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Министерството на финансите 
на Република Сърбия отпусна 4 259 
000 динара на Босилеградска общи- 

Кметът Владимир Захариев 
заяви, че получените средства ще 
бъдат израсходвани за изплащане 
на материалните разходи на инсти
туциите и ведомствата, които се 
финансират от общинския буджет, 
както и за изплащане на социални 
помощи. С една част от парите ще 
бъде платен първият кръг от мест
ните избори. Членовете на избира
телните комисии ще получат по 
1500, а председателите на комиси
ите и техните заместници по 2000 
динара.

Захариев изтъкна, че средствата 
са отпуснати след разговорите му с 
финансовия министър Младжан 
Динкич и премиера Воислав Кощу- 
ница.

на.
Новият министър на обра

зованието тези дни обяви, че от 
следващата учебна година англ
ийският език става задължите
лен предмет от първи клас. В 
училищата на българското мал
цинство обаче българският език 
и занапред остава факултативен 
(само с два часа седмично) след 
втори клас. На всичко отгоре 
един отборник от Сръбската ра
дикална партия, българин по по
текло, поиска преводач от бъл
гарски на сръбски, след като 
един отборник от ДСБЮ произ
несе речта си на български език!

Когато някой не се старае да 
говори на български, разбирае
мо е (може би) и това да му бъде 
трудно. Но нормален и разумен 

I човек, по потекло от нашите 
| краища, по произход българин 
| (като какъв се определя не зна- 
; ем), не може да не разбира 
| български език толкова, че да му 
| е нужен преводач. Този, както и 

всички останали отборници, са 
! запознати със Статута на общи- |
! ната, в който пише, че в Общи- 
| нската скупщина равноправно се 

употребяват и двата езика.
Но въпросът опира до там, ; 

дали става дума за партийна, ра
дикална политика към малцин- , 
ството, която по времето на Ше- |

• шел, май и сега е чиста демаго- ;
гия (наи-красноречив е приме- Българският президент Георги Първанов и пре- конференция слсд срещата си с президента на Съи- 

| ликанскатТ^атшщнаН Стефан ! »дентъ-г на Сърбия и Черна гора Светозар Ма- бия и Черна гора, Светозар Марович бе „а офи- 
Занков, за когото радикалите ”с | рович планират да изпратят писмо до европейските циално посещение в България на 11 ноември, кое- 

; гордост” изтъкват, че е бълга- | партньори на двете страни, с което експертно и то с първата визита на президент от тази държавна 
; рин, а той самият също с гордост ! аргументирано да ги убедят в регионалното зна- общност.
; се декларира като сърбин). Или |
I става дума за част от местната I 
; политика по отношение на упот- ‘ 

ребата на езика не само (или | 
най-налред) в училищата, а и в | 
другите сфери на живота? Не 

I става ли дума за същата поли
тика, с която мнозинството от 
просветните работници в основ- 

: мото училище се обявява против 
| връщане на старото име на 
! училището ”Христо Ботев”, а в 
! същото време използва изгодни- 
; те условия за няколко седмици 
; да се сдобият с дипломи за виеше 
: образование.в Университета във 
I Велико Търново? Или пък става 

дума за лично отношение на

П.Л.Р.

В БРОФДиалогът Първанов - Марович в София
Мравки” в 

служба на 
контрабандните 
босове -ту

— "
На ти пари, жена ми довеЕи

Европейски тип на 

двустранните отношения нпяз
*Двамата президенти решиха да изпратят писмо до европейските партньори на двете страни 
за подкрепа на проекта за магистралата София - Ниш

1ЙБ
Спешно заседание на ОС в 
Димитровградчение на проекта за магистралата София-Ниш. То

ва каза президнетът Първанов на съвместна прес- I1[На стр. 21

Празник на банатските българи в Скореновац
Село Скореновац, разположе

но на 6 км от гр. Ковин, посрещна 
на 13 ноември гости от селища в 
Банат, където живеят потомци па 
напусналите родните земи през 17 
и 18 век българи павликяни. Го
сти на празника бяха също слу
жители в българското посолство 
в Белград - първият секретар г-н 
Стоян Станкулов и третият сек
ретар г-и Красен Юруков, препо
даватели по български език, жур
налисти,Организатор на търже
ството бе г-жа Петронела Мар- 
тон, пенсионирана учителка, коя
то с голям ентусиазъм и органи
заторски талант успя заедно със 
своите сънародници от селото, с 
безрезервната подкрепа и помощ
от членовете на своето павликян- то бефинансцво и материално подпомогнато г-н Стоян Гтлпиип,». .. „
ГикянТкиС'^“л“рно.просветни дружества ” ™” д™ местни'фирми, коитошд" в"София“ "[рочет311 жур.тлис-г.Гка 
"Трандафер” от е. Бело блато и Иванов» Ри зки с български фирми, от даре- рама от в' п Аи^Я^"”0Л"*Тв ТСЛвГ" 
1868” от с. Иванова, да направи един исти- вл0Ржеп труд „„ чиРтели сРеЛ0Т0. п0Рзд. нТцИошЛ™ съвеДв "редседател "а
нски празник на народните традиции и еъв- шя към '/С1],1К„ присъйтппщи подне7е -^0,тлт|я «вег >ш българите,
ремието на банатските българи. Тържество- '

един индивид, който просто няма 
ориентация във времето, в което 
все повече се набляга на правата 
на малцинствата? Може би това
е отражение на личната воля на 
нашенеца да се докаже колко е 
лоялен, но доказвайки това по 
гакъв начин, той показва и 
колко е готов да коленичи и да 
прекланя глава само заради ня
какви си дребни политически 
топки или потупване по рамото, 
по същевременно безцеремон- 
Ио изпраща децата си да следват 
в България или подават заявле- 
НИе за български паспорт. Въи- 
Р<>с на морал, ще рече някой. 
МоЖе би, но защо и докога все 
гака. Не разбра ли се, че кол- 
кото повече коленичим, повече 
гьрпим.

А. Ташков :на стр. 91



В центъра на вниманието,,^
2 19 новмвЬи 2004

Президентът на Сърбия и Черна 
гора Светозар Марович:_______Европейски тип на двустранните отношения

^ (От СТр. 1) ____________□ —-----------------—  ' тна^ ■  ши    ШЛ Българското 

малцинство е 

допълнителна
връзка между нас

Двамата президенти посочиха, 
че за активизиране на икономи
ческото сътрудничество е важно 
ускоряването на реализацията на 
инфраструктурпите проекти. Кл
юч към засилването на стокооб
мена е решаването на транспорт
ните проблеми между двете ст
рани на региона като цяло, от- 
бедяза Георги Първанов. Той по
сочи, че за изграждането на ма
гистралата София-Ниш българс
ката страна е'обърнала внимание 
настойчиво да се върви към про
ект за концесиониране на осно
вата на публично-частното парт
ньорство. Смятаме, че може да се 
използват средства от ИСПА и 
от двете европейски банки за 
реализиране на проекта и Бъл
гария е готова да съдейства, каза 
още президентът. Георги Първа
нов посочи, че страната ще акти
визира работата за електрифика
цията, за рехабилитацията и за 
модернизацията на жп линията 
Драгоман-Димитровград-Ниш.

Президентите посочиха нео
бходимостта и от активизиране 
на работата по модернизацията 
на съществуващите и за откри
ването на нови ГКПП-та, в час
тност на пункта ”Салаш-Ново 
корито’’. Двете страни ще дейс
тват солидарно в усилията за раз
ширяване 
мрежа към Сърбия - за изгра
ждането на газопровода ”Димит- 
ровград-Ниш”, а по-нататък - за 
разширяването на мрежата и 
към други европейски партньо
ри, каза Първанов. Той посочи, 
че за това е необходимо добро 
партньорство с Русия и с Италия 
н добави, че и България може да 
съдейства при изграждането - 
българските фирми имат опит в 
строителството на подобни мре
жи.

* Може да се очаква, че в близките месеци окончателно ще 
бъде решен въпросът за обучението на маичин език. Като 
начало се предвиждат минимум пет часа седмично.

Водещ: България и Черна го- чало се предвиждат минимум пет 
обединена Евро- часа седмично. Така че нашият 

план за подобряване живота на
Светозар МаровичГеорги Първанов

бърз начин да реализира европе- учим, каза той. В отговор на въп- 
йската си перспектива, каза дър- рос за подкрепата на Сърбия и 
жавният глава. Страната ни е за Черна гора по делото срещу бъл- 
бързо приключване на предвари- гарскитс медици в Либия Све- 
телното проучаване дали Сърбия тозар Марович каза, че като до- 
и Черна гора отговаря на крите- бри съседи са предложили скро- 
риите на ЕС за членство и за под- мната си помощ. ”Г-н Първанов 
писване на споразумението за 
стабилизиране и асоцииране па нето на българските граждани в 
Сърбия и Черна гора в ЕС. Либия. Смятам, че предстоят ре- 
България, като член на НАТО, шения, които могат да се окажат

Темата за българското нсционално малцинство в района на 
Димитровград и Босилеград също е била обсъдена на срещата. 
Президентът Първанов е подчертал, че създаването на Националния 
съвет на малцинството ще позволи то да бъде легитимен, активен^ 
партньор в общуването с всички власти в Сърбия и Черна гора. Той е 
изразил и очакването, че ще се реализира конституционото и 
законовото право на българите от този район за 5 часа седмично 
изучаване на български език.

