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Депутатите^ Скупщината на Съ|збия избраха По случай 3 март

Почетна гвардейска част издигна на
ционалния флаг пред паметника на Нез
найния войн в София по случай 3 март -
националния празник на Република Бъл
гария, и 126-годишнината от Освобожде-

на България от турско робство.нието
Преди това президентът Георги Първанов
поздрави почетния стой. На церемонията
присъстваха и министър-председателят
Симеон Сакскобургготски и председате-

Народното събрание проф. Огнянлят на
Герджиков. Издигането на националния

*Д-р Воислав Кощуница - премиер; д-р Миролюб Лабус - 
подпредседател на правителството

След двумесечни договори и преговори Сърбия се сдоби с ново 
правителство, оглавено от премиера Воислав Кощуница, предсе
дател на Демократичната партия на Сърбия (ДСС). От 244 депутати 
”за” гласуваха 130, а против бяха 113.

От общо 17 министри в новото правителство на Сърбия 9 са от 
Демократичната партия на Сърбия (ДСС), 4 от Г 17 плюс, 
чително и едно място за представител на Социалдемократичната 
партия, колкото получи и коалицията 'Сръбското движение за об
новление - Нова Сърбия”.

Единственият подпредседател на правителството е Миролюб Ла
бус, лидерът на Г 17 плюс, а новите министри са следните: на вът
решните работи - Драган Йочич, на финансите - Младжан Динкич, на 
правосъдието - Зоран Стойкович, на капиталните инвестиции - Ве
лимир Илич, на стопанството - Драган Маршичанин, на просветата и 
спорта - Лиляна Чолич, на културата - Драган Коядинович, на мин
ното дело и енергетиката - Радомир Наумов, на науката и жизнената 
среда - Александър Попович, на диаспората - Воислав Вукчевич, на 
икономическите отношения с чужбина - Предраг Бубало, на тър
говията, туризма и услугите - Боян Димитриевич, на държавното 
управление и местното самоуправление - Зоран Лончар, на труда, 
трудовата заетост и социалната политика - Слободан Лалович, на 
селското, водното и горското стопанство - Ивана Дулич Маркович, 
на здравеопазването -Томица Милосавлевич и министър на вероиз
поведанията - Милан Радулович.

В заключителната си реч премиерът Воислав Кощуница между 
другото поръча, че в Сърбия ще бъде необходим консенсус на по
литическите противници по най-важните въпроси, какъвто е за 
бъдещата конституция например, за която не е достатъчно просто 
мнозинство в парламента.

трибагреник бе съпроводено от 20 топов-
ни салюта. С този ритуал бе дадено на
чалото на общонационалните чествания
на националния празник на България.

С едноминутно мълчание бе почетена
паметта на загиналите за свободата на
България. Официалните лица и много гра
ждани, които присъстваха на площадвклю-
“Александър Невски”, поднесоха цветя и
венци в знак на почит.

Гвардейските роти се построиха пред 
храм-паметника “Александър Невски” и
преминаха в тържествен марш пред
официалните лица. Гвардейският марш бе
предвождан от знамената-светини.

В 11,30 часа на връх Шипка започна
официалната церемония по честването па
националния празник 3 март. Участие взе

Паметникът на Шипкавицепрезидентът Ангел Марин.

Белград и Прирна У'Дс7У 0& (
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Вчера бе подновен диалога между Бе- | 
лград и Прищина, прекъснат преди пет 
месеца във Виена.

Срещата е посветена па енергийните 
въпроси. Очаква се следващата седмица 
основен акцент в разговорите да бъдат 
съдбата на бежанците и тези които се 
смятат за изчезнали след края на сръбс- | 
ко-албанския конфликт през 1998-1999 |

В Димитровград се увеличава 
броят на бедните___________

Ш (По-обширно на 3 сгр.)

!ЕС - Сърбия

ЕС е готов да сътрудничи с
новото правителство на Сърбия

г.
Целта па срещите ще бъде постига

ното на диалог между албанските и . 
сръбските представители по тези и дру
ги технически въпроси. Окончателният 
статут па Косово, който е в ресора на 
ООН, няма да бъде обсъждай по време 
на разговорите.

Старият в 

Г орна Невли рир ш
.

(На 9 стр)

В качеството си на председател на Съвета на министрите на ЕС 
ирландският министър на външните работи Брайън Коуен изтъкна, 
че ЕС е готов да си сътрудничи с новото правителство на Сърбия, 
начело с Воислав Кощуница.

”ЕС призовава правителството ясно да изрази готовността си да 
провежда политическите и икономическите реформи, да изпълни 
международните си задължения, включително и цялостното сът
рудничество с Трибунала в Хага и борбата с организираната прес
тъпност, както и да продължи помирението и сътрудничеството със 
съседните страни”, се посочва в съобщението на кабинета па ръко- 
водит1*еля на ирландската дипломация. Напредъкът в тази посока, 
к*кто и във функционирането на държавната общност Сърбия и 
^ерна гора, е от изключително значение за по-нататъшния пап- 
Редък в процеса на европейската интеграция, се казва в съобщс-
иието.

Бъдете храбри 
като кокиче февруарско, 
бъдете обичани 
като пролет животворна, 
бъдете красиви 
като цвете майско, 
дарявайте щастие 
като есен плодородни!

На нашите мили майки, 
дъщери, сестри и снашки, 
съпруги, балдъзи и братовчедки, 
баби, тетки и съседки, 
стрини, вуйни и кумици, 
колежки, секретарки и шефици, 
па нашите читателки 
сътруднички и приятелки
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Новини ОТ ВТкПГЯПИаПредложение за помощ от бюджета на САЩ

пснбърза понощ за Сърбия и Черна гора
САЩ подкрепят ускоряването на евроатлаити- източноевропейските демокрации (СЕЕД). 1,535 ^

ческите интеграции на Сърбия и Черна гора, за да милиона долара ще бъдат изразсходвани за прог- 
се интензифицира регионалната стабилност на 
Балканите и да се създадат условия за
американските и натовските въоръжени сили от разование (ИМЕТ), но СЧГ няма да може да усвои 
съседните й държави. парите, докато не подпише споразумението според

Това се посочва в обоснованието на предложе- което американските граждани не подлежат на 
нага бюджетна помощ за СЧГ (без Косово) за 2005 съдебно обвинение от Международния обвините- 
г., като за тази цел са предвидени 103 785 000 щатс
ки долара. В същото обоснование се посочва, че В обоснованието на заплануваната американска 
сътрудничеството с Трибунала в Хага и аресту- помощ за СЧГ през 2005 г. американският дър- 
ването на обвинените за военни престъпления за жавен секретар Колим Пауъл каза, че СЧГ е ключ 
СЧГ си остава приоритет. за Балканите и предложените средства трябва да

Най-голямата част от предложената сума - 102 подпомогнат започнатите политически и икономи- 
милиона долара - са предвидени за подкрепа на чески реформи.

Президентът Георги Първанов получи от президента на САЩ 
Джордж Буш поздравителна телеграма по повод националния праз
ник на България - 3 март. Това съобщиха на БТА от прессекре- 
тариата на президента. Здравото и ценно приятелство между ст
раните ни се основава на споделената цел за изграждане на Европа, в 
която българският народ да се радва на благата на демокрацията, 
просперитета и правовия ред, пише президентът Буш в телеграмата. 
Съединените щати изцяло подкрепят усилията на България да прик
лючи реформите, необходими за постигането на тази цел, се казва 
още в телграмата на американския президент.

рами по контрола върху въоръжаването, а 250 000 
долара са за международно военно обучение и об-оттегляне на

лен съд.

Министър Соломон Паси 
разговаря с Романо Проди

Министърът на външните работи Соломон Паси разговаря на 3 
март с председателя на Европейската комисия (ЕК) Романо Проди. 
Ръководителят на българската дипломация благодари за личната 
ангажираност на председателя на комисията към съдбата на 
задържаните в Либия български медици. По време на срещата Соло
мон Паси препотвърди и желанеито на България да приключи 
преговорите си за присъединяване към ЕС в рамките на мандата на 
тази ЕК.

Двамата разговаряха в рамките на организираната от Групата на 
европейските либералдемократи в Европейския парламент конфе
ренция “Външните отношения на разширения Европейски съюз”.

По време на форума българският външен минситър направи из
казване, посветено на сътрудничеството между ЕС и ОССЕ. ЕС и 
ОССЕ споделят сходни цели и техните виждания за гарантирането на 
стабилността, демокрацията и просперитета съвпадат до голяма сте
пен, каза в своето изказване минситър Паси.

Според ръководителя на българската дипломация разширяване
то на ЕС ще се отрази положително както върху новите съседи на 
Съюза, така и върху международната сигурност. В този смисъл ми
нистър Паси изтъкна, че инициативата на ЕС, насочена към “новите 
съседи”, се споделя напълно от българското председателство на 
ОССЕ.

Свилановичв Страсбург 1Т1
Ратифицирани са 

няколко конвенции тялото на 

Трайковски аВ Съвета на Европа в Стасбург министърът на външните ра- 
I боти на Сърбия и Черна гора Горан Свиланович е ратифицирал 
| от името на държавната общност редица важни конвенции.
| Между тях са

протокол за премахване на смъртното наказание, Европейската 
конвенция за предотвратвяване на терора и Европейската кон- 
венция за признаване на дипломите за виеше образование.

По този повод Свиланович се срещна с генералния секретар на 
Съвета на Европа Валтер Швимер.
' IIII гин1Гтчг1Г|ш ши

Македонското правителство 
получи официално потвържде
ние от Катедрата по съдебна ме
дицина към Медицинския факул
тет на Загребския университет, 
че е приключила идентификаци
ята на осем от загиналите път
ници при самолетната катастро
фа на 26 февруари край Мостар. 
Това съобщи на пресконферен
ция правителственият говорител 
Сашо Чолаковски.

Той посочи, че досега са иден
тифицирани телата на македон
ския президент Борис Трайков- 

Сръбската полиция съобщи, че е открила 44 000 единици муниции Ски, на Димка Илкова - Бошко- 
в район в южна Сърбия, населен с преобладаващо албанско на- вич, Ристо Блажевски, Анита Ло- 
селение. При съвместна акция на полицията в град Бране и Агеи- заиовска, Миле Кръстевски, Аце 
цията за сигурност и информация (В1А) било открито скривалище с Божиновски, Марко Марковски 
44 640 единици муниции, разположено в близост до село Мали Тър- и Бранко Ивановски. 
новац. Мунициите, които са с калибър 7,62 милиметра и са китайско 
производство, били скрити в цистерна, заровена в земята.

Полицията смята, че боеприпасите са скрити от членове на само- МбЖДуНдрОДНЗ 
разпусналата се Армия за освобождение на Прешево, Медведжа и КОИЗИСНЗ ГруПЗ 
Буяновац (АОПМБ). При откриването на мунициите са присъст
вали местен прокурор и представители на Организацията за си
гурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

и Европейската конвенция за човешките права с

Полицията отрки муниции 
в Мали Търновац Яп де Хоп Схефер

Писмо до Соломон Паси
Генералният секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер уведоми днес с 

писмо българския външен министър Соломон Паси, че всички 
държави от НАТО са депозирали в САЩ ратификациите на про
токолите за разширяването на Алианса със седем нови страни. Това 
съобщиха от МВнР. “С това протоколите влязоха в сила и аз имам 
честта да поканя България да се присъедини към Северноатлан
тическия договор”, пише Схефер. Генералният секретар на НАТО 
посочва, че България ще стане пълноправен член на пакта в деня, в 
който депозира пред американското правителство своите ратифи
кационни документи за присъединяването. В писмото си до бъл
гарския външен министър Схефер изразява задоволство от предс
тоящото присъединяване на България към Алианса, се посочва в 
съобщението на МВнР.

„Не съществува 
заплаха за 
стабилността 

§ Македония"
\ В самолетната катастрофа недалеч от

Мостар загина и един нашенец ______
Бодигардът 
Велинов е 
роден в Дукат

Международната 
група смята, че последиците от 
неочакваната смърт на президен
та Борис Трайковски няма да 
бъдат трагични за Македония, 
съобщава от Скопие гръцката 
агенция МПА. Законите на дър
жавата се прилагат, процедури
те, определени от конституцията, 
се следват стриктно, и следова
телно вярвам, че не съществува 
сериозна заплаха за сигурността 
и стабилността в Македония, ка
за Никълъс Уайт, един от екс
пертите на международната кри
зисна група.

Представителят на тази неп
равителствена оргнаизация е 
спокоен и за поведението на ал
банския фактор в Македония. В 
момента не сме регистрирали на
мерения сред албанското населе
ние на Македония в подкрепа на 
насилствени действия или неза
конни дейности, цосрчи Никълъс 
Уайт.

кризисна

гйЩщВ самолетната катастрофа недалеч от 
град Мостар, заедно с президента на Ма
кедония Борис Трайковски и останалите 
членове на македонската делегация, за
гина и Борис Велинов, бодигард на ма- 4

И[■■■■/

кедонския президент.
Велинов е роден 1961 год. в босилег- 

радското село Дукат. През 1982 година е 
постъпил на служба в Министерството

вътрешните работи на Македония, където е работил като 
инспектор за личната охрана па функционери. Женен е за 
Златка, с която имат син Йованче и дъщеря Милена.

Тленните останки на Борис Велинов бяха погребани на 4 март 
Скопие. На погребението присъстваха и представители на 

сдружението на преселниците от Босилеградския край в Скопие 
“Босилеградско”, които положиха венец на горба на постра
далия нашенец. Сдружението “Босилеградско” оказа материал
на помощ на семейството на Велинов, осигурена от членовете на 

известни бизнесмени от Скопие Борис Стоичков,

па

България е на първо място сред страните, регистрирали увели- 
чаване на броя на чуждестранните туристи през 2003 година, сочи 
проучване на Европейската комисия по туризъм, основано на инф0' 
рмация на Световната организация по туризъм. Румъния заема вто; 
ро място, а трета е Исландия. Чуждестранните туристи, посетили 
България миналата година, са с 18 на сто повече, тези в Румъния - с Й 
на сто, а в Исландия - с малко над 12 на сто. Унгария е отчел3 
намаляване с близо пет на сто на броя на туристите през 2003 година, 
а Полша е била посетена от малко над един процент по-мачко ту 
ристи.

сдружението и
Райчо Василов, Милачко Василев, Васил Антанасов, Боян
Рангелов и др.
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Новият гувернер Радован Йелашич:

И динарът, и 

банките са стабилни
- Политиката за курса на динара в най-голяма степен ще 

остане същата както и досега, което значи, че курсът ще е в 
зависимост от предлагането и търсенето на пазара, от про
цента на инфлацията и валутните резерви. Динарът ще си 
остане стабилен както и досега - заяви в интервю за в. ”По- 
литика” гувернерът на Народната банка на Сърбия Радован 
Йелашич.

Той каза още, че първите мерки на новия гувернер ще 
бъдат анализ на всичките решения, взети от предишното 
ръководство, конституиране на Съвета на НБС, анализ за 
валутния и монетарния сектор и за Завода за изработване на 
банкнотите. Ще последва приватизиране и реконструкция в 
банковата система. Благодарение на ускорената приватиза
ция, миналата година валутните резерви значително нарас
наха и бяха предпоставка за стабилен динар, макар че имахме 
търговски дефицит от около 5 милиарда динара. Но трябва да 
се види каква ще е икономическата политика на новото пра
вителство - каза Йелашич.

