 в Димит- Б.Д-
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В гимназията „Св. св. Кирил и Методий" 
Димитровград е открит медиа център

Принос КЪМ
В босилеградските училища започна второто 
полугодие

в Медиа центърът е оборудван с 4 
компютъра, скенер, принтер,

- видопрожектор, видеокамера, 
копирен апарат/ксерокс/, но 

! разполага и с окце 
кинопрожектори, видеоапарати, 
телевизори, диаскопи, 
графоскопи, фотоапарат, 
касетофони, грамофон и техника 
за озвучаване. От 
дидактическите материали, с 
които вече разплага и от новите 
ще се систематизира фолиотека, 
видеотека и фонотека, а от 
книжния фонд отделно 
оранизирано съдържание, 
насочва потребителите към 
определени извори на 
информации или към начините, 
по които могат да

Гимназистите учат в 
помещенията на основното.
В босилеградското основно училище и в гимназията във 
вторник започна второто полугодие

По думите на Методи Чипев, директор на Основното училище “Георги 
Димитров”, във всичките 66 паралелки на централното и на подведомст
вените училища, в които учат 797 деца, второто полугодие е започнало 
без проблеми и учебните занятия се провеждат редовно.

Поради липса на отопление в новия обект на гимназията, босилег
радските гимназисти започнаха и второто полугодие в сградата на ос
новното училище. Антон Тончев, директор на Гимназията, каза, че през 
пролетта, когато приключи отоплителният сезон, учебните занятия в

гимназията ще за
почнат в новия 
обект. Ханската 
фирма “Хан опре- 
мал вече е достав
ила над 50 на сто 
от мебелите и уче
бните помагала за 
обзавеждане на 
помещенията, а 
скоро се очаква да 
пристигнат и оста
налите съоръже
ния.

с е
което

Нашето училище е между ния за случаите, когато се работи 
първите четири гимназии в в него и когато училището е във 
Републиката, избрано в началото ваканция, 
на 2002 г. да участва в пилотния Водещата идея на УМЦ е да се 
Проект за развитие на училища- подсигури мултимедиално обуче- 
та. Министерството на просвета- ние и учене. Това предполага 
та проведе обучение с екипи за ученето да се превърне във всео- 
развойно планиране. През юни бхватно чувство. С други 
2002 година екипът изготви план

. I се намерят 
търсените информации. Става 
дума за енциклопедиите, 
библиографиите, лексиконите, 
речниците, периодичните 
публикации и каталозите.

Думи,
при учениците да са ангажирани 

за развитие за предстоящите 5 го- повече сетива. Те 
дини. Основните цели на разви- можност да чуват/освен учителя, 
тието, които включва планът, да- другите и себе си - пряко или пос- 

приоритет на подобряването редством аудиозаписа/, да видят 
и осъвременяването на образова- /заснети явления и събития, ани- 
телния процес. В съответствие с мацин, недостъпни детайли и 
това е изготвен проектът под на- обекти, картини, графика, предс- 
звание “Училище медия център”, тавяне на данни/, да почувстват 
с помощта на който Министер- чрез различни “работилници”, 
ството на просветата подсигури наблюдения или чрез изследо- 
средства за реализацията му. Той вателски, ученически творчески 
е реализиран с помощта на мес- труд и творби от изкуството, 
тната общност и с участието на мястото си в обкържението. С

подходящо организиране на обу- 
Нашият УМЦ се помещава в чението учениците ще имат въз- 

партера за зданието и е разполо- можност да мислят, да откриват и 
жен в няколко помещения, които да правят изводи и накрая да се 
представляват една цялост, до- изкажат, като проявяват твор- 
стъпна от няколко страни и чество. Това характеризира съв- 
пряко свързана с останалите ременните образователни тех-

Планираме в бъдеще Медиа 
центърът да бъде открит за 
всички заинтересовани и извън 
училището.

Радко Манчев, преп. по физика

ще имат въз-

ват

П.Л.Р.

Шест години КИЦ „Цариброд"

'Х0ВН0
ългаоите в СЧГучилището.

•От
ляват период на възраждане на 
връзките и контактите на бъл
гарите в Царпбродско и Бо- 
силеградско с България.

В присъствието на многобро- 
йни гости, между които Богдан 
Стефанов, заместник-кмет на 
София, Иван Йорданов, замест
ник-кмет на град Перник, Георги 
Юруков н Аврора Причинска от 
МВнР на България, Мария Гаре- 
ва и Йордан Колев от Агенцията 
за българи в чужбина, председа
теля на Общинската супщина на 
Димитровград д-р Боян Давит- 
ков, фолклорният ансамбъл от 
НДК от гр. Перник “Граовска 
младост” се представи с 90 ми
нутен концерт от танци и песни, 
предимно от Трънския край. 
Пълната зала радушно поздрави 
изпълненията им.

Концертът е реализиран със 
съдействието на община Перник.

А.Т.

I? к •помещения на училището. нологии, при което тежестта от 
Централното помещение на методиките на обучението пре- 

УМЦ е библиотеката с книжното минава в методиката на ученето, 
й богатство, с АБ центъра/ау- По такъв начин учениците ста- 
дио-визуалния център/ и с необ- ват активни участници в образо- 
ходимата техника. Главното му вателния процес. Интеракцията 
“работно място” е в помещения- преподавател-ученик вече няма 
та, в които са подсигурни условия да бъде еднопосочна, а двустра- 
за индивидуална работа или за нна. Променя се и досегашната 
работа в малки групи и тук има роля на преподавателя. В новата 
лек достъп до целия фонд и тех- си роля учителят е и лектор, и 
никата на Медиа центъра.

Съществува възможност за сътрудник, съветник и координа- 
пълна изолираност на Медиа тор в общия образователен про-

ПгРПН/V ЯгЦ
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“За изминалите шест години 
Културно-информационният 
център "Цариброд” се превърна 
в активно средище за духовно об
щуване на българите в СЧГ”, се 
казва в поздравителния адрес на 
вицепрезидента па Р България 
г-н Ангел Марин, който бе по
канен, по не можа да присъства 
поради служебни задължения.