подкрепя усилията на Сърбия и крачка напред. И в случай, че във 
Черна гора за включване в прог- времето, което ни остава, аз и г-н 
рамата "Партньорство за мир” Първанов постигнем някакви 
на Сърбия и Черна гора. По ду- решения във връзка с този слу- 
мите му това показва, че Сърбия чай, предстоят добри новини”, 
и Черна гора имат в лицето на каза Светозар Марович. 
България не само приятел, но и 
съсед, искрено привързан към Марович са обсъдили и ситуация

та в отделни точки на напреже- 
Георги Първанов благодари ние в Косово. Георги Първанов е 

на иснтитуциите, на местната подчертал българската позиция, 
власт и на гражданите на Сърбия че основа за решаването на про- 
и Черна гора за активната им ро- блемите в Косово трябва да бъде 
ля при спасяването на българс- Резолюция 1244 на Съвета за си- 
ките деца от Свищов по време на гурност на‘ ООН, както и готов- 
катастрофата при река Лим. ността на страната ни да съде- 
Това беше наистина голям урок йства на политиката за разитието 
по реална солидарност, от който на мултиетиическо и демократи- 
ние, държавниците, трябва да се чно Косово.

ра вървят към
па. Означава ли това, че взаимоо- 
тношенията между двете страни всички хора засяга всички нас - и 
вече не са от такова значение, сърбите, и черногорците, и вси

чки малцинства.
Водещ: Г-н президент, говори-

както преди?
Светозар Марович: Мисля, че

взаимоотношенията те за връзки. Видя се, че една тра-точно сега
придобиват все по-голямо зна- гедия също може да обедини 

чение. Защото вече не става въп- българи, сърби и черногорци.
отношенията между Имам предвид - катастрофата на

пи
вече направи много за спасява-

рос само за
две страни, а за реализация на река Лим. 
европейски цели. А винаги, кога- 
то кажа, че нашите цели са евро- ление тази трагедия с децата се 
пейски, аз се сещам, че Европа случи и това беше трагедия и за

нас. Преживяхме всичко, Есе ед
но че се беше случило с нашите

Светозар Марович: За съжа-

често е пътувала от юг към се
вер, от изток към запад и сега 
пътува от запад към изток. Но семейства. И тук нищо не може 
при всички случаи е важно да да бъде нагласено. Можете да 
бъдем членове на обединеното нагласите политическите изказ-на газопреносната
европейско семейство.

Водещ: Българското малцинс- не е така с чувствата. Чувствата 
тво в Сърбия и Черна гора - има- идват спонтанно, там нищо не мо
ме ли нерешени въпроси в тази же да бъде нагласено. Хората 
област? Съществуват ли пробле- реагираха все едно, че това се бе- 
ми?

вания, макар че аз не го правя, но

ше случило с техни съседи, род- 
Светозар Марович: Българс- нини. Аз вярвам, че този памет

ното малцинство е една допъл- ник, който ще изгради г-н Пър-Президентите Първанов и
нителна връзка между нас, която ванов, ще остане и като паметник 
много ни задължава и започва да на нашата обща скръб, на наше- 
звучи малко патетично, като каз- то приятелство и готовност в 
ваме, че това е нашият мост. Но най-тежки моменти да бъдем зае- 
наистина е така. То е мост. Сега дно. Много е лесно да бъдеш с 
решаваме конкретни въпроси. И приятеля си, когато всичко е на- 
с г-н Първанов говорихме на тази ред, трудно е да си с него, когато 
тема. Може да се очаква, че в той е в беда, когато страда, 
близките месеци окончателно 
ще бъде решен въпросът за обу- канската надпревара вече е зад 
чението на майчин език. Като на- нас? Имам предвид - балканската

надпревара във всичко - в област
та на историята, икономиката, 
във всичко?

Светозар Марович: Знаете 
ли, винаги се сещам за библийс- 
ката притча за Аврам и Лот. Мо
же би в тези книги се съдържа 
някакво решение, което ние не 
сме в състояние да прочетем, но в 
някои моменти там откриваме и 
отговори на много въпроси, а по
някога - и най-правилните. Нап
ример, когато почувствате, че 
повече не можете да живеете зае
дно, по-добре е да се разделите и 
отново да тръгнете заедно. Но 
най-трагично е, когато знаете, че 
ще се разделите и решите да се 
разделите с кръв, вместо по взаи
мно съгласие. Това е една исто
рия на лошите Балкани. Изклю
чителността беше най-често сре
щано явление на Балканите. Бе
ше характерна наша черта. А се
га мисля, че окончателно победи
хме с една друга политика, която 
може да се нарече - европейска; 
смисъл на прагматична, правна, 
компромисна. Която би могла да 
допринесе за решаването 
проблемите по най-целесъобра
зен начин.

целите на страната му.

Георги Първанов изрази кате
горичната подкрепа на България 
за усилията па Сърбия и Черна 
гора за стабилизиране на страна
та и за европейската й интегра
ция. България подкрепя Сърбия 
и Черна гора по относително

Водещ: Мислите ли, че бал-

България - СЧГ българинът приемаше съседна Югославия ка- 
щр- то стъпила с единия крак в западна Европа, 

к Авангардният по това време модел на Иосип 
|] Броз Тито - "автентично самоуправление” - ра

ботеше безупречно и въпреки, че Федеративна 
република Югославия носеше в името си опре- 
делението”социалистиечска”, на общия фон тя 
изглеждаше достатъчно независима, за да Вър- 
в* по свой специфичен път. Дойде обаче 1989 г., 

|. алтът се обърна на 180 градуса и Милошевйч 
“■ вместо да вкара голяма Югославия анблок в 

, "Трябва да се борим за общото си европейс- Европейската общност, се заигра с национа- 
| ко бъдеще, в което границите се отварят, а не листическата карта и подпали Балканите. 
; затварят, и хората се свързват, а не разделят” - Най-потърпевшият от всичко 
; с тези думи точно преди една година сръбският сръбският народ, който като никой друг на 
I президент Светозар Марович посрещна в Бел- Балканите, заради разпадането на държавата и 

град българския си колега Георги Първанов в санкциите, преживя огромна травма, както в 
първата официална визита на български дър- национален, така и в чисто личен и битов план. 
жавен глава в Сърбия и Черна гора. Днес Све- А демократичните промени в Сърбия дойдоха с 
тозар Марович е в България и заедно с Георги десетгодишно закъснение спрямо България. 

I Първанов за пореден път ще опитат да Ладат Но и във времето на най-тежкото ембарго спр- 
, тласък на иначе все по-интензивния политиче- ямо Югославия двата народа успяваха да си по-

ворн за "динамично и прагматично сътрудни
чество в модерен европейски дух”, чието 
кретно измерете следва да бъдат свободното 
движение на хора, стоки, услуги, капитали и 
засилването на образователния, научния и кул
турния обмен. Остава да успеем да го направим. 
А голямата ни близост по език, религия, кул
тура, история е достатъчно основание да нау
чим нещо повече един за друг. Всъщност, бъл
гарите винаги ще намерят с какво да свържат 
съседна Сърбия или бивша Югославия - било с 
филмите на Кустурица или с музиката на Бре- 
гович, но и с Лепа Брена - певицата, която и до 
днес говори с охота за България и за най-гран
диозния концерт в кариерата й - този в София 
през лятото на 1990 г., когато близо 80 000 бъл
гари пяха в глас с нея ”1а сам 1угословенка” 
Българите също така няма да забравят геро
изма и добротата на хората от черногорските 
селца Прийеполье и Бийело полье, спасили 
много български деца от удавяне при траги
чния инцидент в река Лим т.г.

Всъщност, нещата, които ни свързват, не са 
никак малко. А новото време предполага и но
ви исторически шансове, нови перспективи за 
да не останат само на думи добрите пожелания 
и препоръки на държавниците от двете страни 
на българо-сръбската граница. ”3а първи път 
всички държави от региона имат демократично 
изорани правителства и общи стратегически 
цели, които се основават на еднакви ценности” 
- думи на българския президент Георги Пър- 
ванов пред сръбския вестник "Политика”. И 
още. Ние трябва да изградим ново самочувс- 
жаватГХ°РаТа °Т региона> заи*ото те го заслу-

Добрият съсе 

е по-добър от 

роднина

кон-
!