СЧГ. Трябва да се установи нов, и редовни контакти на сръбското 
различен механизъм за защита правителство с Министерския 
на сръбската общност в област- съвет и правителството на СЧГ. 
та. Кощуница поясни, че значи
телна автономия подразбира те- че основните измерения на прое- 
риториална автономия, т. е. кан- вропейската политика на новото 
тонизация, както и културна и пе- правителство ще бъде достигане 
рсонална автономия. Във връзка до европейските цели във вътре- 
с това той уточни специално, че шното развитие, понеже ”Сър- 
решаването на статута на Косо- бия трябва да бъде сигурна ст- 
во, където в момента Сърбия ня- рана, в която ще се спазват чове- 
ма власт, не означава независи-

Воислав Кощуница оповести,

(От 1 стр.)
Приоритети на новото прави

телство ще бъдат решаването на шките и малцинствените права в 
държавния статут на Сърбия, мост. Според Кощуница новото съответствие с европейски стан- 
конто е поставен под въпрос по
ради това, че Косово и Метохия 
са под властта на международна
та общност, след това утвърж
даване на статута на Сърбия в 
държавната общност СЧГ, изг
раждане на стабилни демократи-

правителство ще настоява да се дарти, държава в която ще се ува- 
оснгури защита па сръбското на- жават законите, а институциите 
селение в областта и да се извър- ще функционират, в която ще са 
ши поетапно завръщане на про- в сила законите на пазара и ще 
гонените и разселени лица, както бъде изкоренена престъпността, 
и да бъде върнато тяхното иму- а корупцията да падне на най-нис- 
щество. Националният състав в ко ниво”.

- Политиката за приобщаване 
към Европа е на преден план - 
изтъкна Кощуница, като добави, 
че наскоро се очаква да бъде 
завършена студията за предвари
телните проучвания, а след това 
и да започнат преговорите за скл
ючване на споразумение за ста
билизиране и присъединяване. 
Той оповести, че правителството 
ще подготви национална страте
гия за присъединяване към Ев
ропейския съюз и веднага ще за
почне съгласуването на всичките 
закони с предписанията на ЕС.

Говорейки за тежкото иконо
мическо положение в Сърбия, 
Кощуница каза, че основната цел 
на икономическата политика ще 
бъде да се създават условия за 
конкурентно национално произ
водство. Тази цел ще се достигне 
чрез намаляване на данъците, 
които затрудяват производство
то, с нова политика за митата и с 
извънмитничсски мерки, както и

Томислав Николич: Божидар Джелич за министерските си дни

650 милиона евро 

в държавната каса
Заместник-председателят на Сръбската радикална партия (СРС) 
Томислав Николич заяви, че в експозето си Кощуница е бил 
неопределен.
- На ясни въпроси и на голямата криза той не даде конкретни 
отговори - за съдбата на държавната общност, за бъдещето на 
Косово и Метохия, за борбата срещу организираната престъпност и 
корупцията.
- Всичкото, което той каза, всъщност са добри пожелания в Сърбия 
да се живее по-добре - каза Николич.

Борис Тадич:____________________________

•Пестяхме пари за 2004 г., през която ще има по-малко 
доходи от приватизацията, от донациите и кредитите

Представяйки доклада за ра- позитът е прехвърлен в Народ- 
бота на своя тим през изминалите ната банка на Сърбия, която сега 
три години, досегашният минис- е държавна банка, 
тър на финансиите Божидар Джелич каза още, че инфла- 
Джелич каза, че правителството, цията е намалена от 113% през 
което си отива, ще остави на но- 2000 г. на 7,8% в 2003. Годишният 
вото сръбско правителство око- стопански ръст е бил между 3 и 6 
ло 650 милиона евро. на сто, преките чуждестранни

-Устояхме на всички предиз- инвестиции са нараствали от 25 
викателства и пестяхме пари за милиона на 1,3 милиарда долара,

а средните заплати от 40 на 195

Председателят на Демократичната партия (ДС) Борис Тадич каза, че 
новото правителство на Сърбия не е реформаторско, понеже не 
взема предвид реалнатата икономическа политика.
- Експозето на Воислав Кощуница не е привлекателно за ДС, за да 
влезе в това правителство. От друга страна, никой и не ни кани да 
влезем в такова правителство. В доклада не чухме отговор на 
въпроса за обществената собственост, макар че това е възлов проб
лем на нашето общество който непременно трябва да се реши. Ще 
припомня, че СПС се застъпва тъкмо за обществена собственост - 
изтъкна Тадич. тази година, през която ще има

по-малко доходи от приватизаци- евро. През изминалите 3 години 
ята, от донациите и от кредитите Скупщината на Сърбия е приета 
- каза Джелич, припомняйки, че в
голяма степен е премахната кон- предложило Министерството 
трабандата с нефт и цигари и финансиите и са подготвени още 
след много години са прекъснати 32 проекто-закопа, 

ции. Правителството ще води и I иездравитс връзКи па държавата Джелич каза, че са представите- 
политка за стабилен курс на ди-

Косово и Метохия трябва да сечески институции и възстановя
ване на правовата държава, как- върне до положението преди 
то и засилването на проевропейс- 1999 г., изтъкна Кощуница пред 
ката политика- заяви завчера депутатите в парламента.

За държавната общност СЧГ

повече от 50 закона, които е
на

пред парламента кандидат-пре
миерът Воислав Кощуница. Кощуница каза, че правителство-

При представянето на програ- то ще предприеме всичко възмо- 
мата на кабинета Кощуница от- жно, за да се ’ укрепи па практика 

Ко- общността”. Покрай другото, то-

чрез изгодни кредити и инвесги- за които

с търговските банки, така че де лни.
нара.

дели специално внимание на 
сово и Метохия. Той каза, че ва предполага и съгласуване на 
правителството ще води "реална новата Конституция на Сьрбия с 
политика за държавните интере- Конституционната харта, прила-

ганс на Акционния план за хар-

Алтернативна военна служба в Босилеградска община

Стефан Стойков - първата 

„цивилна лястовица"
си”, което преди всичко подраз
бира че статутът на Космет не монизиране на икономическите

системи на Сърбия и Черна гораможе да се реши без Сърбия и

На първи март 14 новобранци от Босилеградска грижи, заяви, че Стефан ще работи по програма, 
община заминаха във Войската па СЧГ. За първи определена за стажанти в съотвествие със средпо- 
път сред новобранците един войник “цивилно" ще то му образование и по програмата за обучение 
служи войииклъка си. Това с Стефан Стойков от отбрана на страната. Той добави, че по време н. 
Босилеград който ще отбива военната си пойни- отбиването на военната служба войникът ще им. 
ноГ в продължепие на 13 месеца в местния Це- четиринадесетдневно обучение за -брана на ст- 

тму/м раната чрез куросве и семинари, конто ще орга
"т И-, нашия и впрос какин са били мотивите му да шгзира Минситерството на отбраната. По време на
избере алтернативната военна служба, Стефан войииклъка Стефан ще има всички права, както избере алтернативна и войниците в казармите - ще получава заплатата,
Ка! щом узнах за Закопа, който разрешава па во- определена за войниците, ще има право на редовни 
Ииипи-ге “цивилно” да отбиват военната си повин- и паградии отпуски и пр.
пост веднага роших да избера този вид служба. Въз основа на решението па Червения кръст на 
Въпреки чс съм па 21 години, аз съм оженен и имам Сърбия тукашната Общинската органи* 
дч щеричка па две години. Алтернативната военна ЧК неотдавна е отправила дописка д
З:: възможност след осемчасовия ми поделение в Босилеград, в която е -посочено. че 
работен ден да бъда вкъщи при семейството си, а имат нужда от 8 войници, които са зор. л ( 
сято така и през уикенда. Смятам, чс новият закон вилната военна служба. Руска Божилова, секрет.| 
е добър шанс както за женените, така и за всички па боснелградския Червен работ' „
онези, коитоГр'™ съ^гствис със сне^ално^им^аплануваио 

„сякъкъв вид насилие и решаването па Г, подготвите „а
бърза помощ, докато един войник ще 

провежда обучения по здравеопазването.

на СЧГ?Днес заседание на Скупщината

Мичунович - 

председателстващ
•Необходимо е учредително заседание на праламента на 
държавната общност

Шефът на парламентарната група 
Сърбия (ДСС) Зоран Шами заяви, че досегашният председате

СЧГ Драголюб Мичунович трябва да свика ново за- 
най-възрастен депутат да бъде

на Демократичната партия на

парламента на 
седаиис на скупщината и като

панегов

ПР!Дз“Га“о за днес заседание е предвидено като продъл
жение на предишното, но тъй като става дума за нов парламеп 
държавната общност СЧГ с необходимо и ново учредително 
да ние, на което ще бъдат верифицирани депутатските мандати 
бъде избрано ново ръководство на скупщината - каза

Според други мнения в началото на заседанието трябва да ос ко 
статира че депутатите от Сърбия са променени, а след това да про-

на закони, между които и за ратифициране па редица международни 
финансови договори и споразумения.

па
засс- 
и да

Всъщност аз 
против 
проблемите със сила.

Петър Митреи, изпълняващ длъжността дире
ктор па босилеградския Център за социални

екипите за
П.Л.Р.
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* (Реагиране на инж. Йовица Костов, председател на Главния Съвет 
на ДСБЮ по повод статията във вестник Братство „Съобщение на 
Общинския съвет на ДСБЮ в Босилеград", от 27 февруари 2004. г.)

В дадения случай става въпрос за подписано от нелегално избран и нелегитимен 
председател на ОС на ДСБЮ в Босилеград, г-н Александър Димитров. Легален и 

председател на ОС на ДСБЮ в Босилеград е г-н Миле Ненов, който е 
избран на този пост през септември 2001 година и чийто мандат изтича през сеп
тември 2004 година.

Според Член 3 от Правилника за работа на ОС на ДСБЮ в Босилеград, засе
данията на ОС в града се свикват от неговия председател, а извънредни заседания на 
съвета могат да бъдат свикани само по искане на най-малко половината от чле
новете на ръководството на ОС. Значи, заседание на ОС на ДСБЮ не може да бъде 
свикано от никакви инициативни отбори или от група от 14 членове на съвета.

Според Устава на ДСБЮ всички избори в партията се провеждат чрез референ
дум, което на практика означава, -че избирането на ново ръководство на ОС на 
ДСБЮ в Босилеград може да стане само на заседание на ОС на което трябва да 
присъстват повече от половината членове на съвета в Босилеград. В момента ОС 
на ДСБЮ в Босилеград включва 106 членове, което означава, че избирането на 
легитимно ръководство в Босилеград може да стане само на заседание на ОС на 
ДСБЮ, на което присъстват най малко 54 членове. Заседанието от 6 февруари 2004 
г., което е свикано по нелегален път, е нелегитимно и поради факта, че на него са 
присъствали само 20 от членовете.

В случая става въпрос за един неуспешен опит за узурпиране на ОС на ДСБЮ от 
страна на работещите в КИЦ-филиал Босилеград и техните малобройни привър
женици, които поради лични интереси мълчаливо ги подкрепят.

Те искат отговорност и оставка на председателя на ОС г-н Миле Ненов. Като 
причина за това посочват погрешно избраната коалиция “Заедно за толерантност” 
и слабия изборен резултат на ОС на ДСБЮ на парламентарните избори през 
декември 2003 г.

Ако коалицията “Заедно за толерантност” е била погрешния избор, тогава коя 
коалиция или партия трябваше да бъде партньор на ДСБЮ? Самостоятелно изли
зане на парламентарни избори на партията нямаше и теоретически шанс да мине 
ценза от 5%. Вторият избор беше да не излезе на избори.

Не е точно и твърдението, че изборният резултат на ДСБЮ и Босилеград е слаб, 
както твърдят господата от КИЦ - Босилеград.

Макар че партията участва за пръв път след 11 години на парламентарни избори, 
изборните резултати в Босилеградска община могат да се смятат за сравнително 
добри поради следните факти:

- ДСБЮ спечели 285 гласа или 6,40 процента от излезлите гласоподаватели в 
Босилеградска община, кето означава, че е минал ценза от 5%.

- От 17 политически партии и коалиции, които участваха на парламентарните 
избори в Босилеградска община, ДСБЮ зае пето място.

По време на отминалите избори ДСБЮ имаше много активна политическа 
дейност, която филиалът на КИЦ не забеляза. Господин Александър Димитров 
много добре знае, че ДСБЮ не разполага с материални средства и че това е 
причината за нередовните събрания както на Общинския съвет в Босилеград, така 
и на Главния съвет. Но въпреки всичко това ДСБЮ успя да оцелее като независима 
политическа организация, чиято централа не е нито в София, нито в Белград. 
Нашата централа е в Босилеград и единствената наша цел е защита интересите на 
гражданите на Босилеградска и Димитровградска община, както и на всички бъл
гари, които живеят в Сърбия.

Филиалът на КИЦ - Босилеград съществува повече от шест години. За това 
време той не допринесе за вдигането на рейтинга на ДСБЮ, а напротив - личното 
поведение на работещите в КИЦ, както и слабата активност и погрешното насоче
ната програмна дейност, нанесоха вреда на организацията. Затова от ръковод
ството на ОС на ДСБЮ в Босилеград бяха исключени г-н Иван Николов и г-н Радко 
Стоянчов. КИЦ - Босилеград вече с няколко години, по време-на избори сис
тематично се обявява против ДСБЮ. Така беше и през 2001 г., когато на местните 
избори в Босилеградска община членовете на КИЦ, които в същото време бяха и 
членове на ОС, бяха против участието на ДСБЮ в местните избори в коалицията 
ДОС - Босилеград.

Ако работещите във филаиала на КИЦ - Босилеград, чийто точен брой и не се 
знае, бяха заинтересувани от принципите на демократичността, легитимността и 
легалността, те щяха още отдавна да проведат избори в собствените си редове и да 
изберат нов Програмен съвет и да изработят основни партийни документи на 
филиала на КИЦ в Босилеград. Г-н Иван Николов е преседател на Програмния 
съвет на филиала на КИЦ в Босиелград повече от 6 години и няма никакво на
мерение да се оттегли от този пост. Членовете на Програмния съвет също са 
отпреди повече от шест години. На мястото на двамата членове на Програмния 
съвет, които си подадоха оставката не са избрани нови. За да бъде положението 
още по-театрално, филиалът на КИЦ в Босилеград, както гражданско сдружение 
не набира членство, така че на практика няма от коя членска маса да избере ново 
ръководство.

На тях никак не им харесва това че ръководствата на ОС на ДСБЮ в Босилеград 
и Димитровград, както и председателят на Главния съвет на партията публично се 
дистанцираха от утопията за териториално - политическа автономия на българс
кото малцинство, чийто автор е г-н Иван Николов.

Предлагайки тази своя теза за нова програма на ДСБЮ, той и на практика се 
обяви против зачитането на Конституцията на държавната общност Сърбия и 
Черна гора.

В своята предизборна кампания ДСБЮ ясно заяви, че не е партия на сепаратисти 
и националисти. Не се застъпва за прекрояване на границите. Нашият стремеж е 
Европа без граници.

Ние не се застъпваме нито за автономии, нито за ревизии на който и да е мирен 
договор. ДСБЮ е проевропейска гражданска партия, която се застъпва на мул- 
тиетническо гражданско общество.