Г-н Антон Пиралков пък 
изтъква в посланието си, че из
миналите шест години представ-

С голям на ансамбълконцерт
“Граовска младост” от гр. Пер
ник на 13 февруари т.г. в голя
мата зала на Центъра за култура 
в Димитровград бе отбелязана

събеседник. Той е инструктор,

шестата годишнина от създава
нето на КИЦ “Цариброд”.

центъра от останалите помеще- цес.

(2^ Бисерите на „Братство" (бр. 909,18 май 1979 г.) 

Обществена хроника

Б. Николов

а стените черни като в пушилница за месо. Направо 
не се различава черната дъска от степите. Геогра- 
фическата карта почерняла, едвам ли може да се 
разчете какво пише па нея. Същото положение е и в 
другата стая, където сега не се работи.

Трудно е с думи да се опише обстановка, в която се 
учат и работят, може би последните ученици па Ви
сок.

Каменишкото
училище 1п тетопат

Петър Рангелов
(1923-2004)

Преподавателите може би ще се засегнат от конс
татацията, но едвам ли може да се каже, че в такава 
обстановка може нормално да се работи. Тук не само 
че може да се дава образование и възпитание на мла
дите хора, но въздействието е обратно.

Може да отидете на който и да е овчари и к 
Висок и там може да намерите много по-добър ред и 
чистота. Някои хора в селото дори казват, че преди 
сто години училището в Каменица при даскал Ташко 
било много по-добре уредено.

Хората в Каменица с право негодуват от това, че 
пред очите на учителите и други отговорни хора сг
радата се разваля. И не само това. Поставя се въп
росът: как е възможно въобще при такава обста
новка да се позволи децата да селят тамо. Да оставим 
Настрана, че учениците са лишени при нормални ус
ловия да се образоват и възпитават.

Край е на учебната година. Късно е да бием ня
каква тревога или да влияем вз>рху съзнанието на 
хората положението да се оправи. Но все пак има 
място санитарния референт от Димитровград да види 
при какви условия работят 13-годишни деца. А СИЗ 
за образование може сз>що да надникне, ако това не е 
направил до сега да види при какви условия се учат 
децата във Висок. За това са и служебно задължени.

Темата на тази обществена хроника не е числото 
на учениците и дали училището ще остане и занап
ред. Касае се за сградата на най-старото училище 
Висок,

просветен деец
На 3 февруари т.г. внезапно почина Пе 

тър Рангелов, просветен деец, роден 
Каменица, Димитровградско, в семейство
то на земеделеца Делчо и домакинята Геор- 
гииа Бонева от с. Славния. Завършва ос
новно училище в родното си село. Участва 

доброволец в боевете за освобожде
ние на Югославия през 1944 г. След това 
продължава образованието си, като се записва в Земеделската гим- 

Садово (България) и след като се дипломира, следва в По- 
лувисшето педагогическо училище в Ниш, специалност' биология и 
химия. Работи в Околийския отбор на Търговище - Пчинска околия, 
като подпредседател па отдела за селско стопанство и две години в 
Областния комитет за Нишка област. След това е преподавател в 

училища “21 май” и "Бранко Мнлковнч” в Ниш. Няколко 
години е директор на основното училище в Горни Матеевац.

Като обществен деец дава значителен принос за развитието на 
селското стопанство, а като преподавател допринася за успешното 
образование на много поколения.

във
В'ЬВХората в селото са револтирани от това, че сгра

дата на училището построена през 1912 година про
пада пред техните очи и ще изчезне много по-рано от 
закриване на училището, поради малкото число уче
ници.

и с

Да се опитам поне частично да кажем нещо за 
сегашния изглед на сградата и обстановката, в която 
се работи.

Поледната отстрани тя по много неща напомня на 
сградите, снимани на Черногорското приморие и 
често пъти обнародвани в нашия печат.

Прозорците без стъкло висят на развалените сте
ни. На входа на училището две големи дупки, в които 
са сложени два огромни камъка, за да не влизат ку
чета и други животни.

Да влезем вътре. В малкия коридор минават кюн
ците от едната и другата стая, нацело пропаднали, 
Стените са черни и въобще не се знае дали някога са 
варосани. Човек остава напълно смаян, когато види 
обстановката на учебната стая, в която още се ра
боти! Няколко чина, един от тях без предните дъски,

като

назия в

основните

Б. НиколовПодбрал: В. Костов



ЖфввруарГПШЗ

Димитровградският театър започна да 
подготвя ново представление_______Промоция на втория роман на Наташа ГИанич-Йоцева „Да обичаш 

отново" ________—

„В старо село в 

края на света”о
В края на миналата седмица в 
пиротската Народна 
библиотека бе представен 
вторият роман на 
писателката Наташа 
Панич-Йоцева, която по 
потекло е от с. Каменица, 
Димитровградско, а живее и 
работи в Пирот.

За романа “Да обичаш 
во ’ говориха литературният деец 
от Пирот Момчило Антич, реце- 
зеитът на романа Драгослав Ма- 
иич-Форски от Бабушница 
мата авторка. Откъси от произ
ведението четоха младите пирот- 
чаици Никола Денчич и София 
Миленкович.

Момчило Антич между друго
то каза, че в романа “Да обичаш 
отново”, чиято основна тема е 
обезлюдяването на селата във 
Височкия край и нелекия жизнен 
път на група хора от този край, 
впечатлява начинът, по който ав
торката разработва темата: - 
Има доста автори, които разра
ботват тази тема, но Наташа се

Артистите от димитровградс- тувал и в Димитровградска об- 
кия самодеен театър “Христо Бо- щина 
тев” неотдавна започнаха репе- български литературни критици 
тиции за новото си преставление най-добрата от 
“В старо село в края на света”, комунистическия режим в Бъл- 
Автор на комедията е известният гария досега. Действието в ко- 

Недялко медията се развива в едно селце, 
по-точно в селския магазин, в

се смята от много

свалянето на

български 
Йорданов.