I
I

това се оказа

I ски и икономически диалог между двете съсед- магат взаимно, или поне онези, които живееха _ 
ни държави. близост до държавните граници. Т.нар. "прия-

I Народната мъдрост "добрият съсед е по-до- телска контрабанда”, както и "куфарната тър- 
| бър от роднина” до неотдавна трудно можеше говия” процъфтяваха, а находчивостта и на 
| Да бъДе отнесена към официалните връзки ме- българи, и на сърби не секваше. Пренасяха 

жду България и Сърбия и Черна гора, в иеда- бензин в термоси, обвиваха около кръста си 
минало бивша Югославия. Тя обаче кутии с цигари, жените обуваха по няколко 

| важн с пълна сила, когато говорим за чисто чорапогащника, във всевъзможни тайници се 
| човешките взаимоотношения между сърби и пренасяха храни, дрехи и стоки от първа иеоб- 
; българи, протичали дори в години, в които ис- ходимост. И днес си спомням заръката на един 

торията по-скоро е разделяла, отколкото съби- сърбин на средна възраст от Пирот: "Брате, 
| рла два га съседни народа. По времето, когато молим те, следеНи пут донеси ]'едну бугарску 

тоталитарният режим беше откъснал българи- ппъивовицу!” Мил а, но и безпределно тъжна 
те от света, сърбите свободно се движеха и жи- балканска картинк а! 
вееха навсякъде извън тяхната страна. Тогава

лечното

на

Днес, няколко г одини по-късно, вече се го-
Красимир Мартинов, БНР (Интервю на българската

информационш^гении»
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Ш±Д?М1ГС за нелегалния трафик на цигари през Цариброд
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Те™та С контрабандата на цигари нически контрол”. "Вечернье новости” 

през КПП Градина от 2000 г. активно от 14 май 2002 г. пишат за български 
присъства в сръбските и българските -пф. който на КПП "Градина бил за- 
медии, от време на време в чуждест
ранните електронни медии и много 
малко, главно, като суха информация (а 
не разследваща журналистика) в мест
ните електронни медии и във в. "Брат
ство . Необходимо е да тази толкова 
болезнена тема заема колкото се може

ците на сръбските вестници с контрабандата 
иа цигари, залавянето на някой каналджия или 

10_ т, евентуално на някой ТИР с цигари”. Вестник
ловен с IЬ,2 тона цигари. Камионът уж "Демокрация” от 4 юни 2002 г. същата тема 
трябвало да превозва бисквити от Ун
гария. В статията на посочения вестник

V:
ивижда като: "Трафикът па цигари и 

социалният мир”, и казва: ”На КПП "Градина” 
"Цялата смяна е сменена" от СУТРИН до вечер сноват каналджии на

цигари с коли, велосипеди и мотоциклети, 
по-нататък пише: "Групата митничари, пешеходци с деца, тръгнали с един 
конто очаквали възнаграждение за родителите си на гурбет”. "Контрабандата на

; '■

от
повече място във вестниците, за да 
алармира обществото за опасността от 
превърщането на Цариброд в зона за 
нелегален трафик на цигари и друга 
контрабандна стока. Купуването 
циален мир с толерираме на сенчестия 
бизнес през границата е недопустимо за 
едно демократично общество, от което 
сме много далече.

Сръбският ежедневник "Курир" в 
броя си от 9 април 2004 г. пише: 'Със 
заповед на министъра на финансите 
Младжан Динкич в 30 града в Сърбия е

открития товар на контрабандните . цигари е все по-очевидна”, пише белградският 
ровинскн цигари Роихил и 'Валтер в. "Данас” в броя си от 20 юни 2002 г. Пише и 
волф бяха преместени на други работ- още нещо: ”По време на санкциите КПП 
ни места. Още някои чакат преназна- "Градина” се беше прочул с контрабандата на 
чение^ . Българският вестник Труд” от гориво и на Димитровград тогава му викаха - 
17 май 2002 г. по темата разсъждава по "Малкият Кувейт”. И тогава и днес, след като 
следния начин: Наказват югомитнича- горивото беше сменено с цигарите, 
ри заради цигари в ТИР”. В статията
пише, че "шофьорът Цанко Стоянов НЗИ-ДООре минават криминално 
продължава да твърди, че не знаел как- проявените типове, 
во вози. но независимо от това арестът 
му е продължен... В документите шо
фьорът посочвал, че превозва кроаса-

Посещението на хърватския 
премиер в Белград_________

I

на со-

Сърбия и 

Хърватия 

слагат край 

на враждата

за които не съществуват езикови, национални 
и други бариери. Босовете си останаха недо
сегаеми, началниците в граничната полиция и 
на митницата също”. Вестник "Балкан” от 6 
август 2003 г. по въпроса за контрабандата на 
цигари публикува следното заглавие: "Сабя” 
не докосна контрабандата на цигари в Димит
ровград”. От нея научаваме и това, че "гра
ничната зона на сръбско-българската грани
ца, където пешеходците купуват цигарите, по
вече прилича на депоиия, отколкото на евро
пейска граница. Ако през КПП "Градина” на 
ден минат по 1000 пешеходци и ако един от тях 
пренесе минимум по два стека цигари, то то
гава през границата транзитно или със спи
ране минават минимум по 2000 стека. Ако на 
ден минат още толкова пътнически автомо
били (което също може да се смята за мини
мален брой) със семейство от пет члена и ако 
всеки един от тях със себе си вземе по два 
стека, то тогава цигарената контрабанда става 
с хиляди пъти по-голяма”.

Вестник "Блиц” от 26 юли 2004 г. разкрива 
гграбакдиите канали през Сър

бия по следния начин: "Пътищата на контра
бандистите могат да се разделят на главни и 
алтернативни. Главните са КПП-тата, където

* Визитата на Иво Санадер затвърди 
желанието на бившите югорепублики да 
подобрят отношенията си

Белград и Загреб направиха решителна стъп- : 
ка към нормализиране на отношенията си с пър
вото официално посещение на хърватски пре- 1 
миер в сръбската столица след провъзгласява
нето на независимостта на бившата югославска ; 
република. Еднодневното гостуване на Иво 
Санадер в Белград сложи край на враждата, | 
чийто връх бе войната в началото на 90-те го- ! 
дини, писаха сръбските и хърватските вестници. !

Санадер бе посрещнат с военни почести от | 
президента на Сърбия п Черна гора Светозар | 
Марович, подчертавайки значението,
Белград отдава на визитата. Разговорите между 
двамата бяха последвани от подписване на

схемата на ко!

Откритите контрабандни цигари са 
на стойност 227 хиляди долара”. Вест- за количеството, качеството и цената на сто

ката. Алтернативните пътища са места за 
следното заглавие: нелегално минаване през границата, които 

най-често се намират в непосредствената бли- 
В българския седмичник "Про- зост на граничните пунктове. Много разпро- 

. в ст атията със странен вид контрабанда е т. нар.

започнала координирана акция за пре- ни. 
дотвратяване на контрабандата на ци
гари, в която само вчера бяха конфи- пик "Данас" от 13 май 2002 г. по същия 
скувани 1400 стека цигари на стойност повод обявява следното 
300 хиляди динара. Тази акция се про- "Вместо кроасани - цигари", 
вежда в рамките на обемния план на
Министерството на финасите, наречен Анти” от 14 юни 2002 г., г. —........ .........
ТР 84 , който ще ръководи Дирекция заглавие: "Сенчестият бизнес, като 

митници и Данъчна полиция”. Вестник държавна политика” се казва и това:
Политика на 2 април т.г. по същата "Градът на 50-те художници, известен с 

тема пише: "Нелегалната търговия па Логановския манастир и каньона на

стоката не се укрива, но се променят данните
което

споразумение за защита на малцинствата в двете 
бивши югославски републики.

Белград и Загреб трябва да подобряват 
ношенията си заради интересите преди всичко | 
на двете страни, а не само за да отговорят на I 
изискванията за присъединяване към ЕС, казва | 
Санадер пред в. "Политика". "Миналото не тря- I 
бва да се забравя, но и не трябва да се живее в | 
него”, подчерта той.

Първите опити за нормализираме на отноше- 
Загреб-Белград бяха направени през 1996 

г. с установяването на дипломатически отноше- 
чия. През септември 2003 г. Марович и хърват
ският му колега Стйеиаи Месим взаимно 
виниха за "злото”,

"контрабанда на мравките", от-

която организаторите много често ползват за 
прехвърляне па стоката... Така да речем, ор- 

цигари представлява директно ограбва- река Ерма, все повече запълва страни- гапизаторът иа групата, който иска да прекара 
не на държавния бюджет, но и цял камион контрабандна стока ангажира

петдесетина души, заплащайки им символична 
сума за това”. За контрабанда на мравките" на 
КПП "Градина" пише в. "Блиц” от 5 ноември 
2004 г.: "Митничарите па "Градина” казват, че 
най-често чрез пътническия транспорт се 
п 'насят контрабандни цигари. Това са малки 
количества, които трудно могат да се открия т. 
Укриват ги във въздушните филтри, в кало- 
брапите, във вратите па колите, седалките н 
облегалките."

Май-любоиитиата новина, свързана с конт
рабандата на цигари през Цариброд" беше 
публикувана лъв в. "Братство" от 23 ноември 
2003 г., п статийката "Поредната кражба в Ди
митровград". От нея научаваме, че "от склада 
на Общинския съд в Димитровград тези дни са 
изчезнали 2300 стека цигари (предимно "Мар- 
лборо”), които са иззети от контрабандисти на 
граничния пункт "Градина”. От димитровгра
дското подразделение иа МВР засега съобщи
ха само това, че окръжният прокурор от 
Пирот е повдигнал обвинение срещу неизвест
ни засега извършители и в момента се води 
следствие".

Така или иначе извършителите на поред
ната цигарена кражба в царибродския Общин
ски съд не са заловени, контрабандата па 
цигари през Цариброд продължава със същия 
темп, вестниците продължават да пишат по 
темата, компетентните органи не реагират, 
правозащитните органи все още чакат отговор 
от министъра на финансите. Омагьосаният 
кръг продължава да се върти!

голям риск за здравето на 
потребителите".

По този повод Хелзинският комитет 
с официално писмо от 29 април 2004 г. 
се обърна към министъра на финан
сите, като го подрепи за инициативата и 
го призова "да насочи вниманието си 
към КПП "Градина" край Цариброд, 
където контрабандата на цигари про
дължава да функционира както по 
времето на бившия режим. Във връзка 
стова се налага и въпроса - къде отиват 
нелегално пренесените през границата 
стекове цигари и какво във връзка с 
това са направили досега компетен
тните държавни органи - полицията, 
митницата, финансовата полиция!?" 
Отговор не се получи в правозащитна
та организация. Не сиря и цигареният 
бизнес.