Нашият стремеж е по бързо и по-ускорено влизане на държавата, в която 
живеем, в Европейската общност, за по-добър и по-богат живот на гражданите на 
Босилеградска и Димитровградска община, както и на всички граждани на Сърбия.

Ето защо един такъв реформиран ДСБЮ не е по волята на работещите в КИЦ и 
тяхните малобройни привърженици, както и на Иван Раденков, който, придружа- 

Димитър Димитров Треперски, два дни преди изборите изпокъса предиз
борните ни афиши. С такава дейност и с опита си за узурпиране на ръководството 
на ОС на ДСБЮ господата от КИЦ - Босилеград и техните малобройни при
върженици поемат отговорността за по-нататъшната неизвестна съдба на ДСБЮ-
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На състоялото се тези дни редовно годишно събрание на Общинския отбор на 
Демократическата партия на Сърбия положително бе оценена работата на отбора 
през изминалия период. За членове на Общинския отбор на партията бяха 
преизбрани Зоран Христов, Донка Банович, Владица Димитров, Тодор Антов, 
Зоран Гюров, Ранко Георгиев, Пламен Алексов, Иван Алексов, Асен Ангелов, 
Синиша Ранджелов и Драган Манчев.

На събранието говориха Донка Банович, де
путат и председател на Окръжния изпълните
лен отбор на ДСС за Пиротски окръг, и Сло- 
бодан Аджич, също депутат член на Изпълни
телния отбор на ДСС и председател на Ок
ръжния изпълнителен отбор на партията за Ни- 
шавски окръг. Като гости присъстваха Браиис- 
лав Йованович от Бабушннца, член на Ок
ръжния изпълнителен отбор на ДСС за Пнрот- 
ски окръг, Драгиша Младенович, председател 
на Общинския отбор на ДСС в Бабушннца, Го
ран Паунович от Пирот, член на Окръжния из
пълнителен отбор на ДСС за Пиротски окръг, и 
Влада Младенович, един от лидерите на ДСС в 
Пирот.

Обръщайки се пред присъстващите, Донка 
Банович каза, че
ДСС поема отговорността за 
бъдещето на Сърбия.

“Надявам се, че ще въведем малко ред в тази 
държава, в. която от дълго време е налице не
редовно положение”, изтъкна Банович, а след 
това посочи законите, които Народната скуп
щина на Сърбия прие през изминалите няколко 
седмици.

По-нататък тя каза, че Конституцията от 
1991 година е спирачка за Сърбия и затова една 
от приоритетните задачи на ДСС ще бъде 
изготвянето и приемането на нова Конституция.
Според Банович, приоритетните задачи на ДСС 
ще бъдат и борбата с престъпността, борбата 
срещу сиромашията и изграждането на инсти
туциите на системата.

легитимен

Ясно послание към 
димитровградчани

Слободан Аджич изтъкна, че в централата 
на партията са доволни от броя на гласовете, 
които ДСС е получил в общината на декемв
рийските парламентарни избори. Аджич посо
чи, че резултатите, които ДСС е постигнала то
гава в Димитровградска община, са едини от 
най-добрите в Югоизточна Сърбия. Коментира
йки факта, че ДСС е взел решение Димит
ровградска община да има депутат в републи
канския парламент, Аджич каза: “Това е ясно 
послание към жителите на Димитровградско, 
че ДСС ще обърне внимание на общината им. 
Ние знаем, че това е най-бедната община в Сър
бия и че тук живеят и преставители на бъл
гарското малцинство, което ние, в ДСС, изклю
чително уважаваме.

Аджич каза, че ДСС трябва да се готви за 
предстоящите местни избори. По думите му 
тези избори може да бъдат насрочени заедно с 
президентските избори до няколко месеца, т.е. 
вероятно няма да се чака септември, когато е 
редовният срок за провеждане на местните из
бори. На партийните си колеги в Димитровград 
Аджич пожела да осъществят възможно по-до
бри резултати, за да биха “били в състояние да 
помогнат и на себе си, и на всичките жители на 
Димитровградска община”.

На събранието бе приет и отчетът за фи
нансовата дейност на ОО на ДСС през изми
налия период.

Б.Д.

Инициатива на ЦЕСИД

Сформиран е Граждански съвет
По инициатива на ЦЕСИД 

на 27 февруари в Босилеград 
бе учреден Граждански съвет. 
За координатор на Съвета бе 
избран Зоран Иванов, работ
ник в “Кобос”, а за негови за
местници са избрани Боян Йе- 
втич и Саша Андонов, и два
мата безработни от Босилег
рад. На учредителното заседа
ние присъстваха и Влада Сто- 
янович, координатор на ЦЕ
СИД за Пчински окръг, и Ми
рослав Янкович, член на 
експертния тим за местно са
моуправление към ЦЕСИД.

На заседанието бе изтък
нато, че Гражданският съвет е 
неправителствена организа-

тът ще бъде регистриран в 
Съюзното министерство за чо
вешки и малцинствени права, ще 
има собствен печат и банкова 
сметка, а разноските за регис
трирането ще поеме ОС в Бо
силеград.

Мирослав Янкович, член на 
експертния тим за местно само
управление в ЦЕСИД, заяви, че 
от заплануваните 92 досега гра
ждански съвети са сформирани в 
около 60 общини в републиката. 
Той особено подчерта, че Съве
тът ще сътрудничи както с ор
ганите на местната власт, така и 
с всички неправителствени орга
низации в Сърбия и в България.

П.Л.Р.

ция, която чрез подходящи 
проекти от различни области 
ще се стреми да решава все
кидневните проблеми в общи
ната с цел подобряване усло
вията за живот на населението 
в Босилеградска община. За 
да подсигурява средства за 
реализацията па проектите, 
Съветът ще кандидатства 
пред донорски организации и 
пред ОС. В работата му, освен 
гражданите и представители
те на неправителствени орга
низации, ще могат да се вкл
ючат и представители на по
литически партии, но няма да 
имат право да участват при 
вземането на решения. Съве-

авторите на избраните проекти, които ще 
бъдат изплатени след получаване на 
съгласие от Министерството на държавното 
управление и местното самоуправление на 
Република Сърбия.
Награди за герба:
Първа награда - 12 000 динара 
Втора награда - 6000 динара 
Трета награда - 3000 динара 
Награди за знамето:
Първа награда - 10 000 динара 
Втора награда - 6000 динара 
Трета награда - 3000 динара 
Чл. 4
Конкурсът е в сила 30 дни след 
публикуването му в „Политика" и „Братство". 
Предложенията се изпращат в затворен плик, 
с назначение „За Комисията за герба и 
знамето", до Общинската скупщина в 
Босилеград.
Това решение влиза в сила от осмия ден след 
публикуването му в „Служебен вестник на 
Пчински окръг".

Въз основа на чл. 117 на Закона за местното 
самоуправление („Служебен вестник на РС" 
9/2002) и чл. 19, алинея 19 на Статута на 
община Босилеград („Служебен вестник на 
Пчински окръг" 13/02) Общинската скупщина 
в Босилеград прие на заседанието си от 25. 
12. 2003 г. решение за обявяване на

Конкурс за герб и знаме 
на община Босилеград
Чл. 1
Обявява се конкурс за изработка на идейно 
решение за герб и знаме на община 
Босилеград.
Чл. 2
Предложените идейни решения трябва да 
отразяват историческите, географските, 
културните, етническите и традиционните 
характеристики на община Босилеград. 
Предложените решения за знаме на община 
Босилеград трябва да имат форма и размери 
съгласно Закона за герб и знаме.
Чл. 3
Общинската скупщина ще избере 
предложения и ще присъди награди на

ван от

Инж. Йовица Костов 
Председател на ГС на ДСБЮ

Общинска скупщина в Босилеград
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След двумесечна пауза

Бабушнишкият ИМТ произвежда 
прикачни уреди, контейнери и навеси„Циле" тръгва с 

непълни обороти
не само

ределение пак е около милион динара и токът от
ново е спрян. Наистина в момента няма ток само в 
отдела за лакиране на мебелите и в администра

Една от малкото работещи фирми в Димитров-
Г^крас-ТтБела палТа ФйбрИКа “Ц"Ле”’ КЛ0И ВерОЯ™° «* ‘™гпе мебелите^се откар 

р от Бела паланка, след новогодишните ват в Бела паланка за окончателна обработка
доТмаот ИЗЛСЗе ВЪВ ВаКанция”> която продължи то ще усложни и оскъпи производството 
д _ Р ‘ Освен

- Производството

тив-

кое-

стандартиото производство, тези дни 
шностите вапочна с окол° 70% от мо- “Циле” ще спечели и от оборудването на работни
7 . “ 1КИ Раб0™ици ще започнат работа, помещения в Сокобаня и във ВЕЦ “Завой” край
лед като бъдат произведени достатъчно мебели за Пирот. Стойността 

окончателна обработка, т.е. за тези, които сглобя- 500 хиляди динара, 
ват и лакират мебелите, казва ръководителят 
цеха Данче Ангелов

иа тези работи ще бъде около

Заплатите на работниците са изплатени за ок- 
н изтъква, че недостигът на томври миналата година, а скоро са дадени и пеизп- 

дърва за парния котел и частично изключеният ток латените пътни разходи
са причините за толкова дългата “пауза”. - Със стартирането на производството се падя-

В момента никои не продава дърва, а ние из- ваме положението да се подобри. Производствен 
разходвахме тези, конто имахме. А без дърва за материал има достатъчно, стига да потръгне и про- 
пара в производството нищо не става", казва Ан- дажбата, която в момента е почти 
гелоаг От друга страна, “Циле” веднъж вече беше 
застой поради прекъснатия ток, но беше

на

на нулата,казва
Ангелов.в

намерено
някакво решение. Сега дългът към Електроразп- А.Т.

* Благодарение на италианския партньор „Бравилери", ИМТ 
излиза на пазара с ново изделие * За нуждите на 
бабушнишкия „Комуналац" фирмата изработва контейнери 
за смет, а за местните общности - навеси за автобусните 
спирки.

Бабушнишкият цех за произ
водство на прикачни селскосто
пански машини ИМТ, в който ра
ботят 40-ина работници, има го
леми амбиции за предстоящия 
селскостопански сезон. Тази го
дина ИМТ ще предложи на сел
скостопанските производители 
ново изделие, чието производс
тво е реализирано благодарение 
на сътрудничеството е италиан
ския партньор “Бравилери”.
Става дума за ротационната “си- 
тнилица” за обработка на почва
та, предимно лозята и овощните 
градини.

Благодарение на доброто сът
рудничество между ИМТ и Из
пълнителния съвет ма ОС в Ба- общината.

Сурдулица: Дирекцията за строителни площи 
развитието на общината и пътища допринася на

Нови улици, осветление, паркинг...
* Тази година Дирекцията ще разполага с около 35 милиона динара, 
понеже и стопанството вече не е както някога

бушница, което проявява раз
биране при решаването на проб
лемите, е които се сблъскват в 
днешните условия стопанските 
колективи в страната, работни
ците в ИМТ не седяха със ск
ръстени ръце през зимния пе
риод, а изработиха 10 конте
йнера за смет, поръчани от ИО, 
конкретно за тамошното кому
нално предприятие “Комуна
лац”. Междувременно ИО и “Ко
муналац” поръчаха още 10 кон
тейнера. Освен за тях, ИМТ е

но приходите секват,

Докато много други общини, в Сурдулица и в селата.
Той пояснява, че е запланува-
в Сурдулица да бъдат асфал- строим етапно, като в първия 

натрупалите се проблеми в об- тирани няколко улици, да бъдат етап вложим около 3,5 милиона , 
ластта

же за него са необходими около 
десетина милиона динара, ще годаже и далече по- развити, чакат 

помощ отстрани за решаване на но

на комуналната дейност и изградени тротоари, да се ; 
инфраструктурата, в Сурдули- гулира част на Романовска река, 
ца... работят. В това отношение

ре- подчертава Мицич.
Дирекцията няма да забрави и 

да се подмени част на ниското- селата, макар че средствата за 
особено допринася общинската ковата мрежа в Бело поле... - тях са доста ограничени. - С една 
Дирекция за строителни площи и Заедно с Отдела на лесковското трета част 
пътища, която и пряко отговаря Електроразпределенне ще изгра- средства ще участваме във фи- 
за развитието на комуналната дим мрежа за дистанционно регу- нансирането на всички техни 
инфраструктура.

от необходимите
сключил договор с няколко мес
тни общности в територията на 
общината за изработването на 
навеси за автобусните спирки в

риране на уличното осветление в проекти, каза директорът и опо- 
Тази година Дирекцията ще града, а съвместно с УНДП ще вести, че за целта са запланували 

разполага с около 35 милиона ди- финансираме проекта за изгра- 6000 динара, 
нара, което за сравнително мал- ждане на открит паркинг. Поне- 
ката община изобщо не е за под
ценяване. Но, както подчертава 
директорът й Драган Мицич,

Б.Д.
В.Б.

Ще продължи 
изграждането на 
втората жилищна 
сграда в Босилеград

В общественото предприятие "Напредък" в Босилеград
Управителният съвет взе решение предприятието 
да бъде обявено във фалит. Затова тези дни ще 
бъде проведена Скупщина на "Напредък", на 
която работниците да се изкажат по този въпрос.

приходите секват, понеже сто
панството в общината вече не е 
финансово силно като преди го
дини. Пак временен рректор

Пет милтота- Тази година Дирекцията пла
нира да подсигури около 35 ми
лиона динара, 60 на сто от които 
от бюджета на общината, а оста- длъжността директор, а на това място бе избран пре
палите от собствени приходи, дишният директор Милан Господинов. Той ще изиъл- 
включително и от легализиране
то на нелегално построените 
обекти, казва Мицич и подчерта
ва, че тези средства изобщо не са 
достатъчни за решаване на мно- 
гобройните комунални проблеми реализирани решенията на Управителния съвет, слага

На последното заседание на Управителния съвет на 
босилеградското предприятие "Напредък” Добринка 
Стоичкова бе освободена от поста изпълняващ

се вето на решенията.... В Управителния съвет смятат, 
че Стоичкова не е успяла да се справи със задълже
нията си и е трябвало да бъде сменена по-раио от този 
пост.

щ@ педемгурм 

.РепубликатаНовият изпълняващ длъжността директор Милан 
Господинов сс надява, чс Фондът за развитие ще оп
рости дълга на предприятието към Фонда за здравно и 
пенсионно осигуряване, с което значително ще нама
лят дълговете на предприятието. Той подчерта, че ще 
ускорят приватизационния процес във фирмата.

лява длъжността директор на фирмата в продължение 
на един месец. Същевременно е обявен конкурс за нов
директор.

Васко Александров, председател на Управителния 
съвет, посочва някои от причините за освобаждането 
на Стоичкова: не е обявен конкурс за директор, не са

Продължението на строежа 
на втората от двете жилищни сг
ради в Босилеград беше темата 
на състоялата се неотдавна сре
ща в Белград между представи
телите на Републиканската дире
кция за строителство и Горан 
Стоянов, директор на общинския 
Фонд за солидарно жилищно 
строителство, който същевре
менно е и председател иа ИО на 
ОС в Босилеград.

- Поисках от представителите 
иа Дирекцията да ни отпуснат 5 
милиона динара, с които ще бъде 
поставен покривът и на втория 
обект с 10 апартамента, каза 
Стоянов и подчерта, че част от

С.Н.