Постановчик на пиесата ще който могат да се купят само ня-
кибрит, би-

писателотно-

бъде българският режисьор Ки- колко изделия 
рил Ангелов от Велико Търново, ричка... Артистите се превъп- 
Той вече е сътрудничил с димит- лъщават в селяни, които об- 
ровградския театър. Ролите в съждат местните проблеми и си

и са-

представлението ще изпълняват мечтаят един ден да напуснат 
следните актьори: Делча Гигов, селото.
Цветанка Воинович-Тотева, На- 
дица Иванова, Славча Димитров, председател на Съвета на димит- 
Славча Антов и Милош Геор- ровградския театър Делча Гигов 
гиев. Следователно любителите изрази увереността си, че преде
на театъра в Димитровград ще тавлението ще има успех в общи- 
видят в представлението и един пата, понеже действието в пие- 
ветераи - Цветанка Воинович - сата подсеща много за сегашната 
Тотева и един дебютант - Милош обстановка в Димитровград.

Засега не е известно кога ще 
Комедията “В старо село в бъде премиерата на представле- 

края на света” на Недялко Йор- нието. 
данов, който няколко пъти е гос-

Артистът и същевременно

Госпожа Йоцева каза, че прото
типите на нейните герои са дейст
вителни личности.

За творчеството на писателка
та се изказаха и посетителите. 
М-р Драган Колев, бивш дире
ктор на димитровградската На
родна библиотека, която преди 
няколко години публикува рома
на “Червената локва”, между 
другото каза: “Изпитвам радост 
заради поредната 
Наташа. Призовавам я да напиша 
още един роман на същата тема и 
по този начин да сътвори трило
гия”.

между българския и сръбския на
род, които, както той изтъкна, в 
много отношения не само са схо
дни, но и напълно еднакви. “Пър
вият роман на Наташа Панич 
"Червената локва” и този роман

Христина Вълчанова, българка, 
която от известно време живее в 
Пирот, запозна посетителите, че 
романът „Червената локва", който 
е преведен на български език, в 
България се е превърнал в 
истински „бестселър". По думите 
на Вълчанова, в България 
сериозно обмислят идеята да 
екранизират това произведение.

Георгиев.

■I. Й
5 Разправят политици полудели, 

повеждайки народа на хоро: 
"Най-правилно решение сме взели, 
макар - признават - да не е добро".
Понеже всичко е въпрос на пипе, 
макар и да играем пак под строй, 
разбрах, че на хорото ще ме щипе 
разузнавателно не чужд, а свой!
А щом ме пази натовската сила, 
аз вече имам шанса да прозра: 
над нас не може 
да прехврькне пиле - 
дори и гълъбчето на мира.

У01ЕП Й книга на

м1М10УА '

Драган Джурджевич, шеф на 
продажбата на издателската 
къща от Белград “Народна кни
га”, която публикува и романите 
“Червената локва” и “Да обичаш 
отново” между другото каза, че 
самият факт, че тази издателска 
къща е издала творбите на На
таша Панич-Йоцева говори, че 
те са с изключителна стойност.

Както бе изтъкнато на промо
цията, романът “Да обичаш от
ново” вече е преведен на българ
ски език и наскоро ще бъде пуб
ликуван и в България.

Ц уР могат да се превърнат в основа за 
сплотяването на двата народа. 
Наташа Панич е не само писа
телка, но и мислител”, оцени 
между другото рецезентът на 
книгата.

Обръщайки се към посетите
лите, Наташа Панич-Йоцева 
накратко ги запозна с фабулата 
на своя роман и с неговите герои. 
Главните личности в произведе
нието са две жени от Височкия 
край - Словенка и Людмила, кои
то са го напуснали, когато са би
ли млади. Едната е станала писа
телка, а другата оперна певица...

I
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ВИЗИТКА
Васил Сотиров е роден в София през 1947 г. 

Автор е на 10 стихозбирки и 3 книги с проза, 
сред които "Лъвовете никога не плачат”Да 
ти излезе номерът”, ”Лека кавалерия в 
подлеза”.

отличава с това, че постоянно 
поставя определени контрасти. 
Тя твърде лесно вплита анекдо
тите в своята история и има изк
лючително чувство за обработка 
на детайлите. Писателката отб
лъсква сантименталността и сла
дкодумието. Повествованието й 
е украсено с прекрасни пасторал-’ 
пи сцени на старопланинските се
ла, които, за съжаление, все по
вече се обезлюдяват, каза Антич.

Б. Димитров

Младите в Босилеград не са доволни от културния живот в градаЛ

Искат смяна на директорката
* С подобряването на условията за работа ще се създадат и предпоставки за културните дейностите в Центърът за 
култура

На адресите на ОС, на ИО на ОС, както и на 
Управителния и Надзорния съвет на Центъра 
за култура в Босилеград миналата седмица е 
пристигнало писмо, с което младежи от града 
настояват да се обогатят и интензифицират 
дейностите в Центъра за култура.

В дописката, подписана от 92 младежи, се 
посочва, че особено откакто в Центъра ра
ботят Любен Глигиров, организатор на кул
турно-забавни програми, и Славка Накева, ди
ректор на ведомството, “Културният дом въо
бще не работи, а двамата единствено са ан
гажирани с това да получават заплати”. В 
писмото се казва, че Глигоров не е направил 
нищо за културния живот на младите. Съще
временно младежите искат компетентните ор
гани да сменят директорката Накева и на 
нейното място да назначат лице, което успе
шно да ръководи ведомството.
Накева: Нямаме условия за работа

Любен Глигоров казва, че става дума за ин
синуации и лъжи. - Многобройни са дейнос
тите на Центъра както в Босилеград, така и

извън нашия град. Това може да бъде пот
върдено от самите зрители и медиите. Твърдя, 
че мнозинство от подписите са фалшливи. В 
“изготвянето” на писмото са участвали и хора, 
които са пряко свързани с ведомството и имат 
конкретни задължения за работата,, казва той 
и подчертава, че поради липса на отопление 
през зимата не съществуват необходимите ус
ловия за организиране на културни програми.