Темата е актуална и с нея са се зани
мавали журналисти от различни медии. 
"Осъдени цигарените контрабандис
ти", пише в. "Братство” от 12 декември 
2001 г. В статията се казва и следното: 
"Общинският сьд в Димитровград взе 
присъда срещу лицата, занимавали се с 
нелегален трафик на цигари извън гра
ничния и митническия контрол. Както 
е установил съдът, групата многократ
но, по предварителни споразумения, е 
организирала и друг и лица за пренасяне 
и превземане на пренесените кашони 
през границата извън граничния и мит-

В Годишния доклад за положението 
на българското национално 
малцинство в Сърбия през 2003 г. на 
Хелзинкският комитет на българите 
в СЧГ (всяка година комитетът 
изготвя на български, сръбски и 
английски език и разпространява, 
так-^в доклад, в раздела "Сенчестия 
бизй$с като форма на оцеляване" о 
залегнало следното: "През 
последните три години (2000-2003 г.) 
сенчестият цигарен бизнес през КПП 
"Градина" не спираше нито за миг. 
През 2003 г. този бизнес не беше 
прекратен, въпреки официалната 
информация в българските медии, 
че безмитните магазини по 
сухопътните граници на България 
щели да бъдат закрити до 31 
декември 2003 г." По този повод 
българският министър на финансите 
Милен Велчев заяви, че е "добре 
информиран за това какво става в 
безмитните магазини". Велчев каза и 
това: "Боим се от нелегалния 
трафик, който се извършва под 
прикритие на нелегалната търговия" 
(в. "Труд" от 3 юни 2003 г.). В 
началото иа 2004 г. министърът на 
финансито на Р. Сърбия Младжан 
Динкич обяви акция за борба срещу 
контрабандата в Сърбия, като първи 
на удара му трябваше да се намерят 
контрабандистите на цигари.

нията

се из-
което двете страни са си 

причинили по време на войната (1991-1995).
1 ази визита трябва да подобри отношенията 

пи така, че да можем да решим проблемите от 
миналото, заяви сръбският премиер Воислав 
Кощуинца. Той подчерта необходимостта от 
подобряване на икономическите връзки между 
двете съседки.

По време па разговорите бе поставен и проб- 
лемът с изчезналите хора. Хърватия издирва 
около 1200 души. "Трябва да се отворят всички“ 
архиви, цялата документация, която може да 
сочи към съдбата на тези хора”, казва Санадер,

Много от 110-те хиляди сърби, конто се за
върнаха а Хърватия след войната, имат проб
леми с възстановяване на собствеността си, но- 

Ройтсрс, Санадер каза, че за Хърватия 
гози въпрос не е политически, 
организационен. Той обеща, че Загреб ще удъл
жи с още една година безвизовия режим за сърби 
и черногорци, ако Европа не поиска да въведе 
шсигенски ограничения.

на

сочва

а технически и

Зденки Тодорова
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Президентът посети 

Зографския манастир

глава присъства на тържествена църковна служба и участва в 
литийното шествие.

Президентът Първанов бе
Разискван беТиРзакоИнотроектъ?Тз°а устройството и дейността 
на Ефорията за подпомагане на славянобългарския манастир 
”Св Георги Зограф”, като бе изтъкнато, че Ефорията има 
нужда от модерна правна уредба, която да гарантира ефек
тивното използване на имотите в полза на манастира.

Георги Първанов награди с Почетния знак на президента 
библиотекаря на манастира йеромонах Пахомии, който близо 
30 години се грижи за библиотеката и опазването ца кул
турно-историческото наследство, съхранявано в Св. Георги 
Зограф”.

Социалистите искат служебно
правителство с техен премиер да 
подготвя изборите

Подмолни договорки за сваляне на прави-
запознат с дейността по опаз- 

наследство в манастира.
телството започва БСП.

Целта на социалистите е Народното съб
рание да се разпусне и президентът да назначи
служебен премиер. Той, естествено, ще е че
рвен и така ще подготви изборите, че социа
листите да спечелят възможно най-голям брой
гласове, дори абсолютно мнозинство.

Червените залагали на факта, че краят ма
всяко управление е изключително нестабилен.
Депутати, а дори и министри от партията, коя
то е на власт, са готови на различни договорки,
само и само да.се уредят в листите за след
ващия парламент или с някой друг доходоно
сен пост или служба. |М0Н организираВ момента емисари на БСП водят прегово
ри с различни групи от партиите, подкрепящи Станишев от БСП (вдясно) пробва дали финансовият 
правителството на Симеон Сакскобургготски министър Велчев ще тръгне срещу царя.
- ДПС и "Новото време”.

Безплатни курсове по 

български и историяСтъпаловидна 

стачка блокира 

страната
Министерството на образова- Шумен 054 830-495), уч. Отдел 

науката (МОН) на Репуб- 052 301 243 (те отговарят за кур-
лика България организира зимни совете). 
и летни курсове по български 
език и

Ще сменят 

паспортите 3 

пъти за 3 години

нието И

4. ДИПКУ - Стара Загора Тра-
история на учениците от кийския университет централа 

042 46 045, г. 042 30 610, директоргорните класове на средните учи
лища в Димитровград и Босилег- гл. ас. д-р Галя Кожухарова 33

024; 30 102; ф. 042 30 102
5. Великотърновски универси- 

ганизират по отделна програма, тет ф. 062-628 023, т. 20 494/273,д. 
която може да бъде и тази за кан- 34 130, Проф. Харалампиев - рек- 
дидатстудентските изпити по тор секр. 062 620 189.

6. Русенски университет Педа-

*Първи по улиците ще излязат даскалите, 
след тях лекарите. На всеки следващ час 
ще спират работа в металургията, леката 
промишленост, машиностроенето, мините.

Над 350 000 софиянци стават по принуда 
пешеходци днес. Синдикалисти от КНСБ и 
"Подкрепа” пак блокират града със ста
чка. Всички 400 рейсове, , трамваи и тро
леи ще спрат за час. Хората ще висят по 
спирките в студа или ще плащат маршру
тни и таксита, които обаче едва ли ще мо
гат да се движат поради очакваните зад
ръствания. Стачката ще започне в 11 часа. 
Шофшорите на рейсове, трамваи и тролеи 
в повешето областни градове също ще про
тестират.

Стачката ще е стъпаловидна - по един 
час във всички браншове. Първи по ули
ците в страната ще излязат даскалите, след 
тях лекарите. На всеки следващ час ще спи
рат работа в металургията, леката проми
шленост, машиностроенето, мините. Син
дикатите искат кабинетът да запази добав
ките за прослужено време и вреден труд.

Последствията от предишната стачка - 
на 10 ноември, бяха страшни. Столицата 
беше блокирана, хиляди загубиха пари от 
провалени заради задръстванията бизнес 
дела.

рад.
Въвеждането на лицеви биометрични данни и 

I пръстов отпечатък в международните паспорти се 
! налага от решението на минситрите на вътрешните 
I работи на странтие от ЕС от 26 октомври, което ще 
| влезе в сила до края на 2004 г. До 18 месеца в новите 
| паспорти ще е задължително да има лицеви биоме- 
I трични данни, а до 36 месеца - пръстов отпечатък. 
| Това означава, че за първите параметри срокът е 
| 2006 г., а за втория - 2008 г., съобщи на прескон- 
! ференция зам. министърът на МВР Бойко Коцев.

Международните паспорти ще струват поне 40 
лв., съобщи в. "Сега”. Само специалният безкон
тактен микрочип струва около 10 лева. Той уточни, 
че смяната на паспортите няма да е задължителна.

В чужбина ще може да се пътува и със старите 
документи. Собствениците им обаче ще минават 
границата по утежнена процедура, с редица диско- 

| мфоргни проверки, например събуване на обувки-

Посочените курсове ще се ор-

български и история за кандидат- 
студентите от българските об- готически колеж Силистра, доц.

Д-р Илияна Христова Горановащиости извън България.
Освен за учениците от трети и т/ф. 086 822-197.

Напомняме, че заинтересова-гимназиален класчетвърти
МОН ще организира и опресни- ните трябва да се обадят най-къс- 
тел ни курсове за учители от ос- но до 10 декември 2004 год и да 
новните и средни училища. За предложат периодите, които са 
участие в курсовете, заинтересо- най-подходящи за тях. Занятията 
ваните учители трябва да се оба- са преди обед, а след обед има

!

съответна културна програма.дят на следните адреси:
1. Технически университет - Всеки кандидат сам плаща пре- 

Габров, ректор Илия Немиген- воза. Учениците участници в кур- 
чев, тел. 066 801-144, д. 066 33354, совете получават стипендия в ра

змер на 57 лв месечно, съответно
2. ДИУУ при Софийския уни- за две седмици, по време на които 

верситет - София, директор доц. са на курс. Учителите пък полу- 
д-р Румяна Кушева - сл. 8570-263, чават по 210 лв. съответно за две 
ф. 8572-087,0888 950 811

I

те. ф. 066 801 155.На практика над милион българи ще трябва още 
| през 2005 г. да си извадят нов задграничен паспорт, 
1 тъй като в началото на следващата година масово 

изтичат сроковете на валидност на паспортите, из
дадени през 2000 г. Така те ще трябва три пъти да си 
сменят документите.