В цветарския магазин „Катерина” в Димитровград

Работата я удовлетворява
* В магазина могат да се купят няколко десетки вида цветя, саксийни растения, букети,

Нв==Е35к5Нте==§1Г;
Е
Митова.

Катеоииа казва че работата ст ги внася от чужбина и то чески субстрати за цветята, пре- 
лзрви сравнително добре като се предимно от Холандия, а след това парата за тяхно ю подхранване, 
има поеч виГче димитровтада- и от Италия, Турция.,., пояснява тресет. мартеници Катерина 
ните нямат много пари. Преди да тя. В магазинчето “Катерина” мо- аранжира 
откпир си в Димитров- гат да се купят няколко десетки бани. Цепите на ЦветяIа са с
фад ИКаггерШ1ае' работила в един вида цветя "и саксийни растения: браземис джобовете „а димих- ,
представителен магазин за цветя в ДВН*нот30до1Яда,..ро,а..асак- локала. Псе пак не

-т-
Сърбия. Нишката фирма всъщно- свързани с цветята, фолио, хим , р

средствата за строежа на сграда
та щс бъдат осигурени от об
щинския Фонд. Според него ско
ро сс очаква в Босилеград да 
дойдат специалисти от Дирек
цията, конто да извършат пре
глед и да дадат оценка иа досе- 

строителии работи,се оплаквам.
гаишитс 
след което Дирекцията щс вземе 
решение за отпускане на сред- 

П.Л.Р.степта.1>. Димитров
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ДимитровградВ Димитровград се увеличава броят на бедните

Линия Е-7 е редуциранаСредствата са ограничени
Въпреки че Автотранспорно- -Димитро в град -Желю- 

то предприятие от Пирот (АТП) -ша-Барата-Гоин дол Лукави- 
шумио оповести и рекламира ца-Димитровград, 
градската линия на предприятие
то, наречена Е-7, само след 
колко дни тя драстипо е редуци- ровград-Лукавица-Желюша-Ба 
рапа. Вместо на всеки час, 
тобусът но тази линия ще се дви- докато в 20,30 часа линията Ди- 
жи само 4 пъти през делничните митровград-Желюша- Ба- 
дни и два пъти в събота и неделя. рата-Гоин дол -Лукавица-Дими-

Според отчета на Отдела за социални грижи в 
‘ Димитровград, който е клон на Междуобщипс- 
; кия център от Пирот, броят на хората и семейс- 
! твата, които се нуждаят от различни видове со- 
! циални помощи, се увеличава. През изминалата 
I година постоянна парична помощ са ползвали 48 
| семейства с общо 95 членове. От тях 38 са без- 
| работни. 12 са на преклонна възраст, 12 са нсспо- 
; собни за работа, а 33 са непълнолетни.
| Все пак най-голямо е увеличението при полз- 
I ващите еднократна парична помощ. В сравнение 

с 2002 г. увеличението е почти 57%. Общо 375 
лица са поискали такава помощ от Центъра за 
социални грижи, а 371 са я получили. От общинс
ката хазна за тях през миналата година са от

пуснати 461 000 динара. Като се има предвид, че 
най-често става дума за безработни, нормално е 
най-много от средствата да се изразходват за 
набавка на храна - 270 000 динара. За дърва за 
отопление са отпуснати 75 хиляди, за лекарства 
15 000, за погребения 10 000 динара, а за набавка 
за дрехи и обувки са дадени 16 500 динара.

За настоящата година за същите цели са 
запланувани около 450 000 динара. Но дали те ще 
бъдат достатъчни, като се знае, че повечето от 
стопанските обекти в общината не работят, а 
семейните запаси са се свършили отдавна, остава 
да се види. Затова всички се молят цигареният 
трафик да не свърши скоро.

В събота и неделя от 6,30 часа
се поддържа маршрута,т Димит-ня-

рата-Гоин дол-Димитровград,ав-

А.Т.

Продължават проблемите на босилеградските животновъди с 
продажбата иа добитъка... ___ _________

место кантар...метър.
Ниските цени на добитъка и 

липсата на организирано изкуп
ване допълнително влошават 
тежкото положение на селяните 
в Босилеградска община. Живот
новъдите изобщо не са доволни 
пс само от предложените ниски 
цени, по и от начина, по който се 
определя теглото на добитъка.

- Принудени сме да продаваме 
телетата по 60 - 70 динара за ки
лограм. казват Асен Величков и 
Драган Георгиев, млади живот
новъди от Извор. Много е трудно 
да се занимаваме с животновъдс
твото. не само защото продаваме 
добитъка на крайно ниски цени, 
но сме принудени и да молим из- 
купчиците да им продадем доби
тъка си.

Влайко Милков от Горно 
Тлъмино казва, че прекупвачите 
често ощетяват животновъдите. НаМЗЛбИИ ЦвНИТе НЗ 
На особена загуба са животно-

Босилеград

месотовъди в напреднала възраст които 
ме могат да закарат добичетата 
си до кантарите. Изкупваните из- месарници са намалени средно с

по 10 на сто за един килограм. 
Вместо досегашните 240 динара, 
килограм най-качественото

От миналата седмица цените на 
месото в босилеградските

мерват телетата с метър и така 
разликата в теглото е и по ня- През делничните дни рейсът тровград. 

тръгва от Димитровград в 6,30 
часа, идва до местността Бара в с. вото на АТП в Димитровград за- 
Желюша, минава през с. Лукави- що движението на така иаре- 
ца и се завръща в града. В 9, 30 и чения градски аутобус е реду- 
11, 30 ч аса поддържа линията цирано, получихме краткия от- 
Димитровград-Желю- говор, че това е вследствие на 
ша-Барата-Гоин нерентабилността. 
дол-Димитровград, докато в 
19,30 часа се движи по маршрута

Попитахме в представителст-колко десетина килограма. 
Преди години във всичките

телешко крехко месо сега струва 
220 динара, докато килограм 

по-големи села в общината об- месо с кости се продава по 180 
щественото предприятие “Нап- динара, 
редък” имаше свои кантари за в Босилеград има тр

месарници („Вектор", „Липа" и 
„Гарфилд"), така че ь момента

и частни
измерване на добитъка. В някои
села те вече са неизползваеми, 
или вече не са там. Неотдавна 
ръководството на местната об
щност Горна Ръжаиа е отп- то се настоява общината да на- 
равилописмодоИОиаОС, в кое- бави кантар за теглене иа д-

обитъка, който ще се ползва и от 
животновъдите от Долна Ръжа- 
на и Плоча.

гражданите имат полза от 
тяхната конкуренция. Б. Димитров

В село Гоин дол

Пет ярета от една коза!Решение на ОС в Босилеград
Дали съществуват някакви 

възможности за решаването на 
проблемите на животновъдите? 
Засега решение не се съзира, а

Семейството на Митко Алексов от крайградското димитровг- 
радско село Гоин дол тези дни имаше особена причина за радост. 
Една от козите им окози пет ярета! Както ни каза собственикът 
на козата, “четири от петте ярета са с нормално тегло, докато 
петото е много малко - като малко котенце. - Всичките ярета 
бозаят, весели са и всичките би трябвало да заякнат”, разказва за 
нашия вестник Митко Алексов, като подчерта, че досега е имал 
кози, които са окозвали по четири ярета. .

В служебния вестник иа Пчнн- 
ски окръг неотдавна беше публи
кувано решението на Общинс
ката скупщина в Босилеград за 
комуналното уреждане и хигие
ната в общината, което отбории- 
ците приеха па последното засе
дание на ОС. С новото решение 
се разрешава отглеждането на 
домашни животни и птици във 
всички части на града, разбира се 
при точно определени условия. 
Според досегашните разпоредби 
за комуналното уреждане и 
чистотата в дворовете в цен
тралната част иа града изобщо не 
е било разрешено да се от
глеждат домашни животни ’ и 
птици.

Според предвидените в реше
нието условия за отглеждане на 
домашни животни и птици иа те
риторията на общината, собстве
ниците трябва да притежават 
обори с бетонен под и канали за 
отвеждане до бетонни ями, а се 
налага оборите им да са отдале
чени на 2,5 метъра от тръбово- 
дите, на 5 метъра от улиците и от 
жилищните сгради, както и на 15 
метъра от водопроводната мре
жа. С решението се предвижда, 
домашните птици да се отгле
ждат в кокошарници или в клет
ки с бетонен под които редовно 
трябва да се почистват. Задъл
жително е кокошарниците да са 
отдалечени

от жилищните сгради.
Контролът върху прилагане- ангажират по-сериозно 

то на разпоредбите ще се върши въпрос, неговият отговор сигур- 
от общинската комунална инс- но ще бъде отрицателен, 
лекция, а комуналното предпри
ятие “Услуга” е задължено да

ако компетентните органи не се 
с този

П. Л. Р. Б.Д.
хваща домашните животни и
птици, които неконтролирано се I 
движат по улиците.

Преди отборииците да прие- I 
мат решението, същото бе остро | 
критикувано от някои членове на 
ИО на ОС. Основните им забе-

Наши селаЧ§Бисерите на "Вратен 
(6Р. 945, 22 февруари 1 В Скървеница

До село Скървеница не се стига лесно, защото 
лежки бяха, че доколкото бъде пристигайки в Долна Невля, до където съществува

автобусна линия, човек, който за пръв път пристига 
тук започва да си мисли, че от тук на горе не 
съществуват други села. Но първото впечатление се 
оказва неточно, защото на 5-6 километра от тук се 
намира село Скървеница, където всъщност бяхме 
търгиали и ние.

Не отдавна падналия сняг ни пречеше все повече, 
и повече да вървим по пътя, по който преди 2-3 часа 
са минали шейни, които са теглили говедата на някой 
стопанин

половина вече отдавно се заровени в земята и са до
ведени до почти всяка къща в селото.

Онова, което е останало ненаправеио е именно ; 
полагането на медни търби (около 500 м), а това • 
трябва да го направи сторителното предприятие 
“Градия” от Димитровград.

До сега вложените финансии надминават 16 ми
лиона ст. динара, средства обезпечени ог жителите 
иа Скървеница, а половината от тези средства даде 
Общинската скупщина Димитровград.

Обаче проблема е следния: За да се довърши за- . 
почването, потребни са още осем милиона ст. динара, 
които жителите на Скървеница смятат да поискат, 
пак, от Общинската скупщина, и които най-вероятно 
ще получат, осведомяваше другарят Пеев.

И наистина когато човек гледа колко много труд е 
вложен в изграждането на този водопровод не може, 
а да не се възхищава на всички онези, които вече 
трета година строят относно довеждат водата.

- Всички други проблеми остават на заден план но 
водата тази година ще потече по търбите и ще се 
осъществи онова, за което си мечтаехме дълги го- ’ 
дини - вода в къщи.

В успеха не се съмняваме, но скървеничани имат и . 
други трудности, с които ежедневно се срещат. Най- : 
стина

разрешено отглеждането на до
машните животни в центъра, 
колкото и да се спазва хигиената, 
самият център на града ще бъде 
много повече замърсен. По този 
начин Босилеград ще загуби и 
сегашните си малки белези на
град. от Скървеница, а който най-вероятно 

дил за стоки в Долна Невля. 
всъщност е било нужно приема- Испотени, но радостни, че най-сетне пристигнах- 
мнето на едно такова решение ме в селото; до което пътувахме два часа и половина

отбихме се при БРАНКО ПЕЕВ, 
местната общност.

- Това, че пътуваме пеша до тук, което е особено 
. трудно сега през зимата, не е нищо, защото сме свик

нали, но нас ни вълнуват други въпроси, които най- 
ватии решения да премахва тези ; вероятно тази година ще решим. - започна да ни осве- 
негативни явления, то с новото домява чичо Бранко.

е хо-Кои са причините и дали

засега не известно. По улиците в 
Босилеград ежедневно се срещат 
свине. Вместо общинското ръко-

преседателя на

водство да се старае чрез адек-

Най-големите трудности, с които Скървеничани 
се срещат е водата.

Макар че в селото съществуват чешми и бунари, 
: пиещата вода е проблем номер едно, но както раз

брахме този въпрос ще бъде премахнат 
още тази година.

Природната вода, която се намира на 4 км. от 
селото, е хваната, а маркучите на дължина от 3

решение ги легализира. Дали 
Босилеград ще прилича на град
че. когато в центъра му заедно с 
хората се разхождат и домашни 
животни и птици е въпрос, на 
който отговор ще даде времето 
пред нас.

не е за пренебрегване здравната защита, учи- : 
лището, снабдяването, но за решаването на всички 
тези проблеми скървеничани са оптимисти.

за винаги

Т. Петровнай-малко 5 метъра км. и



Култура - Просвета
5 март 2004 7

В помещенията на ОО на Червения кръст в 
Димитровград Д-р Милан Йовичич по въпроса „Докато родителите (или някои 

други) спят...

През миналата година в Димитровград започна акцията „Докато родителтие спят...", която 
организираха съвместно двете училища и Здравният дом, но е спряна

Целта на акцията беше да се ма служителите в Здравния дом и 
обяснят и предотвратят така на
речените болести на зависимост- та, защото на всички ни беше яс-

бваше да струва към 20 000 ди
нара. От общината категрично 
ми отговориха, че такива пари 
няма и “какъв е този хорнорар от 
20 хиляди динара?” Аз пак 
казвам, че това не е хонорар, а са 
пари за разходите за тридневен 
престой. Тук са включени и 
видеозаписи и други материали. 
Категоричният отказ на общи
ната да даде минимални средства 
за акцията, която имаше отлични 
шансове за успех, ме накара да си 
подам оставката. Защото, ако за 
идването на републиканския ко
ординатор няма средства, което 
щеше да има голям отзвук и да 
даде тежест на акцията, какво ос
тава за самата акция на меснто 
ниво!?

- Аз лично считам, че няма не
заменими и най-малка вина и от
говорност нося аз, че не е наме
рен нов човек, който да коорди
нира акцията, изтъква д-р Йови
чич, в момента управител на Зд
равния дом в Димитровград.

на преподавателите в училища

та, преди всичко алкохолизмът, но, че става дума за актуален 
наркоманията, както и проститу- проблем, който засяга учеиици- 
цията сред учащите се. Малко те, родителите, а по този начин и 
след това Министерството на целия град”, каза той.

Йовичич п.'ясни, че са билиздравеопазването започна подо
бна акция, с която бе съгласувана необходими л определени финан- 
и акцията в Димитровград. Беше сови средства за организиране на 
сформирам специален координа- сказки и беседи, проведени от

Затова аз катооткри младежки що ционен екип за по-нататъшното специалисти, 
й провеждане. Започнаха да се председател на координационни
провеждат редица мероприятия, екип, заедно с представители на 
с конто на младите от училищата общината, влезохме в контакт с 
да се обяснят щетите от спомс- доц. д-р Иван Димитриевич, ди

ректор на иевропсихиатричната 
На последното заседание на клиника “Д-р Лаза Лазаревич”от 

Общинската скупщина едни ог Белград. Договорено беше той 
отборниците постави въпроса за- да дойде в Димитровград и да из- 
що не се отделят поне мипимал- несе няколко беседи пред учени
ци средства за работа на спомс- ците, родителите и лекарите, за
пятото тяло и защо всъщност ак- щото ние също сме ангажирани с 
цията е спряна.