Директорката Накева казва, че Центърът 
за култура трябва да обогати дейностите си, 
обаче за организирането на културни меропр
иятия е необходимо да бъдат създадени ми
нимални условия. - Центърът не е в състояние 
сам да си подсигури финансови средства за съз
даването на условия за културни дейности, 
особено през зимните месеци, подчерта тя. По 
въпроса за организирането на “игранки” тя 
подчерта, че както и в другите помещения, 
така и в малката зала, предвидена за тяхното 
организиране, няма отопление. Санитарните 
възли в залата и електромрежата дават 
дефекти, няма подходящо осветление, а в 
окаяно състояние е и подовата настилка. Тя

По-нататък в изказването си 
той папомни, че отличителна 
черта на романите на Наташа 
Панич-Йоцева е това, че тя го
вори за проблемите на хората, 
които живеят край границата. 
“Има писатели, които са интер-

поясни, че Центърът е изготвил проект за 
ремонт на тази зала, за който са необходими 
358 922 динара и за тази цел разчитат на помощ 
отУНДП.
Управителният съвет налага мерки

Владимир Захариев, председател на ОС и 
председател на УС на Центъра за култура, ка
за по въпроса:

- Винаги сам настоявал Центърът за кул
тура да обърне повече внимание на работата с 
младите. През 2003 година ведомството е ра
ботило добре, за което, освен служителите, са 
допринесли и хора извън Центъра. Но след 
като миналата година единственият музикант в 
Центъра замина в казармата, дейностите на 
секциите се разпаднаха, а не са били органи
зирани и игранки.

Захариев подчерта, че след като са полу
чили писмото е проведено заседание на УС, на 
което е взето решение, директорката да пред
приеме необходимите мерки за организиране 
на игранки.

претирали тази тема, но се нала
га впечатлението, че именно На
таша Панич-Йоцева най-пълно-. 
ценно я разработва, т.е. нейните 

са най-автентични”,описания 
подчерта Антич и добави, че от- 

на Наташа Па-личната проза 
нич-Йоцева може да се определи 
и като "приказки от граничната 
бразда”.

Драгослав
сподели, че романът 
документална стойност, защото в 
него по чудесен и автентичен на- 

се говори за отношенията

Манич-Форски 
има и

«ь • П.Л.Р.

чин
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Из миналото на Звонския край

Спомени за времето, когато Де»
ренската долина, под Звонска^аня^водите нГбанските бяха най много в 3 ЖеН<ЖИ " ДрехИ' Заиаятчиите
извори, както и водите на 3 - 4 потока от Ясенов пел Пт ™ Звонци, особено ковачите. Днес обаче
Билнне баре в планина Руй (1706 мнвГкъдето започ^ б! се практикуват. Най-позиат фотограф
нейният басейн, до устието й в Ерма Блатъшнипа е ие ??лия Николов - Лиски, когото наричаха и “Звонс-
цели 20 км. Д Га кият Маиаки . При него идваха да се фотографират

и тачи ............ ... много х°Ра не само от дерекулските села, но и от църио-
воденици, 6 гребенеца, 2 тепавици и 1 дъскорезница Ед 1^0°™ Д°РИ " °Т СтрезимиРовци- Увек°вечил с
на от най-прочутите някогашни воденици беше Дядо шши “ЛаДожеици.и сватби' какт0 и забележителни ста- 
Матовата вопенима п^п к ,ДяДО рини в този край, като например старото
Матовата воденица под самата баня. Нейното голямо училище при гробищата в Звонци и влакчето “Чиро”
предимство беше, че никога не замръзваше благодаре- Той беше особен и весел човек много обичаше да се 
“си който ИЗВ°РИ- И““™» беше и «-с собст- шегува, а неговите майтапи се приказватид,“
гледа жените кп “ 9°'Г0ДИШНа ВЪЗраСТ обичал «а Дерекулът беше прочут и с многобройните си вражал-
гледа жените, когато идват във воденицата или когато ци и вражалици - имаше 22, от които най-много в с. 
носят гръсници да ги изпират в топлата вода. И до ден Ясенов дел. Основател на този “занаят” 
днешен се разказват историите за любовкарското луду- делчанинът дядо Павел Петков. Освен че гадаеха, те 
ване на дядо Мато. Все пак най-голямо “предприятие” бяха и лечители. Преди 50 - 60 години те лекуваха най- 
беше Тасината воденица в местността Герен. край пътя често деца от уроки, моми и ергени от разни магии, които 
за Ясенов дел и Ветрен планина, защото към нея ра- не им позволявали да се оженят, млади жени, които ня- 
ботеха и гребенец, и тепавица. Освен това воденицата мали деца, овце, кози и крави, на които е “обрано” мля- 
беше с два витла. Поддържаха я трима братя, които ра- кото, както и хора, страдащи от кожни заболявалия (чер- 
ботеха денонощно. В тепавицата донасяха бало хора от вен вятър, сугреби, овчи богини и др.). Вражалството се 
над 100 села, така че тя приличаше на фабрика за дома- упражнява и днес, най-много в Ясенов дел и Пресека, 
шни платове. Сега всичко е рухйало, там е построена Най-прочутата днешна вражалица обаче живее в Звонс- 
дъскорезница, която работи слабо. Някога дъскорезни- ка баня и учи бездетните млади жени как да си родят 
ца имаше Димитър Таков, но той почина и тази дейност бебе.

1т и шшжш ✓а
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Допреди 5-6 десетилетия т№

каменно

е бил ясенов-

Асеново кале и дърварата на Ветрен гара (Снимка: Илия 
Николов - Лиски)

чута майсторка за аборти беше една баба от Нашушко- 
вица, която освобождаваше жените и момите от неже
лателната бременност с помощта на “търлянье”. Когато 
тя почина, до вечния й дом я изпратиха около 1000 души...

Да, едно време имаше “всичко” в Звонския край, но 
това беше времето, когато този край имаше над 9000 
жители! Сега обаче в дерекулските села живеят 
по-малко от 2000 души.

заглъхна. Почти във всяко дерекулско село някога имаше и 
Едно време в този край имаше и 18 ковачници, 2 обу- “акушерки” - жени, които помагаха на жените при 

щарници, двама фотографи, 4 плетачки за чорапи и фла- раждането на деца или пък вършеха аборти. Най-про-
Йордан Миланов

Празнуването на Св. Трифон Зарезан в Царибродско

Откакто се знае, в Цариброд Свети Трифон Зарезан
(Зарезоя), празникът на лозарите, винаги се е праз
нувал с почит и уважение, макар че този край не е из
вестен като лозарски. Все пак преди години почти всяко
семейство в града е имало лозенце, колкото за свои
нужди. Лозята са се простирали северно от града - по
склоновете на Нешково, Пържоина падина и Козарица.