По данни на печатницата на БНБ, която от 1999 
г. прави тези документи, годишно се отпечатват 400 
000 паспорта, 60 хиляди лични карти и 200 000 
фьорскн книжки.

седмици, проведени на курса. Но- 
3. ДИПКУ - Варна при Шуме- щувката и храндта са по цени на 

мекия университет, централа 052 студентските общежития и сто- 
301-225, 303 643 сп. Почивка, ди
ректор доц. Маргарита Георгие- Всичко това е договор! 
ва 052 301-241, ф. 301-241, 0899 съдействието на КИЦ "Цариб- 
901 907 дир. на департамента (в род".

лове.
ено съсшо-

От 24 до 28 ноември ”Визаж модел” на 2004 г. Куриоз

Лаура
Славова

Изложение 

” Арена на 

красотата”
Българи пр 

имоти на М 

Луната!
итежават 

арс и
15-годишната 

софиянка Лаура

1РШ ШрШШШ
и дистрибутори „а продукти' и апаратура в Ра6отида е като фотомод^л в Ега^оо Ж' Придобили ти от американската агенция 1дтаг етЬавзи,

обласпа здраве и красота. йорк. През Же избрана за ъЖ Лед" Г™ ИМаТ аКЦН“ Б,Ш Кл™- Хенри Кисинджър, Дейвид
Посетителите ще получат богата демомстра- На годината. рана за Визаж модел Шулц и много холивудски знаменитости,

ционна програма и професионална информация ' '■ Нашенците са платили с притежаваните от тях кредитни
за новите продукти и тяхното приложение, за 180-сантимстровата брюнетка е участвала в каРти 33 различен брой парцели. Всяко парче марсианска или 
модните тенденции и техники, за новкие услуги известни холивудски продукции като лунна ПЛ°Щ е 1 американски акър, около 4000 кв.м. (В спра-
от бранш здраве и красота. "Сирени",''Острието" и "Ватман и Робин". вочниците 1 ГО акър е 0,4047 хектара, а 1 хектар е 10 000 кв.м.).
----------------------------------------------------------------------- :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___ ■

ди В
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Много босилеграднани се набутаха в новия общински парламент
Рада Джорджевич, републикански 
ветеринарен инспектор за Пчински окръг^Кой ще 

защитава 

интересите на 

селата?

ция в селата, а предимно или изцяло прекарват 
времето си в Босилеград.

Дали за тази обстановка е "виновен” новият 
Закон за местните избори, според който гражда
ните за първи път гласуваха за кандидатски лис
ти, а не както досега за определени кандидати от 
своята местна общност, или вината е в самите 
политически партии, които след изборите нап
равиха такъв подбор от предложените кандидати 
на своите листи. Както и да е, за първ път в мест
ната скупщина 25 села останаха без свои предста
вители. Съвсем е логичен въпросът могат ли 
общинските отборници, конто предимно са от Бо
силеград, да застъпват интересите на всички жи
тели в общината? Трудно е да се повярва, че отбо- 
рииците, без оглед на политическото им опреде
ление, повече ще се грижат за махленските пъти
ща, селските вади и др. в съседните, а не в своите 
села. Политическите партии, които имат свои 
представители в сегашния състав на скупщината 
са изправени пред сериозна задача - как да убедят 
гласоподавателите в селата, че босилеградчани 
ще се грижат и за тях.

Няма 

заразни 

болести по 

говедата
п,

V

| 1
В новия състав на общинския парламент 

чето села нямат свои представители. Покрай мес
тната общност Босилеград, в общината същест
вуват още 36 местни общности, от които само 11 

отборници. От общо 31 отборници, 18 
са от Босилеград, 3 от Райчиловци, а по един пред- 

от Паралово, Млекоминци, Ради- 
чевци, Зли дол, Бистър, Бранковци, Милевци, 
Караманица, Горна Ръжана и Плоча. Наистина 
някои от отборниците (съвсем малко са такива) 
притежават документи за местоживеене в Боси- 

: леград, а живеят на село, но от друга страна има и 
I такива, които имат официално адресна регистра-

пове-
* Резултатите от анализите на 
кръвните проби взети от 
говедата сочат, че в 
Босилеградско няма 
заразени добичета с 
бруцелоза, туберкулоза, 
левкоза и син език.

имат свои

ставител има

- В рамките на програмата за 
превантивна здравна защита на жи
вотните и тази година Ветеринар- Рада Джорджевич
пата станция извъши редовно есен
но диагностично изследване на до- бруцелоза и левкоза и подчерта, че 
бичетата, каза Рада Джорджевич, се вземат всички мерки за огстра- 
републикански ветеринарен инспе- няване и изкореняване на тези бо- 
ктор за Пчински окръг. лести.

- Взети са кръвни проби от 1258

П.Л.Р.

Г-жа Рада Джорджевич е по про- 
добичета и са изпратени във Вете- изход от Босилеград и преди да 
ринарния институт в Ниш. На осно- бъде назначена на функция репу- 
вание на анализите, извършени в бликански ветеринарен инспектор 
института, можем да кажем, че ни- е работила в местната Ветеринарна 
то едно от говедата не е заразено с 
някоя от споменатите болести.

Съдебни анали
Необикновени женитби

На ти пари, жена ми доведи станция. Попитахме я как могат да 
се подобрят условията на здравна 
защита на животните в нашата об-Тя добави, че на територията на

*Мъж от Алексинашко дал пари на босилеградчанин да му намери и доведе жена. Нашенецът °бЩ"пг|та при незначително малък
му намерил не една, а три, но младоженецът не харесал нито една и сега иска от брой допий крави са регистрирани - Смятам, че държавата трябва
„наводжията„да му върне парите иифекциоини възпаления иа виме- да обръща повече внимание на не-

ШШШшШШ еШ=Ш= ШШШШШорои от тях не могат да се оженят поради простата нинът направил това, втората жена пристигнала в нормалното. та иа животните тпябвя пя бъпе
причина, че момите не искат да остават в селата и да Алексинац, но я сполетяла съдбата на първата. Алек- Що се отнася до цялата терито- адекватна. За есЬпкасна пабота иа
о раоотват неплодородната земя. а бягат във вът- синчанинът поръчал да му се намери трета жена. На- рия на Пчински окръг, инспектор- Ветеринарната стайния в Босиле-
решността. Много от тях са склонни да повярват в шенецът изпълнил и тази задача, но и тази девойка не ката посочи, че единствено в Буя-
ооещаното богатство и уютен живот и се омъжват за била по волята
хора, които почти не познават. _ _

По-осведомените казват, че мъжете от вътрешно- ИЗПЪЛНИЛ ЗАДАЧАТА СИ 
стта нарочно търсят жени от Босилеградско, понеже 
те са здрави, работливи и привързани към семейст
вото. Някои се женят, т.е. омъжват посредством “на- 
воджии“. Едни се разкайват след това и съжаляват до 
края на живота, а някои човешки съдби минават и през 
съдилищата.

щина.

град са необходими повече мате- 
мовачка община са регистрирани риални средства. С тях бнха се осн- 
редки случаи па заразени говеда с

на младоженеца.

Алексинчанинът в тъжбата си изобщо не посочва, ИмЯ ЛИ НЯЛСЖЛЗ 33 АТГТТ
че става дума за “неизпълнена уговорка за женитба“, а ------ -------- ------ —------—--------------------
за това, че ббсилеградчанинът “се обогатил неоснова- ЗКВЗТ

-Алексинчанинът иска моят клиент да му върне п АПЛ А1 I I
парите, понеже уж неоснователно се обогатил. Не ста- I 1 С11У1 ГД I I I О |
ва дума за никакво обогатяване, защото той не само, п-я ич\в/ « га 
че е имал разноски докато обикалял селата в Боси- Д рПЖЗДпТп 

Във връзка седна такава женитба в Общинския съд леградско, но е изпълнил и уговорката, казва Гагул- ■■ ■
в Босилеград се води необикновено дело. Един алек- ска. - Намерил му е даже три жени, 
синчанин дал на съд гражданин на Босилеград за синчанинът ги връщал назад е негов проблем, 
нанета материална вреда под претекст, че нашенецът Иа въпроса дали уговорката между алексинчанина 
“неоснователно се обогатил“. Става дума обаче за и босилеградчаиина не е в разрез със законопредпи- 
съвсем друга работа. санията и ме става ли дума за търговия с жени. адво-

Здравка Гагулска, адвокат от Босилеград, която за- катката пояснява, че това е сделка, като и всяка друга 
щитава нашенеца пред съда и която настоява имената и че не става дума за никакво престъпление, 
да не се споменават във вестника, казва, че не става Съдията Драган Янев досега три пъти е насрочвал
дума за никакво обогатяване. Тя пояснява, че алек- дело, но нито алексинчанинът, пито неговият адвокат тист° 14 вече са поискали доб- 
синчанииът искал да си вземе жена от Босилеградско. се отзовали пред съда. Поради това делото е спряно роволно да напуснат работа. В 
Уговорил се с босилеградчаиина да му намери една и временно. То ще бъде прекратено, ако до 21 февруари АТП подчертават, че социалната 
да му я доведе. Неофициално узнаваме, че той е дал на идващата година пито една от двете страни ме поиска 
нашенеца около 500 евро да покрие разноските си, отново да бъде задвижено. “Наводжийството“ за пари 
докато обикаля босилеградските села и търси мома. обаче едва ли ще бъде забравено.