Макар че въпросът не бе по
ставен. както бе казано, в съот-

В началото на тази седмица в 
помещенията на димитровградс
кия клон на Червения кръст тър
жествено бе открит Младежки 
клуб. Реализацията на проекта 
“Младите и бъдещето”, в рамки
те на който е открит клубът, е 
започнала в края на януари т.г.. 
след подписването на договора с 
Министерството за социалните 
грижи на Р Сърбия и Републи
канския фонд за социални ново
въведения. Финансовите средст
ва за реализацията на проекта са 
отделени от донацията на Пра
вителството на Кралство Норве
гия. Клубът е оборудван със 
свърхмодерни компютри и други 
технически съоръжения за про
веждане на курсове по информа
тика, чужди езици, култура, мест
на икономика, екология, хумани
тарен труд, изобщо всичко, необ
ходимо за обучението и забавле
нието на младите.

Клубът бе официално открит 
от кмета на Димитровградска об
щина д-р Боян Давитков. В кра
тката си реч той похвали труда на 
ръководството на димитровград
ската червенокръстка организа
ция, положен при създаването и 
реализацията на проекта “Мла
дите и бъдещето”.

Обръщайки се към присъст
ващите, председателят на Общи
нската организация на Червения 

Никола Йорданов 
между другото каза: “Основните 
мотиви за реализацията на прое

кта са неблагоприятната социал
на и икономическа обстановка в 
общината и необходимостта да се

патите болести.

предоставят на младите хора до 
29-годишна .възраст различни 
дейности с образователен и заба
вен характер”.

Секретарят на ОО на ЧК в Ди
митровград Весна Тодорова из
тъкна, че посочените дейности
ще бъдат реализираш, със съде- ! встствне с протокола за работа пори:
иствието на неправителствени, • па ос председателят д-р Боян - Проблемът беше в това, че 
културни, ооразователни, спорт- | давитков отгвори, чс основната неговият тридневен престой тря- 
ни и други организации, както ис | п а за ПрекъСването на ра- 
помощта на експерти и научни боТата на координационни екип е 
институции. “Особено внимание | оставката на председателя му д-р 
ще бъде посветено на включва- | м„лап йовичич. Понеже става 
пето на младите в анализирането 
на собствените им проблеми, 
подобряването на икономическа
та обстановка в тази среда чрез 
обучение и усъвършенстване на 
младите в различните области и

учени ците.
Това не се осъществи, а на 

въпроса защо, Йованович отго-

А. Т.

Основното училище „Светозар Маркович „ - ц 
Любераджа, „Теледом „ - Любераджа и 
Учителското дружество от Ниш, обявяват

1
Iдума за една твърде полезна пре

вантивна акция за болестите на :
зависимостта, потърсихме отго
вор от Йовичич, който поясни 
проблема.

“Здравният дом в Димитров- 
особено в областта на устойчи- | Град зап0чна тази акция преди зд- 
вото развитие и защитата на око- : равното министерство. Нашето 
лната среда . изтъкна Тодорова. ; пазвапие па акцията беше ”До-

”. Стана

Конкурс с награди
За V Международен фестивал на детското творчество по 
изобразително изкуство и майчин език на тема:
1 .Ученици-пешеходци
2. Моето училище
3. Тема по избор
В конкурса могат да участват всички ученици от първи до осми клас ^ 
на основното училище. Творбите на майчин език трябва да бъдат 
изпратени в три екземляра и подписани с пълното име, презиме и 
адрес, а тези по изобразително изкуство - в един екземпляр 
/оригиналният/. Един ученик може да изпрати някелко творби.
Конкурсът продължава до 15 април тази година. Участниците в 
конкурса ще бъдат осведомени за резултатите посредством медиите, 
а наградите ще получат лично.
Предвидени са 12 главни и няколко специални награди, които ще _ 
бъдат връчени на централната манифестация в Любераджа на 15 май у 
2004 година.
Учениците могат да изпращат своите творби на следния адрес:
Основно училище „Светозар Маркович „ -18 217 Любераджа, с 
назначение- за V Международен фестивал на детското творчество 
„Децата на Лужница 04„.

1
Откриването на Младежкия : кат0 родителите спят... 

клуб събуди голям интерес сред | така че голяма част от иодгото- 
димитровградчаии. Помещения- ; вкитс за републиканската акция 
та на ОО на ЧК не можаха да | Ш1С вечс бяхме извършили заед- 
поберат всички димитровградча- 1Ю с психолозите от основоното 
пи желаещи да присъстват на от
криването. Затова част от прог
рамата бе проведена във фоайе
то на местния Център за култура, 

посетителите се инфор-

■I

училище и гимназията. Даже се 
оказа, че 90% от нашия план се 
съвпаднаха с плана па министер
ството. Вече бяха проведени ан
кети за рисковете от безразбор
ните сексуални контакти, алко
холизма и наркоманията. Тук бих 
напомнил, че всичко беше прове
дено благодарение на ентусиазма

!
5

къдсто
мираха за целите на проекта и чр
ез прожектирания на видсостсна 
кратък репортаж. Организиран 
бе и коктейл, Ь. Д.

кръст Д-р у.
Организационен отбор Ц
шмшшйШПНПНЯ»

Филмът *8шж т Щ &* иржаеш
спечели, а да върне макар н една 
част от вложените пари, за да ги 
използва за пови филми. Братс
тво” вече публикува текст за 
вото му начинание, документал
но-игрален филм от родното му 
село Изатовци, всъщност пак от

няколко години и в който но до
кументален и художествен начин 
разкрива "душата и сърцето на 
Висошкия край, сега може да се 

на СО или видеокасета за

Филмовият деец Владимир
Манич направи нова крачка за 
популяризацията на природните 
красоти на Стара планина, на ус
ловията за живот там, които са и купи

живот- 1000 динара.

110-

оиасим, и прекрасни, на
ците и растенията. Дългометра- Мании, който е учител п учи- 
жпият документален филм ’ Ви- лището Свети С ава в иш, т ис.о .. 
сок”, който Манич е заснел преди тиква, чс неговата цел не е да - Филмът "Висок” може да си

"Прохорски ангел" -изтъква ав-купи всеки, по най-много ще съм 
доволен, ако тон попадне в учи- торът.

Издател на диска и касетката е 
в Ниш.жицата, детските градини и дру-

Учитолекото дружество 
така че поръчките

111 подобни заведения, защото
има какво да се види и научи, а и е ....
одобрен е от Мшшсторстиото па нраият чрез И*мр«- ‘' 

и спорта като учебно дружеството М5-1ТОМЮ0-». У«- 
Филип Кляич 2. тел. 018/ 336 97 к 
е-таП: скоП1т<$Ьапкепп1ег.пс1

могат да се

просвета 
средство. Па международния фс- 

етиологическите фил-стивал па
през септември 2001 г. полу

ча този филм наградата
М.Т.мм

мих
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След състезанията в босилеградското 
основно училище____________________

КИЦ „Цариброд" по повод националния 
празник на България__________________
Димитровград:

Дали бившият директор 
на „Кодал,, е направил 
престъпление?________ Математиците са най-добриЗаподозрян за 
укриват на данъци

II Фонтан"изнесе концерт На 28 февруари в Основното училище “Георги Димитров” в Босиле
град се проведоха общинските състезания по математика, английски и 
руски език.

Въз основа на постигнатите резултати на състезанието по математика, 
12 ученици от пети до осми клас са се класирали за окръжното състезание, 

27 този месец. В училището узнахме, че 
градът-домакин на състезанието все още не е определен.

На окръжното състезание по математика ще участват Небойша 
Стоянов, Дияна Миланова, Игор Иванов, Оля Стоименова, Радица 
Станойкова и Таня Георгиева от пети клас, Саня Динова и Александра 

Стойнева - от шести, Миляи Караджов и Борис Стоилков - от седми и от 
осми - Деиис Зарев и Александър Христов.

Според предписанията, състезанията по английски и руски език бяха 
организирани само за осмокласниците. Най-добър резултат по английски 
език отбелягаха Габриела Стоилкович и Ивана Миланова, които 
спечелиха по 13 от общо 40 точки. Славица Иванова зае първото място на 
съревнованието по руски език, като спечели 36 от общо 40 точки, а на 
второ място се класира Бояна Иванова с 35 точки. Все още не е известно 
кои осмокалсници ще участват на окръжните състезания по чужди езици.

П.Л.Р.

Някогашните отношения в боси
леградското акционерно дружество 
“Кодал“, което преди две години 
прокара в града и в Райчиловци 
мрежа на кабелна телевизия, отно
во привличат вниманието на общес
твеността. Сега обаче не става дума 
за някогашните студени отношения 
между собствениците на телевизия
та и абонатите й, а за това дали 
бившият директор на дружеството 
Александър Димитров е нарушил 
законите.

В Общинския съд в Босилеград 
започна разследване против Димит
ров поради съмнение, че в свойст
вото си на директор па акционер
ното дружество “Кодал“ е извър
шил престъпление. По инициатива 
на Отдела за вътрешни работи в 
Босилеград и на Никола Стоянчов, 
мажоритарен собственик на акцио
нерното дружество, Общинската 
прокуратура в Сурдулица го подо
зира, че като директор той е от
казал да плаща данък на държава
та. В иска на прокуратурата за про
веждане на следствието се подчер
тава, че той не е предоставил на 
компетентните служби данни, въз 
основа на които да бъдат опреде
лени облагания и по този начин не 
платил данъци в размер на 1 822 305 
динара.

Да припомним, че “Кодал“, ко
йто беше формиран от трима души, 
един от които и Димитров, започна 
да реализира проекта на кабелната 
телевизия през март-април 2002 го
дина. Няколко месеца след това той 
имаше около 800 абоната, които му 
плащаха по 6000 динара за приклю
чване към мрежата. Тогава отно
шенията във фирмата бяха хармо
нични, но сетне те се нарушиха, та
ка че Димитров напусна не само 
креслото, но и “Кодал“.

което ще се състои на

По повод 3 март - националния празник на България, КИЦ “Цари
брод’ организира за гражданите на Димитровград голям безплатен кон
церт на детския фолклорен ансамбъл “Фонтан** от София.

Малките фолклористи спечелиха бурните аплодисменти на публиката 
с майсторските си изпълнения на народни танци и песни, съповождани от 
битов оркестър. Особен интерес предизвикаха кукерските танци.

Художествен ръководител на оркестъра е Илиян Йорданов.
На концерта присъстваха много гости, между които и Петя Йотова от 

Столична община София и актрисата Галя Асенова, която вдъхновено и 
много емоционално говори за Националния празник на България.

В Галерията в Нишката крепост

Картини от Власина
В Галерията на съвременното изобразително изкуство в Нишката 

крепост вчера беше открита изложба на творби, създадени по време на 
Пленера “Власина“ на Учителския факултет във Враня. Експонирани са 
творби на 24 художници, които са участвали в пленера от 2000 до 2003 
година.

А.Т.
Босилеград:

По повод Баба Марта 
босилеградският филиал на 
КИЦ „Цариброд" на 1 март 
раздаде на босилеградските 
деца около 200 мартенички, 
които са подарък от учениците 

По традиция по случай Трети °т основното училище „Васил
март - Денят на освобождението на плел козлодуиското
България от турското робство, в бо- Р н-
силеградския филиал на КИЦ “Цариброд” на 2 март вечерта се състоя 
културна програма, която организираха съвместно местният КИЦ и Сто
лична община София.

В програмата участваха тринадесетчлеиният смесен хор “Теодорамус” 
с диригент Теодора Димитрова и актрисата Галя Асенова. Изключително 
добре бе преставането на хора, който освен с изпълнението на църковни и 
преработени народни песни се представиха пред публиката в Босилеград 
и с изпълнения на испански песни и на ортодоксална музика. Актрисата 
Галя Асенова рецитира родолюбиви стихотворения от Иван Вазов, 
Ефтнм Ефтимов, Димчо Дебелянов и Дамян Дамянов.

През следващите няколко дни почитателите на изобразителното 
изкуство ще могат да видят картини на Милан Блануша, Воя Тодорович, 
Александър Цветкович, Иван Савич, Зоран Фурунович, Лиляна 
Петрушиевич и на други художници.

Тържествена
програма

В хотел „Мир" в Звонска баня ще бъде 
отбелязан 8 март_____________________

Сок от сливи” за дамите59
След зимната пауза хотел “Мир” в Звонска баня на 1 март отново бе 

открит за посетители. В хотела се подготвят за отбелязването на Деня на 
жената - 8 март.

На този ден там ще гостуват 100 жени от пиротския каучуков гигант 
“Тигър”. Цената на пансиона в Деня на жените, който включва тър
жествената вечеря, възлиза на 1397 динара. Гостите, които изберат само 
тържествена вечеря, ще платят 795 динара, а ще ги забавлява оркестърът 
“Сок от сливи”.В.Б. Б.Д.П.Л.Р.

Антология: Никола Статков
аз тогава ще нося моите деца.

Приказката натъжи двамата старци и те млъкнаха 
някое време, не им се говореше. Пръв се обади Мито, 
огледа стаята и запита:

- Къде ти е петелът?
- Навънка - отвърна Дончо. - Няма да се затрие.
- Бре, каква би тая котка, какво би това чудо!
- Чудо на природата - произнесе гордо домакинът, «лж* 

Разговорът продължи за едно, за друго, докато думите ||8| 
пренесоха двамата приятели във времето, когато те, юЩ 
заедно с Лешо Кьосето, като трудоваци, бяха издигали 
диги на Дунава край Белене.

- На това се вика река, а, Мито? - възкликна Дончо. - Хем 
широка, хем дебела. Къде е тя, къде са нашите местни ре- 
чици...

- Те са тънколяви и слабоводни - забеляза Благата дума и 
хитровата усмивка лизна лицето му: - Помниш ли, Дона, вла- 
хинките? Белолики, излеко мургави, като прегоряло прясио 
мляко. А помниш ли как един влах щеше да те утрепе, че 
беше закачал жена му?

- Море, добре, че тоя изкариотин не ме сгащи в точния мо
мент на самия случай - плесна се по челото Дончо и добави 
със светнали очи:.

- Каква жена беше оная влахинка! И сега е пред очите ми...
Въздъхна дълбоко:
- Ех, къде са ми трудовашките сили! Къде ми е!...
- Всичко е минало, Дона, всичко е свършено - на свой ред 

въздъхна Мито Благата дума. - Вече не сме мъже, а сенки. Я 
поглеж: увиснали са ни гащите, празни и постни като ба- 
бешки пазви...

Спомени, ту весели, ту тъжни прекарваха в разговора си 
Дончо и Благата дума и ей го - стана обяд. Гостът се надигна 
да си върви. Домакинът тръгна с него да го изпрати. Вече на 
улицата, Мито му рече.

- Гледам те, Дона, влачиш си краката. Това не е на добре.
- То, душата ми се влачи... - с печална примиреност произ

несе Дончо. Благата дума се опита да го поободри:
- Дръж се. Обещал съм, удариш ли стотака, да обърна две 

кани червеняк. - Па ти тогава да си на сто и пет, а? - подсмихна 
се Дончо и се прибра у дома си. Пред вратата го чакаше 
котката. Той сложи дърва в печката и легна на кревата. Тя се 
присви в краката му и замърка.