На Зарезоя всички мъже се преселвали в своите лозя
в лозята на свои приятели и роднини. Навсякъде саили

се кладяли огньове, пекло се месо на скара, чеверме или Участници в празнуването на Свети Трифон Зарезан
просто на самите въглени. Цялата северна страна ех
тяла от глъч, песни и музика. След задължителните ри
туали - зарязване на лозата, подвързване и заливане с
вино, обезателна благословия за добър род и берекет -
започвали угощенията и веселията, които продължава
ли до края на деня. След това вейчки мъже слизали в^ Докарване на вино за Зарезоя. Този с бомбето е Рангел
града, - едните на мегдана в Строшена чешма, предимно Ба6ача ИЗВестен като най-добрия кебапчия о града; Сава 
земеделци и по-бедни занаятчии. Другите се събирали Чикът бута бъчвата заедно с още един тогавашен ученик

свирел гарнизонният оркестър, а на мегдана в Строшена 
чешма - оркестър от местни музиканти.

Сретен Иговна площада в центъра на града - чиновници, търговци, 
разни военни и други началници и по-известни хора. И 
на двете места се извивали пъстри хора до късно вечерта, 
когато увеселението продължавало в Киносалона на Пе
тър Гигов. Както се вижда на снимката, задължително е

Звонци

Инициатива за реставриране
на черквата „Св. Илия

Група жители па с. Звонци подеха инициатива за реставриране на местната черква 
“Св. Илия”. Средства за нейното възобновяване ще бъдат осигурени от няколко 
източника.

Както пи информира преподавателят 
Ценко Величков, звончапци ще отправят искане за отпускане на средства и до някои 
институции в България, една от конто е и държаваната Агенция за българите в 
чужбина Величков сподели, че звончапци очакват много от бившите си съселяни, 

живеят отдавна в България, а някои от тях дори заемат високи постове в 
българската държавна администрация.

Звончапци от дълго време се канят да реставрират черквата сн, по досега не 
можеха да съберат средства за тази цел. Междувременно този храм до голяма степен 
беше застрашен от ударите па времето и вко не се предприемат необходимите 
строителни работи, съществува реална заплаха той да изчезне завинаги.

изобразително изкуство в с. Звонципо

които

Б.Д.

е едно царибродско лозе.
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Прогноза за времето до средата на март Астронимите откриха най-далечната галактика

Светлин*Около 14 март температурата ще спадне до минус 8 
градуса

Синоптиците прогнозират, че времето през втората по
ловина на февруари ще се отличава с превалявания от 
дъжд, лапавица и сняг. Температурата ще се движи в рам
ките на средното ниво за тази част от годината. По-големи 
студове ще има около 21 февруари и към края на месеца, 
когато нивото на живака в термометрите ще се спусне до 
12-то деление под нулата.

През първите 8 дни на март ще има временна облачност 
и превалявания от дъжд, които на места ще преминават в 
проливни дъждове. Дневните температури ще бъдат пад 
средното ниво. След това, до средата на март, от време на 
време ще вали сняг и ще има условия за формиране на 
снежна покривка. През деня температурите ще спаднат под 
средното ниво, а около 14 март времето ще бъде твърде 
студено с температури до минус 8 градуса.

Новооткритата 
галактика е 
отдалечена от Земята 
13 милиарда 
светлинни години 

Човекът надникна 
иай-отдалечения кът на 
познатия ни Космос и в 
най-отдавнашния момент 
на известното ни време, 
когато нашата вселена е 
била иа възраст около 750 
милиона години, т. е. само 
на 5% от сегашната си 
възраст. Използвайки два 

космическия

т°с
МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА

16
телескопа 
“Хабъл”, който обикаля 
около Земята, и “Кек” на 
Хавайските

12

6

острови,
астрофизиците са заснели 
най-далечната галактика с диаметър 2000 светлинни години, 50 пъти по-малка от нашата 
галактика Млечният път.

4

0

-4

Откриването па галактиката не би било възможно без помощта на звездния грозд Абел 
2218. Той е изиграл ролята на “гравитационна леща”, увеличавайки 25 пъти минаващата през 
него светлина на далечната галактика.

“Уверени сме, че сме видели най-далечиите звезди, намиращи се на 13 милиарда светлинни 
години от Земята”, заяви по този повод Ричард Елис от Института за технологии в 
Калифорния.

Откритието дава възможност на астрономите и астрофизиците да надникнат в далечното 
космическо минало, във времето, когато са светнали първите звезди и квазари, които са 
означили края на “мрачния период” в развитието на Вселената.
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ИЛ Отвесно: 1. Парична единица в Словения. 
_________________________________„ЛйниШв 2. Основно хранене в средата на деня. 3.

Съставиш Драган Петров Нишка фабрика. 4. Кон (поет.). 5. Член 
Водоравно: Чуждестранно мъжко име. 6. сенат. 7. Имущество. 8. Порядък. 9. Френ- 
Отвесиа като стълб греда. 11. Името на ско модно списание. 10. Животно в пус- 
актрисата Дерек. 12. Манастир (ост.). 14. тините, издържащо много време без вода. 
Остатък при производството на захар. 16. И- Ударни музикални инструменти. 13. 
Влакнодайно растение. 17. Нация. 19. Пристанищен град в Нигерия. 15. Името 
Черковно благовонно масло. 21. Пъкъл, на футболиста Михайлович. 18. Белград- 
22. Марка хърватски шевни машини. 23. ски футболен отбор. 20. Жилещо насе- 
Известно бразилско кафе. 24. Начин на комо. 22. Вид игра на карти. 23. Двигатели, 
работа и пр. 25. Заслон, изграден от пръти 24. Крайпътен хотел. 25. Град в Гърция. 26. 
и покрит със слама или шума. 26. Гигант, Фабрика в Босилеград. 27. Река и държава 
великан. 27. Филм на Любиша Самард- в Африка. 28. Вид хляб. 29. Дребни кап- 
жич. 28. Част от електромотор. 29. Бира. чици вода по растенията в летните ут- 
30. Женско име. 32. Тържествено обе- рини. 31. Генералният секретар на ООН. 
щание. 33. Папироси. 35. Река в Австрия и 33. Част от фабрика. 34. Река в Пакистан. 
Германия. 36. Петата нота. 37. Фуражно 37. Дума, с която обикновено потвър- 
растение. 39. Първенец. 40. Пустиня в ждаваме. 38. Мярка за земна площ. 
Африка. 41. Вид дърво.