Девойка от едно босилеградско село кандисала да 
се омъжи за алексинчанина. Отишла в дома му, но след

в почти всички обществени боси- 
леградски фирми и тук банкова
та сметка е блокирана, няма пари 
за купуване на нови и поправка 
на остарелите и строшени авто
буси н камиони, а работниците 
получават ниски и нередовни 
заплати. В предприятието са из
готвили бизнес план, на основа
ние на който са поискали от Фон
да за развитие на Република Сър
бия да им отпусне 7,5 милиона ди
нара за възстановяване на фир
мата. С тези

„ОБОГАТИЛ СЕ БЕЗ ОСНОВАНИЕ,,

В местното автотранспортно 
предприятие в ход е решаването 
на технологичния излишък на 
заетите и изготвянето иа нов пра
вилник за работните места.

От общо 96 работници, конто

а това че алек-

в момента са заети в предприя-

пари планират да 
магазините завъзстановяват 

продажба иа хранителни стоки ипрограма ще се приложи ако за 
това се определят най-малко 20 
работници. Управителният съвет 
в предприятието е оформил отде
лна комисия за решаване иа тех
нологическия излишък, която е 
взела решение директорът да 
разговаря със заетите и да се опи
та да убеди повече хора да прие
мат социалната програма. Тя ие 
обхваща заетите, които са 
тънили па работа през последни-

По искане на общинската про- тлъминецът бил заподозрян в прес- и го освободил от наказателна от- те Две години, тези конто изпъл- 
куратура в Сурдулица в Общинския тъпление и даден иа съд. За да изяс- говорпост. няват условията за пснсиоиира-
съд в Босилег рад е открито следст- ни обстоятелствата съдията в Об- Когато присъдата па иървоиача- ие, както и онези, иа които до
вено дело срещу Виико Христов от щинския съд в Босилеград Драган линя съд станала изпълнителна излизаме в пенсия им липсват по 
Долно Тлъмиио за даване на неве- Янев разпитал повече свидетели, Зоран Ангелов поискал правдивата „ве Г0ДИ11И тпулои стаж * Д 
рни данни и лъжесвидетелство, сред които и Стефан Ангелов, вре- да се изясни докрай. Той смятал, че ‘ Ж‘
Държавният обвинител Даниела дставител па ловното сдружение, за страданията му е виновен Випко 
Трайкови** казва, че следствието се Той заявил, че заедно с Христов бил Христов и поискал от прокурату- 
води поради съмнение, че в съдебна на мястото, където Зоран Ангелов рата да задвижи следствие срещу 
процедура преди три години в сво- уж убил заека, но констатирал, че него. В Общинския съд в Босилег- 
йство на свидетел той дал неверни не е имало дири от кръв и съчми, че рад следственото дело още ме е 
данни и направил наказателно дело. обвиненият не е убил дивеча и ие е започнало, но доколкото се окаже,

Всичко започнало когато Хрис- направил престъпление. За разли- че съмнението е основано, срещу а на онези с под 10 годи 
тов осведомил ловното дружество ка от Христов останалите свидете- Христов, учител в Горно Тлъмиио, ще бъдат изплатени по 6*000
“Сокол“ в Босилеград, че на 19 де- ли-долнотлъминчани казали, че може да бъде заведено дело за прес- динара за всяка година
кември 2(Ю\ година, по време на не- съседът им този ден не е ходил на тъпление п лъжесвидетелство. За ™
позволен лов, Зоран Ангелов от лов и не е убил заек. След като такова наказателно дело Наказа- '
Долно Тлъмиио убил заек. За "пре- съдията Янев сложил па везните на телният закон на Сърбия предви- 
стъплението“ на Ангелов бил ос- правдата всички показания, поста- жда наказание затвор от шест месе- пР0ГРама па Правителството ще 
ведомеи и републиканският инспек- повил присада като констатирал, ца до пет години, 
тор за лов и горско дело, и долно- че вината на Ангелов не е доказана

авто-частн, за съоръжения за 
сервиза си за технически прегле
ди на моторните средства, за поп
равка на автобуси и друго, с кое
то да се създадат необходимите 
условия фирмата да "тръгне нап
ред". От фонда вече са получили 
500 000. динара.

АТП е получил от Фонда още 
7 246 361 динара, с конто са изп
латени дълговете за пенсионно - 
инвалидно (4 495 799) и здравно 
осигуряване (2 750 000) па работ
ниците до 31.12.2003 година. Ог 
Агенцията за

В.Божилов

Следствие за лъжесвидетелство
* Винко Христов от Д. Тлъмиио осведомил преди три години компетентните органи, а след 
това дал показания пред съда, не съседът му Зоран Ангелов по време на непозволен лов 
убил заек. Общинският съд в Босилеград изяснил обстоятелствата и констатирал, че 
Ангелов не е направил престъпление. Сега в този съд е заведено следствие срещу Христов нос-

приватизация са 
поискали разрешение с толкова 
пари да увеличат стойността 
капитала, преценена на 30 милио
на динара. След това АТП и Фон
дът що сключат договор за кон- 
верзия, па основа на който той

наНа основание на предложената 
от Републиканското правителс
тво програма ако заетите имат 
над 10 години трудов стаж ще 
получат по 10 сродни бруто 
заплати (около 196 000 динара), Що стане собственик па една част 

стаж от имуществото.
Каква ще е

съдба па фирмата никой не нека 
да предполага. Агенцията за при
ватизация вече два пъти е орга- 
низирапа търг за продажба на 

се реши само една минимална ча- предприятието, но нямаше нпте- 
ст ог проблемите, конто години рисуващи се купувачи.
назад обременяват АТП, Както н '

по-нататъшната

С прилагането на социалната

В.Б.
П.Л.Р.
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”Градня”Спешно заседание на Общинската скупщина

Дребните акционери 

вдигат глас
Здравето е най-важно

На третото заседание па Общинската скупщина и състав на скупщината,
Димитровград свикано спешно поради приемане ре- постави въпроса с мината за андезит, изтъкн , 
баланса на бюджета, много внимание, разсипвания и телите па Борово вече са направили подписка, 
време отне внесената допълнително точка и дневния отдавна предадена на предишното общинско Р
ред отнасяща се до инсталиране на съоръжения за дство, но то не е реагирало. Според него пр « От името па дребните акцио- . р „
сепарация на андезит в базата на "Градня”. зацията на Градня отстрана на ®ирк™ нери председателят на Скуищи- тизация( Сл. ‘ р_

На 11 неомври жителите на Местната общност Бе- равена тъкмо заради съществуващите зале' а )Ш дИМИТровградското стро- бия номер 38/01 и 18/03) по време
леш проведоха общо събрание посветено на наме- дезит в местността Върла падина. Иванов заяви, .е предприятие "Градня” на процедурата на приватизира-
ренията на частната фирма "Внрком” от Пирот да собственика Милчев неотдавна отпра- нето предмет на продажбата е
започне сепарация на андезитни камъни в базата па уг,пятя нъв Нзипмата на ^ , „„ „„„
"Градня" на броени метри от къщите иа хората. Мио- Р Д Р Ф Р ви писмо до Агенцията за р
зипството в скупщината предложи по този въпросдасе национална основа, ватизация на Р. Сърбия. Малцин-
изясни и Общинската скупщина. От присъстващите 27 И3плащаики саМо заплатите на работниците от Пирот, ствените акционери 1.
отборшщи за предложението гласуваха 22. Отборни- а на тези от дммитровград не. Те не са получавали _ Агенцията да им се даде от- определена юридическа основа 
ците от сдружението Съюз на граждани Цариброд не заплати вече шеСт месеца. Това със сепарацията е ‘ въппоса как да защитят принадлежат на субекта на при-
участваха в гласуването въпреки, че присъстваха на свеобразе1| геноцид над населението в общината!’ За- 1 поведението на ватизирането”. В дописката на
заседанието, с което ясно показаха отношението си ‘тези думи председателя па ОС предупреди своигс права оз поведен Аге„цията подписана от изпъл
към здравето на жителите не само па Белещ, по и на ^пш|ов но тоИ отстоя становището си, като изтъкна, мажоритарния собственик. В Агепц , « Кпяи„я р„_п
общината. че за „сичко има съответната документация. процедурата за купуване на фир- нителпия директор ьранка ^адо
.'Съюзът на гражданите Цариброд, не само, че нл участва в Констатирайки, че всичко предприето до сега от мата ис е съществувало полага- вич Янкович, няма директен от 
гласуването да се разисква или не за локацията на страна па собственика па "Вирком"е просто на диво , щото й се право към кариерата за говор на въпроса на дребните ак
сепарацията, но някои от представителите му напуснаха отборниците едпогласно приеха следните заключения: камък аииезит - на- ционери в "Градня” може ли ма
заседанеито, кога» разискването започна. Между тях и 1. Общинската скупщина и Димитровград е против еруптивни* жлпитапиият собственик на ка
Емил Соколов, председател на бившия Изпълнителен ^ се“■ „Лпдезита да бъДе инсталирана в ходка Корито , в местността жоритарният соОственик на ка
съвет при ос. базата ма 'Градим” и МО Белеш. Върла падина в община Димит- питала в тази фирма да ипотеки