Преди три месеца Дончо Кевин изпълни деветдесет го
дини. Тогава пострада с едната ръка и вместо юбилей, - 

столицата да се лекува. Счупването се оказа дребно, 
сираха ръката му, тя бързо оздравя и той се завърна в селото. 
Синът му рече: ‘Тате, падне ли сняг, обаждаш ми се по те
лефона и аз идвам да те взема, тук ще прекараш зимата”. 
Бива, в онова софийско жилище

Никола Статков е роден на 1 юни 1932 
г. в с. Долна Бяла речка, обл. Монтана. 

“И Завършва Юридическия факултет в СУ 
дта „Климент Охридски". Има над 
М 30-годишен стаж в БНТ. Автор на 

сборници с разкази и романи, сред 
които „Лъжата, че си живял", „Горчиви 
разкази" и „Ден като нощ". Сценарист 
на редица филми, сред които „Господин 
за един ден".

МШИШОПОШ
Някой викна на двора, Дончо стана от софрата, излезе на 

язлъка и разтвори широко ръце, като видя мъжа, който 
бавно се изкачваше по стълбите.

- О, Мито, влизай!
Мито Благата дума влезе в стаята и тежко се отпусна 

върху един стол до печката.
- Де хапни с мен попарка - подкани го домакинът.
- Благодарим, Дона, хлебец и бозица заяднах.
- Аз съм па попарка със сиренце - зае мястото си до соф

рата Дончо. - Синът ми изпрати малко парици, та побла- 
жавам сегиз-тогиз.

- Добро е момчето - усмивка на задоволство се яви върху 
лицето на Дончо. Върна похвалата: - И твоите деца са добри.

- Така е - съгласи се Мито, надвеси се над печката и зараз- 
трива ръце: - Зимата подрани, има да студуваме.

Дончо го запита ще ходи ли при сина и дъщерята в сто
лицата. Оня отвърна, че хич не му се кисне по градищата, 
тъдява ще се мъчи да иззими.

- И аз се чудя какво да правя - запримигва Дончо. - Ще 
натрупа сняг, ще стегне някоя поледица. Как ще си купувам 
хляб от магазина!...

- Абе, аз без хляб няма да те оставя, ще ти нося, ами...
- С пет години си по-стар от мене, а си по държелив - 

пресече приказката му домакинът. И добави с възхита: - 
Джинсът ти е як и силен. Баба ти Спаса се пресели на небето, 
като прехвърли стоте..

- Не знам къде се е преселила - каза Благата дума и изрече 
онова, което си бе наумил отпреди: - И синът, и дъщерята са 
пенсионери, как да се чучна при тях. Да знаеш, Дона, нищо не 
додява повече на тоя свят от гледането на стар човек. Хеле 
пък, ако е и болен.

- Слава Богу, ние с тебе не сме се залежали - преглътна 
един голям залък оня и лъжицата тракна в ченето му.

- Пък и децата си имат деца - не го чу Мито и повиши глас: - 
Ще ти разкажа една приказка.

- Разкажи - оживи се Дончо. Благата дума беше известен с 
това, че знаеше безброй пославици, поговорки, притчи и как
ви ли не други истории и винаги намираше сгода да ги вмъкне 
в някой разговор. Направи го и сега:

- Една есен щърковете поели към топлите страни. Летели 
що летели, малкото щръкле се уморило и баща му го 
гърба си. Взел го и му рекъл: “Хайде, пък като остарея, ти ще 
ме носиш така.” “Няма да мога - отговорило му щръклето, -

сготвено ядене, башка снахата го пере най-редовно, та той 
денонощно е чист и опрятен като годежар. Със снахата оба
че работата се запецна. Той подхвърли, че отиде ли у тях, ще 

котката. Снахата го отряза, както се реже главата на 
пиле. Рече му: “Донесеш ли котката вкъщи, аз напущам 
апартамента, алергична съм към котки и кучета.” Ами щом 

алергична, той няма да разваля семейството на сина 
си, я. Затуй реши: сибирски сняг и студ да сковат земята, тук 
ще си седи, няма да оставя само това чудо на природата. А 
котката наистина беше чудо и това го знаеше цялото село. 
Вече години наред, видеше ли го да легне на леглото, тя одма 
се свиваше като охлюв в краката му, започваше да мърка, а 
той се унасяше и заспиваше - сладко и блажено. Всеки ще 
каже, че това го правят, кажи-речи, всички котки. Вярно е. 
Чудото обаче беше друго: заран, 
точно като клин

вземе и

като е

точно в шест часа, ама 
, котката захващаше да мяука и не спираше, 

докато не го събуди. Никой не бе видял как го буди, но 
хората вярваха на Дончо и полека-лека взеха да викат на 
котката му “петелът”. И не преставаха да се чудят. Какво 
има да се чудят? Петльовият род по природен закан е длъжен 
да кукурига и буди човечеството, за да не проспива безот
говорно живота си. Котките си имат други длъжности и 
значение. Неговата обаче имаше и нещо отгоре, то бе дар 
Божи, даден само на нея - лично и специално. Като неговия 
дар на младини, когато изюдваше наивната женска вяра, та 
много евини щерки полягваха с него, нехайни като него към 
една от Десетте Божи заповеди. Дончовият дар си отиде с 
годините и сега никоя жена не сбърка крачките си, като го 
срещне, нито пък го поглежда - тръпно и очаквателно. С 
котката му не беше така: тя щеше да го буди, докато единият 
от тях двамата напусне този свят.

На заранта никой не видя Дончо Кевин да си купува хляб. 
Не го видяха

замина
гип-в из селото и на следващия ден. Без да се мае, 

Мито Благата дума се отправи към дома на приятеля си. 
Завари го легнал ребром - ни диша, ни шава. Застанала на 
рамото му, котката мяукаше - настойчиво и жално. Нямаше 
да го събуди.

взел на

винаги е топло, винаги има



Корените
"5 март 2б(Й 9

На 28 февруари в НишИсторически преглед
0 *3а веселото настроение на 

участниците в земляческото 
тържество се погрижиха 
популярната певица Биляна 
Йефтич и известният артист 
Бата Гьоша

мшшка на 

съоитимта На 28 февруари 2004 г. се със
тоя традиционната среща на бо- 
жичани в град Ниш. В ресторанта 
“Лион” се събраха повече от 250 
човека, чието потекло е от село 
Божица. Познати и непознати, 
стари и млади, носталгични и ро
долюбиви, роднини и приятели, 
домакини и гости дочакаха ран
ните утринни часове, връщайки 
се към спомени и възстановя
вайки съзнанието за корените си. 
За повишаване на настроението, 
освен богатата трапеза и дома
шната божичка ракия, се погри
жиха музикантите на ресторанта 
и специалните гости, поканени от
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Ч'.На 3 март 1878 г.представителите на Русия и Турция 
подписват около 17 ч в Сан Стефано прелиминарен 
мирен договор, който слага край на Руско-турската 
освободителна война (1877 -1878 г.). Според договора се 
създава автономно, трибутарно Българско княжество с 
християнско правителство и народна милиция.

На този ден 1862 г. Васил Левски напуска Карлово, решен да 
замине за Белград и да се включи в организираната от Георги 
Раковски българска легия.

1867. Членове на ТБЦК изготвят в Букурещ “Молба” до 
руския император Александър Втори (1855 - 1881) за решаване 
на българския политически въпрос с помощта на Русия. “Мол
бата е подписана от Иван Гудров, Антон Цанков, Атанас 
Андреев, Райчо Попов и други членове на комитета.

1878. Представителите на Русия и Турция подписват около 17 
ч в Сан Стефано прелиминарен мирен договор, който слага край 
на Руско-турската освободителна война (1877 - 1878 г.). Според 
договора се създава автономно, трибутарно Българско княжес
тво с християнско правителство и народна милиция. Оконча
телните граници на Княжеството трябва да се определят от сме
сена руско-турска комисия, но предварително се уточнява, че 
територията на България ще обхваща земите от р. Дунав по 
новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница 
на казите Враня и Куманово, по Кораб планина до Черни Дрим, 
откъдето границата се спуска на юг. включвайки Качаник, 
Тетово, Гостивар, Галичник, Дебър, Струга, Охрид, Охридското 
езеро, Корча, достигайки до пл. Грамос, след което върви на 
изток до устието на река Вардар и оттам до Орфанския залив, 
като Костур и Воден остават в България, а Солун и Халки- 
дическия полуостров - в Турция. Оттук границата минава по 
брега на Егейско море до Булугьол, като Кавала остава в Бъл
гария, след което извива на север до Родопите и на изток до 
Мидия и Черно море, като Ксанти, Смолян, Кърджали, 
Лозенград, Люлебургаз и Малко Търново остават в България, а 
Одрин - в Турция. Северна Добруджа е предоставена на Ру
мъния. Сърбия, Румъния и Черна гора получават независимост и 
съответните териториални придобивки.

1886. Подписан е Букурещкият мирен договор, който слага 
край на Сръбско-българската война и възстановява довоенното 
положение.
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известния строителен инженер 
Новица Тончев, собственик на 
предприятието “Тончев градия”, 
популярната певица Биляна Йефтич и известният 
артист Бата Гьоша.

Освен божичани от Ниш, тук бяха и хора от 
Божица - “тези, които пазят праговете ни”, както 
каза председателят на Сдружението на божичани 
от Ниш адвокатът Никола Симов, гости от 
Белград и Сурдулица, а с особено въодушевление 
бяха поздравени гостите от България. В програ
мата на земляческата вечер беше включена и бо
гата лотария, чиито спонсори бяха самите божи
чани - собственици на фирми, които дариха раз- божичани закриха забавата, наречена “Слатина”, с 
лични подаръци и домашни продукти (ракия, мед, ръченица и вдигане на тост “да се видим на Ливаде 
агне и пр.), а като главна награда “Нитурс” предо- на Петровден”. 
стави десетдневно летуване за двама на Черно

^■ .

На срещата на божичани дойде и Стефан Динов от 
далечната Австралия, където заминал през 60-те 
години на миналия век. Той е голям фен на 
мотоциклетите и затова е решил да измине с 
любимия си мотор „БМВ-650" пътя от японския 
град Нагоя до Божица. Ще тръгне на 1 май, заедно 
с двама приятели, един австралиец и един 
американец, за да пристигне в родната си Божица 
на Петровден!

■ , ■■ .

С надеждата, че догодина пак ще се срещнат.

Милка Станоевич
море.
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Старият дъб, 

в Горна Невя
ВШИ? а-

и\1918. Подписан е Брест-Литовският мирен договор между 
Германия, Австро-Унгария, Турция и България, от една страна, 
и Съветска Русия - от друга. С него се слага край на войната 
между държавите от Тройния съюз и Съветска Русия. Съветс
ката държава се задължава да изплати 6 милиарда марки кон
трибуция; части от Белорусия и Украйна са окупирани от 
Германия, а части от Завказието са анексирани от Гурция. Чрез 
допълнителен договор с България се възстановяват диплома
тическите отношения между двете страни и се урежда размяната 
на военнопленници и пр. Договорът просъществува до под- 

Ньойския мирен договор 1919 г.
1920. По време на публичната лекция на^белосмигранта Пе- 

тер Рис анархисти взривяват театър “Одсон” в София.
1924. По решение на правителството са арестувани около 500

на македонските брат-

йр'>".1 /Вековният дъб в с. Горна Нев- нашите предци са се 
ля е застрашен от изсъхване, молили за здраве, ус- 
През изтеклата година, най-ве- пех и закрила.

Според изчислсни-

Г.Л

Шроятно от старост, едната по
ловина от него вече падна. Ос- ята, направени от 
таналата част все още е”жива”, Миле Антов, инже- 
но са необходими спешни мерки пер лесовъд, и Йор- 
от специалисти, понеже и па ос- дан Маринков, агро-

ном, въз основа натлялата част вече има изсъхналиписването на 4клони, които предупреждават, че метода па немския
учен Вай дср Флип,с дървото нещо не е па ред.

Касае се за вековно “свято това дърво е наоколо 
600 години. В под- г. & «йдейци на Илинденската организация и

На 10 март ЦК на ВМРО връчва официален протест на 
премиера проф. Александър Цанков.

1936. Военният министър ген. Христо Луков разпуска Вое- 
забранява на офицерите да се занимават с поли-

дърво”, което се намира в цен
търа па с. Горна Нсвля. Под него крепа па това говори ■

и неговата обиколка, и
ства.

е поставен оброчен кръст па 
Свети Илия. Освен па Илинден, която е пет метра и

излизали тук и па двадесет сантиметра, въпреки че украсен с три розетки, свързани с 
въжеобразна линия, образуващи 
по този начин вписан равнора- 
менен кръст с тринадесет букела 
и надпис като част ог мемориа
лната пластика от тези краища, 
са уникално сакрално място, па
зено и уважавано от предните ни. 
Тъкмо заради това във всяко 
цивилизовано общество такова 
място сигурно би било провъз
гласено за историческо-етногра
фска ценност и като такава пос
тавено под защитата на държа
вата.

селяните са
Гергьовден. Хората палели све- дървото е расло върху камениста 
щи за здраве, поднасяли цветя 
светеца, за да ги закриля и дари е 
божествена сила. Тук, под това говсковпо свято дърво и хубав 

кръст оброчен кръст от малтийски тип,

нния съюз и 
тическа дейност.

1981. България ратифицира конвенцията за признаване на 
учебните курсове, дипломите за виеше образование и научните 
степени в държавите от европейския регион на ЮНЕСКО.

на почва.
Съчетанието между това мно-

дърво, пред този свят

Ниш

Учредено Сдружение на лужничаните
Столския камък като символ па пашата история,

Й011ЧИЧ И
и спомена за
гордост и инат”, изтъкна в писмото си председателят 
призова лужпичапи да помогнат на своя родей край с конкретни

Неотдавна в град Ниш бе учредено Сдружение на лужничаните, 
живеещи в този град. На събранието, което се проведе в Младежкия 
дом, присъства председателят на Изпълнителния отбор на ОС в
Бабушница Зоран Спасич, секретарят на ОС Главица или *• дс гГа председател па Сдружението бе избран ГрадимирЧичич-Чирп. 
представители на Сдружението на лужничаните » град ’ учрс„Яад|,ето на Сдружението беше подпомогнато от ОС в Ба-
Сдружението на пиротчаниите в Ниш и други го • I бушница собственика на частната фирма “Д-комиани в Бабушница
писмото на председателя па ОС в Бабушница Петър Йопчич, Ппзг-ш Чирич, собственика па фирмата “Юпитер" в Бабушница
поради заетост не можа да присъства на сз,браниезо. мипопал Пеич и други спонсори.

"Разпръснати по целия свят в търсенето на щастието и хляба, Милорад Пей «РУ 
всеки от нас независимо от това кз.дс се намира, живее и работи, е 
понесъл в своето сърце част от лужиишката земя, лужнишкото небе

Традицията, поддържана от 
прадедите на гориоисвлянцн, 

вярваха в тези светини и оце
ляваха в М11ГО по-трудни времена 
от днешните, ги задължава да 
предприемат 

вековния дъб.

ко
нто

нещо за защитата
на

Сретен Иго»Б.Д.
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Няколко думи за кръводаряването В Бабушнишка и Димитровградска общинаДимитровградските кръводатирели са между 
най-активните в страната. В последната 
акция, проведена на 26 февруари т.г., общо 47 
дарители се отзоваха да дадат ценната 
течност. Миналата година над триста наши } 
съграждани се отзоваха в акциите, 
организирани от Общинската организация на 
Червения кръст и Завода за трансфузия на 
кръв от Ниш.