Чесънч| ките - (Продължение от 
миналия брой)и лекарствона

В официалната и народната медицина чесънът се употребява доста 
широко.

Сок от пресен чесън потиска вируса на грипа. Той регулира сър
дечната дейност и процесите, свързани с регенерацията на тъканите, 
стимулира отделянето на секреция от жлезите на храносмилателния 
тракт и на жлъчка. Използва се против острици и други чревни па
разити. (Правят се клизми вечер с 2 глави стрит чесън, 2 г сол и 100 см3 
хладка вода).

Извлек от чесън (1:10) се прилага под формата на инхалации при 
заболявалия на горните дихателни пътища и особено астма. Използва 
се и против метеоризъм, за регулиране на артериалното налягане, 
против атеросклероза. В тези случаи се препоръчва още приемането 
на следния извлек: 2 луковици чесън, по 10 г цвят от жълт кантарион, 
надземна част от очеболец и листа от мента се поставят в 500 см3 95° 
алкохол (или ракия), кисне се 7 дни, като се разклаща 1 - 2 пъти дневно 
и се пази в тъмно стъкло на хладно място. Пие се по 20 капки 3 пъти на 
ден преди хранене (албиносите не бива да използват жълтия кан
тарион - сензибилизатор).

С марлени тампони, в които е поставен чесън на кашица, се лекуват 
някои гъбични заболявания в гинекологията (под контрола на лекар). 
Чеснова кашица с малко сол се употребява външно при главоболие, 
екземи, краста. За лечение и предпазване от слънчев удар се приема 
вътрешно следната смес: 1 - 2 скилидки чесън, счукан със захар, 1 
супена лъжица оцет и 200 см3 вода. Дневната доза е 2 - 3 пъти по 1 
супена лъжица. Освен това с чесън се натърква главата.

Неприятният мирис на чесън се отстранява от устата чрез дъвкане 
на магданозови листа, а от съдовете чрез киснене и измиване с коп
рива.
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В Звонския край

Дивите животни слизат 

близо до къщите1
31! ! 1 
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През студените януарски и февруарски дни и нощи температурата 

в Звонския край се спускаше и до 20 градуса под нулата. Големите 
студове принудиха горските хищници и други диви животни да 
слезнат близо до селските къщи.

В Звонци например бе убит глиган на 200 - 300 метра от махала 
Коняревци. Убил го е д-р Иван Виденов. Младият ловец Любомир 
Виденов пък видял чифт вълци в Ракитска река. Изненадай от 
появяването им тук, той вдигнал пушката с малко закъснение, което 
било достатъчно на хищниците да избягат. И в село Пресека е убит 
глиган близо до махала Белчинци. Сред ловците се носи мълва, че в 
този край обитава стадо от 30 - 35 диви свине.

И малките хищници създават големи главоболия на дерекулчани. 
Диви котки, белки, златки и порове нападат кокошарниците в тези 
села, особено в махалите Заедница (Звонска баня) и Варничие 
(Трънски Одоровци). Тези вредни животинки върлуват безнаказно, 
защото прочутият звонски ловец Анани Николов, който беше 
майстор за този вид лов, е на 100 години и живее в Белград, а оста
налите ловци не умеят да ги ловят.

т 41т
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К1адоевоИЧеСКОТ° шахматно пъРвенство на Централна Сърбия Димитровградв

Радович разгледа 

спортната зала
Нишка баня. Младите босилеградаки^ДматеЛ.“^^^
първенство след като на първенството на Централна Сърбия в Кладово Ми?ко зае 7 място 
категорията ученици от 14 до 16 години, а Драган бе 8 в категорията момчета до 
десетгодишна възраст. От девет изиграни мача Драган завоюва 5 5 точки ?5 победи едно 
равенство и три загуби), докато Митко събра 5 точки ( 2 победи! 6 равенства иедна загуба)

И другите двама представители преди началото на първенството е ляма степен им липсваше на туп- 
от нашата община отбелязаха доб- напълно осъществен. Божилов пира в Кладово Освен теорети- 
ри резултати на състезанието в също така похвали играта на Деян и чните упражнения за които ще 
"°отГ7ТеГОГТауЧеН,ГНа Горан’ конто въпРекн липсата на ползваме и специални компютърен 
възраст от 12 до 14 години Горан опит от подобни турнири, достойно програми, момчетата ще играят 
Йорданов, ученик в 6 клас на тука- са представили нашата община. контролни срещи със свои връстпи- 
шното основно училище, спечели 3 - През следващия период ще се ци от Босилеград, а ще се опитаме
точки от 9 мача ( 2 победи и 2 ра- стремим да подобрим играта на да намерим 
венства), а осмокласникът Деян Драган и Митко и се надявам два- 
Рангелов, който се състезава в

* За довършителните работи са необходими между 500 и 600 
хиляди евро, които вече са осигурени

На 12 февруари т.г. в Димитровград пребивава архитекът Ранко 
Радович, по чийто проект се строи спортната зала в града. Известният 
специалист бе приятно изненадан от постигнатото през изминалия период 
от почти една година, през който не е идвал в града. Радович изрази 
желание залата да бъде завършена час по-скоро.

По време на посещенито на архитекта бе изтъкнато, че за 
довършителните работи са необходими между 500 и 600 хиляди евро, 
които вече са осигурени.

в

Д.С.

Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на 

ДИМИТЪР МАНЧЕВ 
от с. РадеГша, Димитровградско

С много обич и признателност се прекланяме 
пред спомена за светлия ти образ!