Какви катастрофални последици от сепарацията 2. Общинската скупщина в Димитровград не приема р0вград. До приватизирането си ра цялото имущество на фирма 
може да има от медицинска гледна точка обясни съвет- местоположението на сепарацията да бъде иа тери- ”Градня” с вложила значителни та, въпреки че е собственик само 
пикът д-р Иван Милков. Той изтъкна, че огромните торията иа общината. _ средства за изследователска де- на 70 на сто от капитала. Може
количества вин прах, които ще се изхвърлят в атмос- Такова решение е обосновано с това че най-гъсто изготвяне на документа- би той може да се "прочете” в
ферата, ще нападат белите дробове иа хората и ще населените райони на общината са в поречията на Лу- „оГПрПранртп и обяснението ”че е в противовес
предизвикат една от коварните хронични болести - кавашка река и Нишава, така че изграждането на сепа- ция. ^ аз ^Д ’ пги^пкпппппя
силикозата, за кяото на практика не съществува ефи- рация покрай тях ще застраши пряко здравето на хо- подготвителните дейности на- на Договора за покупкопрода- 
касен начин на лечение. Още повече, че съдържанието рата. В предвид това, че посочената локация за сепа- пълн0 са завършени. След купу- жба имуществото на субекта до 
на силиция в камъните, които ще се раздробяват в рация е на няколко километра от границата, възможно ваиет0 на 70 на сто от капитала приватизирането да се ползва, 
базата е почти 61%. Той подчерта, че и от екологична е замърсяването на околната среда да стане и на тери- ^ ”Градня” мажоритарният соб- като средство за даване на сигур- 
гледна точка нещата ще се влошат. При изпиране на торията на България. к

Преди да започне разискването по въпроса със се
парацията, отборниците разискваха по предложението ком” ДОО започва подготовка за трети лица, в свое име и за своя

превзема купувачът на

и като такъв няколко, пъти

член 3 от Закона за прива-ние

общестеният капитал, а не нед
вижимите имоти, правата и за- 

настояват дълженията, които на основание

- предприятието ”Вир- ност за задължения, които къмствениккамъните мръсната и пълна със силициев прах вода 
ще се влее в реката, а това значи унищожаване на 
всичко живо в нея не само на територията на общи- за ребаланс на бюджета за 2004 г. експлоатация на андезита на ос- сметка
пата, но и по-надолу по течението.

Д-р Ангел Йосифов отборник от ДСБЮ, подчерта, 
че разискването по проблема стана възможно след 
победата на демократичните сили в общината. Той 
апелира към гражданите на общината да се ангажират, 
за да се спре реализацията иа начинанието в базата на 
"Градня”. "Нямаме право да позволим това , заради 
нашите деца. След азбестовите тръби на водопровода, 
заради които сме на първо място по ракови заболя
валия,

нова на всички изследователски капитала .Взето от отборниците решение, по повод 
намеренията на "Вирком" да постави 
съоръженията за сепарация на андезит в базата 
на "Градня" е вече изпратено до Председателя на 
Р Сърбия Борис Тадич, до премиера Воислав 
Кощуница, до министерствата за рударство и 
енергетика, екология, местно самоуправление, до 
Расим Ляич. Решението е изпратено и до 
множество неправителствени организации в
страната. В същото време то се разпространява и защитят своите права.

сепарацията физически ще ни унищожи." по интернет. Както изтъкна заместник кметът на За дребните акционери е мно- малките акционери от поведе-
Д-р Йосифов се запита и дали някой от предишната интерн"^ г0 важен още един въпрос: ”3а ниет0 на мажоритарния собстве-

власт не се е съгласил на това, както впрочем е станало снабдяване с нужната механиза- ник е дефинирана с разпоредби-
и с мината Мазгош, която и днес работи без раз- Както бе образложено, ребалансът се прилага за- ция за работа в кариерата предп- те в членовете 72,73,77,79 и 251 
решение, а общината няма никаква полза от нея. ради факта, че усвояването на бюджета върви доста риятието "Вирком” е получило на Закона за предприятията
ползва? всички^законеди в^ожностиз! дТнТеГпоз' добРе’че няма пРобиви и е необходимо това да стане кредит от Фонда за развитие на Р. ("Сл. лист" на СРЮ”, номер
ползват вси 1М1 законови възможности за да не се поз- сега, докато има възможности за реализация на някои _Г * _ к ггчХс, пмпХ
воли инсталиране на сепарацията в базата на "Градня” вече започнати проекти. * Сърбия. За да вземе кредита, ма- 29/96, Зо/96, 29/97, 59/98, 74/99,
и изобщо на територията на общината. Той апелира с предложения ребаланс бюджета се увеличава за жоритарният собственик има на- 9/2001 и 36/2002). Във връзка с 
към гражданите да се отзоват и подпишат подписка в 16%, т.е. от 162.640.00 
подкрепа на жителите на Белеш, които на общо съб- 195.317.000 динара, 
рание жестоко реагираха срещу сепарацията. Той обе-

И след дописката на Агенция-и подготвителни дейности, които 
са извършени от "Градня” до та за приватизация малките ак- 
приватизирането й”, се казва в ционери в Градня” и по-нататък 
писмото на дребните акционери, са в недоумение могат ли да за- 
От Агенцията се иска отговор на щитават правата си чрез съда. 
въпроса: по какъв начин дребни- Агенцията им припомня, че про- 
те акционери и ”Градня” могат да цедурата по защита на правата на

субекта на приватизирането и

динара се увеличава на мерение да ипотекира цялото въпроса за регистрацията на ак- 
имущество на "Градня” А. Д. на циите на предприятието Агенци- 
основание на решението на Уп- ята казва следното: "Предприя- 
равителния съвет на предприяти- тието е длъжно да даде възмо-

Коментирайки ребаланса на бюджета Драган Сте- 
ща политическо ангажиране не само от името на ДС, фанов подчерта, че се потвърждават думите му отпре-
но и на останалите партии от мнозинството. дизборната надпревара за кметския пост, когато той

„ Ако някои се е осмелил да постави сепарацията в критикува изразходването на средствата за спортната ет0> в което няма представител жност на акционерите си да раз-
наи-населената част на общината, значи разчита на зала. В ребаланса са предвидени, заедно сдадените 41,3 на дребните акционери.” Във полагат с акциите, придобити в
говдтюст предящите дедТиТаш^тоб^яеш? Гне°ка мили™а динара д0 краяяна годината да се изхарчат връзка с този въпрос дребните процеса на приватизирането, от-тюрносл пред нашите деца и нашето бъдеще и нека още 24,7 милиона или общо през тази година 65 ми- г ^
Тодор Антов от ДСС^0еКТ Да РеализиРа ’ п°ДчеРта лиона дииара. ”В Пирот неотдавна бяха

акционери питат и следното: носно да съгласуват сведенията 
~ новите на спортна зала, която трябва да струва общо Докога мажоритарният собст-
заместник председателя нз Общинската скупщина 63 милиона динара. Ние само за тази година за строеж веиик може Да продължи срокът предприятието със сведенията в

§Ш1=11!§§ =!§=“= 1==“———
нелегална и е станала възможна ца|” ‘ е Кскъв дълг оставяме

поставени ос-
за състоянието на акциите на

ценните книжа... В противен случай дребна
ните акционери могат да потър
сят защита на правата си отна нашите де- В писмото, което Агенцията 

Ребалансът иа бюджета бе приет с 24 гласа, един се за пРиватизаЦия на Р. Сърбия компетентния съд”, 
въздържа, докато двама от отборниците изобщо не неотдавна изпрати до Сенча Ми

лчев се обяснява, че ”на основа-

с помощта на определени общинсхи 
служби, Б. Димитровгласуваха, въпреки че бяха в залата. А. Т.
които на хората ’са давали съвети да не съдят, защото 
няма файда”. Той единствен е завел дело срещу соб
ственика на мината и е спечелил. "Ако в разправията 
около сепарацията покажем слабост, това ще е в полза 
само на тези, които искат на бърза ръка да забога- 

Той предложи да се оформи комисия, която да 
проучи случая с мината в Мазгош, експлоатацията иа 
гранит в Сенокос, масовото изсичане на горите в об
щината... "Използват се суровини, а ние като община 
нямаме никаква полза, само вреда’. Според него съот
ветните общински служби не си гледат работата, 
случая трябва да се намеси и службата по екология. 
Том настоя да се намери начин особено чрез 
да се повдигне екологичното съзнание на граждантие, 
за да могат да разберат какво ни очаква - няколко тона 
прах годишно, от която цялата котловина ще побелее.

Васил Велчев от СПС се заложи общината направо 
да забрани инсталирането на съоръженията за сепа
рация. Тя е компетентна за това. Самото издаване 
разрешение е в компетенция на Републиката и Об
щината няма нищо против, но сепарацията трбва да се 
спре.

С 4
4 Търсят нови квартири. Щ 

* 1

теят Iк
(къдетс^ЛИТе На ^10ка на УлиЧа ' Балканска ” номер 11 в Димитровград

искат нови квартири от общината, защото техните не са годни за живеене.
цел отстраняване негативните последици от равния покрив на 

сградата от преди месец или два започна строеж на таванни помещения, 
по тъй като времето изпревари строителите от "Градня” и в течение на 
няколко дни падна проливен дъжд, горните етажи на сградата останаха 
оез какъвто и да е покрив и са напълно наводнени. Проверка на място с 
членовете на спешно сформираната комисия на общината, вещо лице , 
представител на Градня и надзорния орган, установи, че в квартирите 
на последния и предпоследния етаж дъждът е нанесъл значителни щети- 
в някои апартаменти все още тече вода, на места е паднала мазилката, 
появил се е мухъл, а електрическата инсталация не може да се използва, 
защото много полилеи са се напълнили с вода и са паднали.