Удължава чужди 

животи и укрепва 

личното здраве
Кръвта още от началото 

символ на живота. В
на света се счита за кръводарител по този начин проверява своето 

момента се счита за здраве, защото се правят и тестове на спин, хепатит 
наи-голямото богатство, което човека има, понеже Б и Ц и на сифилис, а след два часа са готови и 
въпреки всичко няма с какво да се замести, а пълните хематологически анализи. Кръв се взима 
човекът е единственият й източник. само ако човек е напълно здрав, за да може кръвта

Между другото културата на един народ се мери да се използва. Научно е доказано, че човек е 
броя на кръводарителите. Кръв може да дари по-здрав след даряване на кръв, чувства се по-доб- 

всеки здрав човек от 18 до 65 години, мъжете на ре психически и физически. Кръводаряването 
всеки три, а жените на всеки четири месеца. влияе положително на целия организъм и по осо-

Цялата церемония трае само пет минути. При беи начин го предпазва. А удоволствието, че се 
всяко даряване се върши физикален преглед и 
преглед на нивото на хемоглобина в кръвта. Всеки римо.

и по

Проливният дъжд, който в пе- ра водата. В следобедните часове 
тък валя в Бабушнишка община, някои бабушнишки улици запри- 
предизвика смут и редица щети. личаха на реки. В по-ниските пе- 
В самата Бабушница коритото на риферни квартали на града дво- 
рекичката Мърморица едва поб- ровете на някои къщи и помощни

сгради малко бяха наводнени. Ре
дица селскостопански площи пък 
заприличаха на малки езера. За 
щастие, дъждът беше краткотра
ен и водата сравнително бързо се 
оттегли.

В Димитровградска община

спасява един живот, дори и непознат, е неизмс-
Д. с.

Баба Марта показа 

зъбите си
В Сурдулишка община от 12 до 14 март

Хайка за вълци мо, което след една хайка преди няколко го
дини им изпратила световноизвестната ак- 

Ловното дружество в Сурдулица ще ор- триса Брижит Бардо, инак известна като го- 
ганизира хайка за вълци на 12,13 и 14 този лям закрилник на животните, с което ги пре
месен, в която се очаква да участват не само дупредила да не унищожаватъълците. В про- 
около 400 ловци, колкото членуват в дру- тивен случай тя им се заканила, че ще поиска 
жеството, но и техни колеги от други места в от Европа да наложи санкции срещу дру- 
Сърбия. жеството им.

Без оглед, че не е малък броят на ловците, 
вълци все по-често правят щети на селяните ците колкото си иска, но ние защитаваме ни щети не може да се говори, но
в общината. Но и ловците имат “оправдание“ селяните и добитъка им, казват ловците пред селските стопани които изораха
за навъдилите се хищници, като подчертават, предстоящата хайка. -РМИТР ги кг>яй пекятя кге пяк гя
че някои хора “нарочно насърчават вълците зе*и е си КР Ре а» ак а
срещу добитъка“. Те и днес разказват за пис-

Още на втория ден Баба Марта показа зъбите си. 
Първи март беше “сух” ден, но през нощта срещу втори 
Димитровград и околията бяха затрупани със сняг, 
дълбок почти 15 сантиметра. Това причини определени 
затруднения в трафика на рейсовете, но все пак нямаше 
по-големи закъснения.

Застои обаче имаше в движението на пешеходците 
по тротоарите, тъй като въпреки предупрежденията на 
съответните служби всеки да почисти тротоара пред 
фирмата и портата си, повечето от работещите и 
гражданите не направиха това.

също имаше малко наводнение в 
района на селото Град име и то в 
обработваемите площи в близост 

-Може Брижит Бардо да защитава въл- ДО Нишава. За големи материал-

Б.Д.В.Б. загрижени.А.Т.

Ш Чушки червениКръстословица «1ор(ии-Водоравно: 1. Инок, калугер. 5. Плодно 
дърво от рода на зарзалата. 10. Мярка за 
електрическо съпротивление. 12. Послед
ната

Съставил: Драган Петров
дума на молитва. 13. Покрайнина в Отвесно: 1. Известен аржентински футбо- 

Германия. 15. Горски хищник. 16. Машина лист. 2. Авторът на „Илиада". 3. Нефтна 
за производство на електрически ток. 17. индустрия на Сърбия (съкр.). 4. Модел рус- 
Агрегатно състояние. 19. Мярка за земна ки самолети. 5. Вид ястие от кори. 6. Хълм 
площ. 20. Алкохолно питие. 21. Модел на край Белград. 7. Вид карта за игра. 8. Ужи- 
„Фолксваген". 22. Домакински съд. 23. Об- чанин. 9. Третата нота. 11. Затвърдяла кожа 
разец. 24. Духов музикален инструмент. 26. на ръцете или краката. 13. Дамски бански 
Гръцка богиня на театъра. 27. Хора, които костюм. 14. Град в Сърбия. 16. Другото наз- 
огскоро се занимават с някаква работа. 28. вание на планетата Венера. 18. Улица в 
Държава в Африка. 30. Женско име. 31. В парк. 20. Студена лятна супа. 21. Женска 
архитектурата — гладка, плоска повърхно- дреха. 22. Кубета за пътна настилка. 23. Аме- 
ст на стена, врата, таван и др. 32. Сред- риканска певица и актриса. 25. Алкохолно 
новековна турска титла. 34. Орляк птици, питие. 26. Държава в Северна Африка. 28. 
35. Нова вест. 36. Европейски съюз (съкр.). Белградска река. 29. Сейфове (син.). 31. Река 
37. Марка унгарски автобуси. 38. Вид карта в Италия. 33. Носител на наследствеността, 
за игра (л!н..). 39. Месец от годината.

Останки от чилски чушки, датиращи около 7000 г. пр. н.е., са намерени в 
пещерите на Перу. Върху наскански керамични съдове от Перу са 
изобразени жълти и червени чушки. Разкопките, направени край перуанс- 
кото крайбрежие на гр. Анакон, откриват останки от червен пипер отпреди 
2000 г. пр. н.е.

В кулинарията като лечебно и профилактично средство се използват
плодовете на няколко растителни вида, вариетети и пр. на род Чушки от 
сем. Картофови. Те се събират зелени (техническа зрелост) или червени 
(ботаническа зрелост). Тяхната родина е тропическа Америка. В Европа са 
пренесени от лекаря на Христофор Колумб (1493 г.). На Балканския по
луостров се появява след завладяването му от ту 
нование да се предплага, че те са донесени от тях. Д 
сладките, ароматни червени чушки, получени след дълго отглеждане и 
кръстосване в България, СССР, Унгария, Югославия, Испания. България е 
страна, която се слави със своите сладки червени чушки. Освен тях у нас се 
отглеждат и люти чушки. Те са различни сортове: „шипки", „чорбаджийски" 
и др. Най-ценни на международния пазар са силно лютивите кайенски 
чушки, наречени още чилски чушки. Те се отлгеждат в Мексико, култивират 
се и в Южна Америка. Плодовете на чилските чушки са дълги 2 см и дебели 
4-5 мм, зелени или в повечето случаи червени с различни оттенъци от 
оранжево до червено. По форма те са удължени, яицевидни и са 20 пъти 
по-лютиви от най-парливите наши чушки. Този вкус се дължи на алкалида 
капсаицин, който в чилските чушки достига до 0,50%. В източните страни 
те се внасят най-вече от Виетнам, Нигерия и Испания. Нашите люти чушки 
съдържат въглехидрати, белтъчини, алкалоиди, малко мазнини, етерично 
масло, захари, сапонини, особено голямо количество витамин С, прови
тамин А, органични киселини, флавони, каротенови багрила и др. За ме- 
дицински цели се изискват червени лютиви чушки, съдържащи най-малко 
200 мг % капсаицин. В обвивката на плода са открити соли на калий, 
натрии, калции, желязо и др. Пресметнато е, че 100 г зелени или 50 г 
червени чушки са достатъчни, за да се получи дневна доза от витамин С 
(100 мг /о) за работещи тежък физически труд.

Като кухненска подправка се предлагат различни сортове сладки чер
вени чушки и люти зелени или червени, които действат благотворно на 
стомашно-чревния тракт, повишават апетита и тонизират организма. На 
международния пазар се предлагат цели изсушени червени чушки или 
смлени, смесени с ред други подправки. Смлените чушки не бива да се 
съхраняват повече от 1 година, защото променят химичния си състав. Те 
трябва да се пазят в тъмни, добре затворени съдове на хладно място.

смленият червен пипер се използва при приготвяне на супи, голям брой 
ястия, сосове, салати и др. Той не бива да се пържи в мазнина, понеже губи 
от своите ценни качества като хранителен продукт (витамини и др.). Освен 
това при прегаряно той започва да горчи. За предпочитане е да се поставя в 
началото на приготвяне на ястието преди наливането на водата. Изсу- 
пп^тУ5гЧуШКИ (ЛЮТИ или сладки) служат за подправка или са хранителен 
™!?укт в зеленчУкови супи и ястия със или без месо. Особено много се 
използват при ястия от варива (фасул).

За лечебни цели се използват червени люти чушки. Прилагат се и 
сладките чушки. Те се приемат вътрешно във вид на прах главно като
г1м^яН?п^КпЛп^еГ0НН0, сл!6° ДиУРетично средство, за засилване на ор
ганизма след прекарани заболявания. Приема се по 0,10 г 3 пъти на ден 15 

За РегУлиРане Функциите на стомаха и червата при 
чяг ппрпм п чеРвени или зелени сладки чушки на гладно половин
пютиЯН През вимата могат да се заменят с мариновани. Външно 
оевма?ия1м иИшпмяо°пре6ЯВаТ ВЪВ вид на пластири или мази главно при 
кпмтп тпоЛо ? 0т лютите чушки се приготвят ред лечебни средства, 
чушки опулятА1?ятСп лрилагат само П°Д контрола на лекар. Каиенските 
няппяяятя^а7^10 п°ДпРавка главно в хранителната промишленост за 
готвяне на кетчъп И зеленчУК0ви консерви, в колбасарството, за при-

дми-оа тг,./пил „„„„ * количества люти чушки понякога предиз-
кож^тяТиУпг^пп3и\?г^т!И за6олявания на стомаха и червата. Те дразнят при по чувствителни индивиди могат да предизвикат екземи.

рците, което дава ос- 
нес на пазара се ценят

35. Нова Сърбия (съкр.).
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1. Печат. 5. Жетон. 9. СЗ. 11. Олс. 12. Акпро. 14: Рали. 29. „Довиждане Бурел". 33. Орач. 34. Алат. 
Реми. 16. Ре. 17. Уроци. 18. „На Ком". 19. Кочани. 35. Рипа. 36. Ни. 37. Кикот. 39. Банан. 40. Истина. 
21. Кавали. 23. Теле. 24. Комита. 25. Имане. 27. 41. „Имола". Използването на по-големи
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НФЗ през призмата на статистиката Държавното предприятие ПТГ „Сърбия",
Трудова единица „Пирот" обявява

К о н курсВ Пуковац край Ниш в четвър- са домакинствали, са получили 25 30 месеца и ФК “Долеваи" 
тьк се проведе редовната конфере- картона с този цвят, а гостуващите сеца. ч к долевац - 12 ме- 
нцмя на отборите, състезаващи се в отбори - 27, което показва, че съди- С парични глоби 
Нишка футболна зона. Обсъдени йските критерии са били еднакви и общо 25 футболисти
бяха докладите за работата на ко- за домакините, и за гостите. Що се дейци. Четири отбооа
мисарите на състезанията и коми- отнася до димитровградските ^
сарите за определяне на служебни- бори, ФК “Желюша’ е получила на ФК “Обилни” са отнети 2 а на
те и дисциплинарните лица в мачо- общо 38 жълти картона и то 27 като ФК “Младост” от Орляпе ФК
вете. Разгледани бяха и проблеми- домакин, а 11 като гост. ФК “Бал- “Свърлиг” и ФК “Желюша” по една 
те, свързани с организирането на кански” е получил общо 24 
мачовете през пролетната част от картона - по 12 на свой и на чужд 
първенството. терен. Желюшани са наказани със 7

Основната

са наказани 
и спортни 

са наказани с 
от- анулиране на спечелените точки -

за даване под наем на работно помещение 
чрез събиране на писмени оферти
1. ДАВА СЕ под наем за 2 години работно помещение на ул. „Найден . г
(\иров 39/9, Димитровград, с площ 120 м, цялостно или частично. I
2. Началният размер на наема е 100 динара на м2. Ако се получат 
оферти, в които се предлагат еднакви наеми, предимство ще има 
офертата за вземане под наем на цялото помещение.
3. Правото да станат наематели имат всички юридически и физически 
лица, които представят комплектни оферти в срок от 8 дни след 
обявяването на конкурса.
4. За да бъде комплектна, офертата трябва да съдържа:
- данни за вносителя на офертата (точно название и седалище на 
юридическото лице, респективно име и фамилно 
физическото; ;ице)
- дейност, коя го вносителят на офертата иска да развива в 
помещението
- размер на месечния наем на м2
- изявление, с което вносителят на офертата потвърждава 
готовността си за влагане на собствени средства в адаптацията и 
обзавеждането на помещението.
5. Отделните оферти се изпращат в препоръчано писмо или се 
предават в затворен плик непосредствено в трудовата единица на ПТТ 
в Пирот, като на плика е обозначено: „Оферта за наемане на 
помещение - не отваряй!*
6. Трудовата единица ще избере най-добрата оферта и ще осведоми за . 
това всичките вносители на оферти в срок от 8 дни след вземането на 
решение.
7. Офертите се изпращат на следния адрес: Трудова единица на ПТТ \ 
„Пирот", ул. „Српских владара" 68, Пирот.
Непълните оферти и офертите, които пристигнат след посочения срок, 
няма да бъдат разглеждани.

г.жълти точка.
Да отбележим, че пролетната 

част от първенството започва на 13 
характеристика на червени картона и то 3 пъти на свой март. На то?и ден “Балкански” гос- 

есенната част от първенството бе, и 4 пъти на чужд терен, докато ди- тува в Бабушница, докато “Желю- 
сам°то начало един отбор митровградчани са “станали черве- ша” гостува в Пуковац на 14 март 

- ЬИ Борац от Бързи брод - се е ни” 3 пъти - веднъж в Димитров- 
оттеглил, един мач е обжалван, град и два пъти като гости, 
един е прекъснат, а три мача не са Когато става дума за дуелите, за . -
изиграни. отборите-домакини са свирени 29 ФуТООЛ

Констатирано бе, че служебните дуспи (69 на сто), а за гостуващите 
лица и предимно съдиите добре са отбори - 13 (31 на сто). Желюшани 
изпълнявали задълженията си. В 
работата на делегатите

име, както и адрес на

Iд. с.
;

Саша Марков 1 
„Железничар

:
■са имали късмет съдията да свири 

са регист- дуспа в тяхна полза 4 пъти в Ди- 
рирани пропуски и тяхната работа митровград, докато в полза на ди- 
ще бъде обсъдена на семинари, митровградския отбор са отсъдени 
които ще се проведат преди нача- 3 дуспи и то две в Димитровград и Младият и талантлив димитров- 
лото на пролетната част от първе- една на чужд терен. градски футболист Саша Марков
нството. Когато става дума за наказания- подписа Д0Г0В0Р

ФК Железничар , член на Сръб
ска футболна дивизия.