Опечалени: съйруга Даниид, синове Рашко и 
Иван със семействата си

начини да проведем 
част от подготовката заедно с мла- 

мата добре да се представят на дите шахматисти от Вучие, конто 
групата ученици на възраст от 14 до държавното първенство, каза Бо- също ще участват на националното 
16 години спечели 4 точки от 9 изи- жилов и добави, че очаква и два- първенство, 
грани кръга (3 победи и 2 равен- мата да спечелят поне по 50 на сто 
ства).

■

‘Благодарение на добрите резул
тати на босилеградските шахматис- 

Талантлнвите момчета наскоро ти на състезанието в Кладово, 
ще започнат да тренират за дър- съществуват реални възможности 

вали по швейцарската система, а по жавното първенство. До началото на националното първенство в Ни- 
10 най-добре класирани момчета и на първенството ще имаме ежед- шка баня да участва още един със- 
момичета от всяка възрастова ка- невни тренировки с Драган и Митко тезател от Босилеград, 
тегория са осигурили правото си да в продължение на 2 - 3 часа. Чрез 
участват на националното първен- упражненията ще се стараем да пре- дите босилеградски шахматисти на

махнем слабостите в играта на Дра- първенството в Кладово са подси- 
Треньорът на ШК “Младост” ган и Митко, а особено ще наблег- гурени от Общинската скупщина, а 

Новица Божилов заяви, че е дово- нем на подобряването на психичес- “АТП” Босилеград направи 50% 
лен от постиженията на своите въз- ката им стабилност в решаващите отстъпка от цената на билетите за 
питаници и подчерта, че планът от- моменти на мачовете, което до го- пътуването им.

от точките.
Според правилата на първенст

вото, шахматистите са се състеза-

Тъжен помен
На 16 март 2004 година се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на
ГЕОРГИ АНТОВ- Гьока 
от Димитровград

Нека да си спомним за добрия човек!
От най—близките му

Средствата за участието на мла-

ство. у;

№'ИцвП.Л.Р.

Анита Накова 
втора в 
Кладово

Атлетика
• —Тъжен помен

На 25 февруари 2004 година се навършват ТРИ Щ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата незабравима 
съпруга, майка и баба
ВЕНЕТА МАНОВА 
от Димитровград

Дълбок поклон пред светлата й памет!
СъПруг Никола, дъщеря Милка 
семействата си

тГогов втори 

в Нови Сад
уП

и*»-
1-

В хотел “Гердап” в Кладово от 
8 до 12 февруари т.г. се проведе 
Преглед на младите шахматисти 
от Централна Сърбия. Той беше ^ 
организиран в рамките на 1» 
републиканската акция “Шахмат Я 
в училищата”. В него участваха IV 
пет категории шахматисти и 
шахматистки - до 10, 12, 14, 16 и

4'Йе Миналия уикенд в Нови Сад се 
проведе първенството на Сърбия 
по скок па височина за всички ка- и син Пена със
тегории, в което участва и младият 
димитровградчанин Джордже Го
гов. В категорията млади юниори 
Йован Вукчевич от отбора на “Рад- 
иички” о г Крагуевац прескочи 203 
сантиметра, докато Гогов бе с един 

Партиите се играха по швейца- сантиметър “по-нисък”, 
реката система и всеки играч има- При сениорите имаше изненада, 

В категорията на шахматистки- ше на разположение по един час за тъй като Брапко Джурджич от кра- 
те до 14-годишна възраст участва и размисъл. гуевския “Раднички” пребори
младата димитровградчанка Анита В рамките на Прегледа в Кла- легендата на домашната ателитика 
Накова. От изиграните 9 партии дово се проведе и семинар за шах- Драгутин Топич.
Накова събра 7, 5 точки, спечели матни съдии. Таткото на Анита На- В общата копуренция димнтров- 
сребърен медал и се сдоби с пра- кова - Иван - успешно взе изпита за градчанинът Гогов се класира на 
вото да участва на държавното пър- регионален шахматен съдия. пето място в Сърбия,
венство по шахмат. Първото място 

Наталия Стоянович от

О

На 24 февруари 2004 година се навършат 
ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на 
нашата сестра и леля
КОСТАДИНЕ А ГОГОВА - Кая 
от Ниш

С много обич и признателност се прекланяме 
пред паметта и.

Ойсчалени: сестра Оливсра и Племенници 
Любииа и Биргида със семействата си

18 годишна възраст.

5АЗ
«V !и ‘т. У-: -I

■лд.с.де. Тъжен помен
Изминаха ДЕСЕТ 

ранната смърт на нашия обичан
ИВАН СОКОЛОВИЧ 
от Димитровград

На 9 март 2004 г. ще посетим неговия гроб и ще 
го залеем със сълзи.

Всеки ден ни липсваш и винаги ще бъдеш с нас. 
Неговите най —мили

спечели 
Лесковацс8точки. ТЪЖНИ ГОДИНИ от

Димитровградските ловци проведоха хайка за вълци и други 
хищници

Гониха вълци, 

убиха... лисица
■ |

Членове йа димитровградското ловно дружество 
“Видлич” през миналия уикенд проведоха хайка за 
вълци и други хищници в ловните резервати в общината. 
По време на хайката, в която участваха 40-ина ловци, бе 
убита само една лисица. От дружеството съобщиха, че 
наскоро пак ще организират хайка за хищниците.

Понастоящем на територията на Димитровградска 
община е забранен ловът па дивеч. В ловните резервати 

контролът. В района на Иешково ловждиите 
могат да обучават ловните си кучета. В. Д.

навършва ЕДНАНа 28 февруари* 2004 г. се 
ГОДИНА от смъртта на моя баща
ЗАЙКО СТОИЧКОВ п ШРК»*»*майор в пенсия от Ниш, родом от Долна Лисина ^^ ^

Панихидата ще бъде отслужена на 21 февруари т. ' ‘ х ^
г. от 11 часа па гробищата в Ниш.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти 
От неговия син Небойиш

памет!
е засилен

вълци, които често се приближават и до самите къщи и 
планински села, казва ЕфтимНа 22 февруари — обори пън високите;

Тш _______ Митои, председател на дружеството. Той подчерта, чеЛовджиите ще гонят 

вълци по склоновете ««д; -ДЯГКИЕ"
_ т ж Плоча и Долна и Горна Ръжена, оповести Митов.
(Щ П ЬПНООК Организирането на хайките ще бъде подпомогнато

* Г ох ио на ОС, който ще подсигури 150 литра гориво за

Изминаха 40 Д1 !И, откак го не е с нас
СВЕТОСЛАВ СТОИЛКОВ 
(1933 - 2003)
учител от Сръбска Църня, роден в 
е. Горно Тлъмино, Боеилсградско

Жиля достоен живот, посветен но учениците и 
семейството.

С признателност свеждаме глави пред светлата м) 
памет!

ОШ опечаленото семеПсШао

Ловното дружество “Сокол" в Босилеград ще ор- превозване на ловците, 
тонизира на 22 февруари (неделя) хайка за вз.лци в

,'
Босилеградското ловно дружество всяка година

района на селата Бресница’, Зли дол, Рикачево и Яре- пре, февруари и март организира ........................... *
хайки за вълци.

по една или две 
. П.Л.Р.в шик.

* Тази зима в нашите краища се появиха много



Уумпп - Сатиоа - Забава
ШМЙЙМм I12 Е»ш&Ьг€НгвЗ*€? Ж2рввруар1Г2ТО

а1с/ ж) дън размърдал се народ по 
продавнице и купуйе ли #71 
купуйе вино... |

-Чекай бе, бай Перо - пи- " 
туйем продавачатога- нема ли да 
прославе с ньиньо вино?

-Че пию и ньиньо ама нема да им достигне. 
Делото Царибродско само 
засадено, колко вино се поарчи за Зарезою, 
нема да им стигне. Изгледа ньиньото вино йе 
само за адетат, а после продължаван) с 
купешкото...

-Ама гледам по-младите купию и ракьийе, 
водку, па и онова кико сироп що йе...

-А узима се и “Кока-кола’ и ликьерйе и 
коняци...

-Чекай, па Свети Тривун йе, адет йе вино да 
се точи?

-Е, ама и Свети Валентин йе...
-Кой йе па тия светъц?
-Тия светъц йе на ония що се обичаш, демек 

на залюбените, ако очеш можеш да кажеш и 
на зацопаните до уши. Язък нема млого цвекье 
оти они купую букьети, ама у петак плану оно
ва кьитайското що га имаше по пазарат...

-А водкуту защо купую, да не йе некой и 
рускьи празник?

-Ма йок!Не си ли чул дека за нас се орати 
кико пийемо ко казаци? А некойи имаш и род- 
жени дни на деца, па узимаю и “кока- колу- 
ту”...

-Брей, ама смо народ: отворили смо душу и 
за католици, и за муслиманье и за сви що праз- 
ную, а?

-Тека йе, Манчо, може и да смо сиромащия, 
може и да имамо плиткьи джепове, ама имамо 
и дълбоку душу! За празнуванье си ни бива!

-А за работу, бай Перо?
-Е , кой че му мисли денъска за рабту!

угКой може да каже за нас дека не смо 
,най-толерантан народ? Щом видимо 
некой се мучи и пати, нийе се просълзимо и 
смо готови и кърпенуту кошулю от гърбинуту 
да стуримо и да гю дадемо. Доста йе некой 
само да каже тия су по-закасали и от нас и 
тъгай може да разбереш нашуту душу: че 
дадемо и мило и драго само да не се пате и 
страдаш. Ако требе примери да давам - млого 
су. Само йедън че ви кажем, а вийе после му 
мислете. Из Цариброд йе източена балонье и 
балонье кърв през последньете двайесе, 
трийесе годин и по това смо първи не само у 
съгашньуту държаву, а и у предишню Югос- 
лавию.

Я само не знам дали смо повече жалостивни 
или повече веселяци. Доста йе йедън да рече: 
“Ютре ми йе празник!”, па да се сятимо при 
ньега със стиснута шишетия рекьию или вино 
под мишку. Ако нема човекът мезето - и 
мезенце че си понесемо.

Еве тия дни дойде Тривун Зарезоя. Убав и 
весел празник. Я на неделю преди това слу- 
шайо кико се договараю при кога у койе лозйе 
че празную, кво да понесу и кига требе да се 
съберу.

Че речете тека йе било открай време, защо 
да не йе и съга. Прави сте, ама тува през онова 
време кига рекоше дека нема бог и дека све йе 
това лъжа, само по-ербаплийете се събирайо- 
ше по лозята, че пину и че гледаш да се при- 
беру дома, ама по козйе пъртине, та да не им 
трию носевете оти верую у светци... Другьи 
светци от ньи - нема.

Елем това време мину и еве ньекня да се 
нагледаш и нарадуйеш: сабале на Трувунов

пролетта кико

да йес лозяХраниха ни с куп заблуди 
Поиха ни със сладки лъжи 
Сега не знаем дали сме луди 
Какво ни радва, какво ни тежи
От загубеност във времето 
Сънят ни замества реалносагта 
И продължаваме с техните очи 
Да виждаме истината
На добър път сме 
Макар и да попадаме 
В голо оцеляване 
И гордо изчезване
Нашият тайнствен код 
Излъчва мними истини 
Миражни победи и светлини 
Осветляват нашия ход
Казват ще дойде пролетта 
Слънцето ще ни огрее 
Дано даде Господ 
Дотогава да не изтлеем

Петър Геров

На този свят няма
нищо по-хубаво от 

хубавата жена 
хубави цветя

Ранко ГУЗИНА

'Качва се да спи в леглото, от която страна си поиска.
'Може да ходи за риба по всяко време (докато не се хване наси» въдицата).
'Може да държи жена на коленете си, без да я носи после на ръце.си» 'Оставя чорапите и портфейла си на видно място у дома.
'Не напуска купона, точно когато започва да си прави кефа.

9 'Мъж, който знае повече за жените, отколкото за мъжете.
'Никога не знае откъде ще дойде следващата целувка.

§ 5 'Сънува все хубави жени, а когато се събужда, вижда, че краката му
са голи.<а* 'Мие само една чиния (понякога).
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