с нишкия
През есента домакините са по- та, през есенната част от първенст- 

бедили в 83 мача (61 на сто), 25 мача вто в НФЗ са наказани 48 футбо-
са завършили наравно (18 на сто), а листи и един футболен деец. На тях Марков е дългогодишен играч
в 28 мача гостите са били по-успе- им е забранено да участват в общо ФК Балкански , който мннала-
шни (21 на сто). 78 мача. Футболистите и спортните та година игРа за нишкия Рад-

■ Дисциплината не е била на задо- дейци, конто са наказани със заб- нички . След идването на новия 
волително ниво, като се има пред- рана да участват в спортни меро- тРень0Р Слободан Антониевич 
вид, че отборите-домакини са полу- приятия за ,определен период от обаче голям брой играчи от най-по- Ц ПЪОВИЯ Кръг ЗЯ КуПЯТЯ НЯ СЧГ 
ЧИЛИ 318 жълти картона, а отбори- време, общо няма да играят 48 ме- пулярния нишки футболен отбор 
те-гости само няколко картона сеца. Тези наказания са разпреде- бяха принудени да търсят нови клу* 
по-малко. Червени картони са по- лени между три отбора: ФК “Бал- °ове- *-Ред тях бе и Саша Марков, 
казвани 52 пъти. Отборите, които кански” - 6 месеца, ФК “Желюша” -

„Балкански95 в Пирот,, 

„Желюша" домакинд. с.

Във вторник вечерта във Фут
болния съюз на Пиротски окръг 
бяха определени двойките от пър
вия кръг на състезанията за Купата 
па СЧГ на територията на Пирот
ски окръг.

“Балкански” утре (събота) ще 
гостува в Пирот на отбора па “Пр
овалил”, един от най-добрите от
бори в Пиротската общинска лига.

Отборът на “Желюша” е до
макин в СЦ “Парк” на лидера на 
окръжната дивизия “Напредък” от 
Извор. Мачът ще се играе в неделя ^

Д.С.

Ня мячя „Левски” - „Ливърпул” в СофияШК „Младост" организира

Индивидуално шахматно 

първенство на Босилеград
Присъстваха и около 50 

босилеградчани
Довечера от 17 часа в местния пенсионерски клуб ще започне 

индивидуалното общинско първенство по шахмат. Организатор на 
първенството е шахматният клуб “Младост”.

Състезанието ще се проведе по швейцарската система, т.е. всеки 
шахматист ще изиграе по 9 мача. Главен съдия на турнира ще бъде 
Новица Божилов, треньор на ШК “Младост”, който е единственият 
регионален шахматен съдия в Пчински окръг.

Любителите на древната игра на 64 черно-бели гюлета в Босилеград 
проявяват голям интерес към състезанието. Точният брой на участниците 
все още не е известен, понеже заявките могат да се подават 
непосредствено допреди самото начало на първенството.

Благодарение на организацион- включва билета за срещата и 
ните усилия на Клуба на феновете превоза до София, 
на “Левски” от Босилеград и на ту- На първата среща между “Ли- 
кашния филиал на КИЦ, на 3 март върпул” и “Левски” (2:0), която се 
около петдесетина любители на състоя на 25 февруари в Ливърпул, 
футбола от нашия град присъства- присъстваха и Радко Стоянчов и 

реванша за Купата на УЕФА Александър Димитров, фенове на 
между “Левски” и “Ливърпул” в “Левски” от Босилеград.
София.

За присъствието си на този из
ключителен мач босилеградчани 
платиха по 15 лева, като тази сума

ха на

*
На 5 март2004 година се навършват 13 ГОДИНИ Г; . Д 

от смъртта на ШЮ
ДЖОРДЖЕ АЛЕКСОВ 
от Димитровград

С много обич и призантелност се прекланяме 
пред светлата ти памет!

Семейство Алексови

Тъжен помен !П.Л.Р. ШаР
От традиционната вечер на димитровградските ловци I ш
Весел край на успешния ловен сезон

В хотел “Балкан” миналия петък се проведе тради- граница, каза Владимиров. Той подписа с председателя 
ционната Ловджийска ве.чер на димитровградското на ловното дружество Радослав Бъркич-Божа 01 
ловно дружество “Видлич”. В мероприятието участ- Търстеник Драган Радич повеля за побратимяване, 
ваха и гости от ловните дружествГ в Пирот, Бела па- За почетни членове на сдружението “Видлич бяха 
лаика, Бабушница, Звонци, Тръстеник и Сливница, провъзгласени димитровградските ловци Гома Васов 
представители на ОВР в Димитровград, ловни инспек- и Петър Ставров.
тори В началото на вечерта председателят на Сдру- Сливнишката ловна дружинка Бьрдо б Р й Л
жениезо “Видлич” Йова Владимиров поздрави присъс- жана от нейния председател Митко Йорданов, който 
тващите и оцени изминалия ловен сезон в Димитров- пред нашия вестник: заяви;: 31> първи!път ластвам “

сезон в техни резервати е имало изключително много 
дивеч и добави: ‘Толкова много дивеч със сигурност не 
е имало от 15 години насам”.

В изявление за нашия вестник Драган Радич отдру- 
жестното на ловците “Радослав Бъркич сподели. Ог 
няколко години сътрудничим с димитровградското 
ловно дружество. Разменяхме опит в развитието на 
ловуването, а разменяхме и ловци. Въодушевен съм от 
ловджийската вечер”. „

С почетния член на дружеството Видлич Петър 
Ставров разговаряхме за рекордите в ловуването. 
Оказа се, че неговият рекорд е една дива свиня с тегло 
над 200 килограма, която е застрелял в района иа 
Боровско поле преди 5 години. Ставров е ловец от 1967 
година, най-добри ловни резултати е имал в началото 

ловджийската си кариера, когато, както казва, за 
Рекорден улов на дружеството е една дива свиня с едИН ловен сезон е убивал и по 40 зайци, 

тегло около 190 килограма, застреляна в мерата на

На 28 февруари 2004 г. се навършиха 40 ДНИ от 
смъртта на нашия скъп и иепрежалим баща, свекър 
и дядо
ТОIIЕ МИТОВ ХРИСТОВ 
(1924 - 2004) 
от Босилеград

С обич и тъга винаги ще си спомняме за теб. 
Почивай в мир! Дълбок поклон пред светлата ти 

памет!
Ойечалени: синове Йовче и'Готе, снахи Любиид 
и Елимка, внуци, Правнуци, роднини и Приятели

1

Мг- ^. ;л|^г
ю., ■1гI*

Скръбна вест
На 28 февруари 2004 година ненадейно почина

БОЯН А. ПЕНЕВ 
(1959-2004)
лекар радиолог от Босилеград

Дълбок поклон пре светлата памет на нашия 
най-мил!

Семейство Пеневи

па
Благодарност

Семейство Пеневи благодари ни директора и на служителите в 
Здравни» дом н Босилеград, както и на всички свои съграждаш 
изказаните съболезнования и оказаната помощ в тежките момин к

Ловджийската ве'|рр, която ловците в Димят- 
село Врабча Владимиров изтъкна, че ловното дру- ровградско очакват с нетърпение цяла година, про- 
жестйо “Видлич” полага усилия да осуети Оракоииер- дължи д0 къспо през нощта. Пиротският оркестър 
ството в общината. - Със съдействието на представи- “Ланиринт” забавляваше присъстващите, 
телите на ОВР в Димитровград сведохме бракониер
ството до 10 иа сто, което всъщност е реалната

Б-Д.



Жешкьи празник ж 1

Другу годин се наалише че 
иду у Солун. Беоше се нопали- 
ле по пердетия. Моята и она 

Претуримо толкова празници и тамън реко че довлече цел топ, увиска сви про
си одънем от госйе и пийенье, кита са у петак 
станул съм до йедну сергьию и гледам некикве ньетия цердетията почеше да се 
шарене пластичне дърндулкье и висулкье, а два разпадаю, да се цепе навам-натам и виде она на- 
циганина си орате:

“Ти кво че купиш на манговицу за Осми март?”
Другьият се почеша по главуту, па му рече:
“Еве пазарат никико не иде, че вой купим само ХурЦИТе пет века мъкнули златото оди нас, са йе 

куранвил! А ти?” _ ред нийе да си га върнемо!”, помисли си я и се
“Я сам намислил да вой купим гладидоле! съгласи. И истина: донесе она пълни джеповс с
Сбуташе се они и почеше да се цере. мингьуше, гривне, пърстенье, гьерданье... Е само
Мене ме нещо пресече. Брей я сам забоварил после ДВе-три мийеньета златото се изтри и 

за Осми март! Мислео си това йе празник на остаде обично тенекье... 
сомунистите, па нема вечимка да се празнуйе.

У*зорци, ама после неколко пра-

дека че излезне, по поварка да гьи стури.
Трету годин че иду на Стамбол у Турцию. Ка 

злато за никикве паре да гребеш. “Доста сутам

Тека беше. Нийе мужете чекайомо женете да 
Сечам се преди године кига се зададеше тия се ману нанекуде, па право у кавенуту. Иглу нема 

празник, женете пощурею. Збираю се на съб- Куде да пущиш. Изнадрусамо се тека, па спосле 
рания и притисну синдикалистите у кою държаву 
че гьи воде. Они ужкьим се опираю, ама се перче 
между ньи ко петлове на буньище и на кою ст-

три дни ни дзъвну главете.
Те това се окаше Женскьи празник!
А съга кво да прайим? Стиснул съм илядар- 

куту у джеп, тамън че има за леб до другуту 
пенсию. Ама си реко, айде че вой купим йедну 

Синдикатат че им плати путат, а оне да понесу шамию> колко да се обесрамим. Згужвал съм гьу 
паре и да си купе нещо. Оно и не виде Италию,

рану претъргну повече, натам че иду.
Йедну годин беоше решиле че иду у Италию.

у вътрешният джеп и си мислим, па и не йе важно 
отиду само до Търс и тамо на бувлякат купую ТОлкова кво съм купил, вжано йе да съм се сетил, 
лъскави парцанье, а и беше станула некиква мо- дма стео да се сетим на Кукульевдън, ако не бео 
да да купую големе кукле, що превърчаю очи иКарикатура на Стоян Дуков (България) чул кико се договараю циганьете. Дойдо дома, 
орате нещо, ама на италиянскьи та не гьи раз- 6абата ме среча на вратата: 
бирам. Моята да не остане по-назад от другьете, 
да се вали пред комшикьете, беше довлекла йед
ну теквуя куклу. После две-три године куклата 
закьута, големете трепкье вой отпадоше, злат
ната вой коса на повесмо се измъкну, а она се 
олющи дибидуз. Йедън дън вой реко да стури туя 
наказу от гардеробат, да не плаши децата.

Трафикантка 
и митничар ’

- Манчо, децата ни окаю за Осми март да идемс
при ньи и заручую да понесемо повечко кромид 
зелен лук, компире и друго кво имамо, кажу пр? 
ньи не се купуйе, млого набили ценете.

Я само промънка “добре”, а си помисли: ама па 
осмомартовскьи подаръци!

все сърбин до сърбин.
Ама че многонационална дър-.На границата има тълпа от ци

гарени трафиканти. Митничарят жава1 
казва на една жена: Пардон Манча

- Да си моя жена, не бих те пус
нал да ходиш сама за цигари!

- Да съм твоя жена, аз няма и Малка грешка: в новото сръб
ско правителство има и един сър
бин с българско фамилно име. Подаръцида ходя, защото ти ще ми носиш 

цигари! - отговаря жената. 0 (!)IВицА. Т. Ш чРаботно време Докато беше Тито, имахме 
жито. Англичанка, французойка и българка си разказва

ли за щедростта, великолепието и вниманието на 
своите съпрузи.

- Моят Джон - похвалила се англичанката - за Осми 
март ми подари каляска с кончета, за да се разхождам!

- А моят Пиер - похвалила се на свой ред фран- 
цузойката - за Осми март ми построи плувен басейн, за [511И 
да си поддържам талията.

Българката обаче притеснено мълчала. ЩИя
- Ами твоят Ганчо - попиталия англичанката и фра- 1

нцузойката - какво ти подари за Осми март? ЩШ
- Ами... Подари ми една хубава любовна нощ... ЯК
- Ауууу! - удивени възкликнали англичанката и г |Н

французойката. - Колко богато си живеете вие бъл- НН [( 
гарските жени! г, ЧИ

Двама пенсионери се срещна
ли в хола на пощата в Звоици.
Пощата обаче била затворена и 
затова единият попитал другия:

- От колко до колко работи на
чалникът на пощата?

На въпроса обаче отговорила X ИТЛЗ

Когато владееше Слоба, имах
ме колкото за проба.

А сега, когато дойде на власт 
Кощуница, житото....? , " .

V' г.

\-4

една баба:
След като сравни убиеца на 

Й. М. премиера Джинджич със сараев- 
ския атентатор от 1914 година,

- Той работи от обед до плад- ;не! ' ШМногонацио-
налност

досегашният вътрешен минис
тър на Сърбия Душан Михайлчо- 
вич се прояви като най-сериоз- 

Новото правителство на Сър- ният претендент за титлата Глу
пак на годината”.

М,
■ ,*

бия е... малцинствено, а в него -
К. Г. КГ ' ,

ти. Особено голяма беше борбата им за селата имала тежка работа около добитъка 
Берин извор и Пресека. В Берин извор имаше морила много.
хубави жени, чиито мъже работеха в мината - Жено, ставай, дошъл ни е голям гост. Давай 
предимно в трета смяна (от 10 часа вечерта до 6 нещо да се пие и яде! - заповядал “любезно” 

От 1954 до 1960 година Звонци беше кому- часа сУтРинта). Те правеха хубави седенки, на домакинът, 
нална община за 13 села, чийто председател които политическите активисти много оби- На изморената и сънлива жена обаче и през 
беше прословутият кожухар Бошко Милен- 1аха Да присъстват. Пресека пък беше люби- ум не й минавало да се мръдне от леглото, 
кович. Тогава работеше мина “Ерма”, имаше МаТа им Дес™наЧия заРаДи хубавите гощав- 
много хора в този край и всичко беше живо и

и се из-

- Ето там съм подсирила сирене, вземи две
варена ракия, сушеници, сланина, спържа, паници, напълни ги със суроватка, надроби ги и 

сирене, а понякога и печена кокошка. Кмет на вечеряйте! - отсякла тя категорично и продъл- 
селото беше Сазда Петров, добър домакин и жила да спи. 
добър човек, а неговата съпруга беше 
към 130 кг!

ки:
весело.

В Звонци имаше и Общински комитет на 
Съюза на комунистите, който развиваше ин
тензивна политическа дейност по селата. Чле
новете на комитета се надпреварваха за някои 
села, в които да присъстват на партийни и 
други конференции като политически активис-

“Ама че гозба за големия политик”, помис- 
си бай Сазда и започнал да тършува по 

къщата си, за да спаси славата си на добър 
домакин.

тежка
лил

Една вечер бай Сазда се прибрал вкъщи зае
дно с голям политически активист. Домакиня
та обаче си била легнала, понеже през деня Й. Миланов

Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия 
на Република Сърбия
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