Целта на комисията е да установи кой е виновен за случилото се-ДалИ 
строящата Градня” , надзорните органи или инвеститорът, в случая 

онд за солидарно жилищно строителство при общината. По всичко 
личи, че развръзката ще има съдебен епилог. АД ■

&
а в

[ '■

медиите, 771 5■I И.
)

на Шп
Цветко Иванов, който бе отборник г. в предишния
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В кафене "Парк" Отбелязан Денят на 
граничаритеБогат избор5 13 ноември - Деня на граничните войски бе отбелязан на терито
рията на Димитровградската община на всички гранични застави. Цен
тралното тържество се проведе на заставата Градина край 
едноимения ГКПП. и _

Началник щаба на Нишкия корпус генерал майор Момир Стоя- 
празника на граничарите в присъствието на предста

вители на общинските власти от Димитровград и Пирот, местното 
население и службите от граничния преход. Той похвали успешната

заловиха 75

ниски щеш,
нович честитиприятна ЯЖЙ(® дейност на граничарите, които през изминалия период 
човека нелегално минаващи границата и иззеха стоки на стойност пет 
милиона динара. Той изтъкна и факта, че Върховният военен съвет на 
СЧГ е взел решение пазенето на границата да се предостави на Ми
нистерството на вътрешните работи, т.е. на полицията.

Най-добрите от всички застави бяха наградени. За най-добра 
тава бе провъзгласена "Градина”. На тържеството присъства 
мендаита на четвъртата моторизирана бригада Сава Станкович, и 
комендантът на военния отдел в Пирот Михаило Гергар и комен
дантът на 23 граничен батальон Емир Бегович.

зас- 
и ко-1

рк под наем за 8 го- А.Т.също е голям. "На мен всъщност
дини. Той споделя. не ми пука за рекламите в ме

диите. "Най-добрата реклама саче единственото не
Инициативи от общинатащо. което не е на приказките на клиентите. Ето,

в кафенето му признайте,ниво Мрежата 064 за цялата 

територия
че и вас ви доведоха

са картините, но ще хубавите приказки". Нямаше па
се постарае да реши 

Ж и този проблем. Що
се отнася до цените, сен, че Димитровград е съсипан в

чин да отречем.
Милован Златкович е съгла-

На територията на Димитровградска община от началото на следва
щата година трябва да бъдат поставени още 4 ретранслатора за мобилна 
телефония от мрежата 064. По две станции ще бъдат инсталирани в 
района на Висок и Забърдие и две в района на Бурел и Дерекула. Така 

г о ст и л н и ч а р с к и похарчат. С добра услуга, богат цялата територия на общината ще бъде покрита със сигнала на мобилния 
обекти. Изборът па избор на ястия и питиета, ниски оператор 064.

те наистина не са ви- икономическо отношение, но все
соки. даже са ниски в пак твърди: "Хората тук имат па-
сравнение с другите ри, само трябва да ги убедим да ги

Това бе договорено преди няколко дни, когато кметът на община Ди
митровград д-р Веселин Величков, д-р Ангел Йосифов и Зоран Николов 
, отборници от коалицията ДСБЮ-ДХСС в Белград проведоха разговори 
с директора на "Телеком” г-н Драшко Петрович.

. “ кафенето си Златкович наз- Представителите на Димитровград са договорили с Дирекцията за
скаРа (барбекю). начи 4-има севритьори от Димит- пътища през следващата 2005 г. да бъде завършена, сиреч асвалтирана 

далеченото на 1>ина километра Имат няколко вида манджи, супи ровград, които са солидно запла- отсечката на регионалния път от Долни Криводол до Славиня в дължина 
пиротско село Бело поле. Това и салати. Изборът на алкохолни- 
ие му е попречило преди няколко те и безалкохолните питиета 
месеца да вземе под наем еднои
менното кафене в спортно-рек- Жрпюшя 
реационния център "Парк" и да 
го превърне в хубаво кътче, в

5 кулинарните специа- цени и приятна атмосфера аз им
литети е повече от предлагам да ги похарчат при
богат, тъй като в мен.”

Милован Златкович не е дими- "Парка" се предлагат 15-16 спе- 
тровградчанин. Той живее в от- циалитета на

от няколко километра. По този начин пътят Димитровград -Изатовци 
ще се свърже с пътя Славния- Пирот.

Освен тези две значими за общината неща, договорено е и за след
ващия сезон на беридба на малини в района на Поганово и Драговита да 
бъде инсталиран хладилник с мощност от 25 тона, който да събира 
малините. Става дума за мобилен (подвижен) хладилник, който след 
завършване на беритбата без разтоварване да превози малините. 
Излишно е да се говори от какво значение е това за производителите на 
малини в този район имайки предвид ежегодните проблеми с изкупуване 
на малините от производителите.

те ни.

Б. Димитров

Поредна жертва на 
кръстовището

което жителите и гостите на гра
да могат добре да си хапнат и 
пийнат. За ремонт на кафенето
Златкович досега е похарчил 7-8 Кръстовището на магистралното шосе и главната улица в с. Жсл- 
хиляди евро. Той тепърва ще ин- юша взе в края на миналата седмица поредната жертва. След като бе 
вестира в кафенето, като изтък- блъсната от микробус с нишки регистрационни номера 
ва, че ще въвежда и парно отоп- почина 81-годишната Нада Цолева.
ление. В кафенето Парк има Споменатото кръстовище е едно от няколкото на територията 
около 40 места. Отвън под паве- Димитровградска община, на които в пиво се кръстосват магиег- 
ситс, които Златкович е постро- ралното шосе и локалните пътища или улици. Защо при строежа на 
ил от борови дървета и тръстика, пътя Ниш граница с Р България през далечната 1964 г. 
има още 50.

А.Т.

Директорът на бабушничкия "Комуналац" 
Златко Алексич:на място

Ще подам оставка, ако загубя 
доверието на работниците

на

не са нап-
Напрегнатата политическа об-равени подлези или надлези само па територията па Димитровг- 

31-годишният Златкович но радска община, знаят хората, които тогава са били власт в общината. стапонка в Бабушница се чувства на
всяка крачка. Попитахме дълго- 

Генерален директор на 
"Комуналац”

мента, когато загубя подкрепата 
70 на сто от работниците в "Кому
налац , сам ще подам оставка. Ис
кам да подчертая, че ние сме явно 
предприятие, по никога не 
получавали средства от общинския 
бюджет. Досега изплащахме запла
тите си от собствените приходи.

Във връзка с експлоатирането 
ма питейната вода от село Любе- 
раджа - дългогодишен проблем ме
жду бабушничкия "Комуналац" и 
1ШШКОТО явно предприятие "Нан- 
сус", помолихме директора Алек
сич да пи каже вижда ли се някакво 
решение. Нишката фирма продъл
жава да изпраща сметки на ''Кому
налац за водата, но комуналата 
фирма не смята, че трябва да плаща 
тези сметки, защото плащането на 
водата, която се използва в Бабу- 
ишишка община, представлява пре
стъпление към жителите на общи
ната”.

Златко Алексич остро критику
ва председателя на общината д-р 
Миролюб Йованович. "Той казва, 
че е избран от народа. Но може ли’ 
да разбере, че и останалите 
тици са избрани от народа?”, 
Алексич, и обвинява кмета Й 
инч, че преди 10-ина години, 
представител на друга политическа 
опция с малка група свои съмишле
ници нелегално е влизал в 
щения в сградата на Общинската 
скупщина. Като легално избран 
представител на народа сега той се 
е цаетаннл в помещенията на 
общинската власт, и не позволява 
на останалите легално избрани 
представители иа народа да влизат 
в помещенията.

!М

професия е автомонтьор, но как- Известно е, че при изграждането па отсечката от Пирот од Бела 
то казва, обича кулииарията. Той паланка жителите на околните села, дори и тези на Бела паланка ^^'предприятие 
е работил в няколко кафенета, прекопаха току-що асфалтирания път на няколко места, за да бъдат Златко Алексич, отразяват ли се 
между тях ив "Камиониджие” построени надлези. Тук подобно нещо не се случи. Ограничението иа върху работата па тази фирма 
намиращо се на магистралното скоростта от 40 км в час отскоро с вдигнато на 60 км в час, а недоразуменията иа бабушннчките 
шосе Ниш - Пирот. Освен, че е поставеният мигащ жълт светофар отдавна но работи. И той бе 
автомонтьор и гостилничар, Зд- сложел след подобна злополука, в която пострада едно дете. 
равкович е и железничарски ра- Полицаите, които постояло бяха когато ограничението бе 40 км, 
ботник, а също така и активен вече не контролират кръстовището. Резултатът с поредната жертва, 
футболист.

Белополчанинът е взел "Па-

сме

политици.

До кога? - питат желюшами.

А.Т.

През фотообектива Улица "Нишава" тези дни получава 
лен вид, който отдавна трябваше да има. Освен 
нова асфалтова настилка тя се здоби и с улично 
осветление. Но...

По трасето на тази улица има няколко места, на

окопчатс-

И осветление,и 

асфалт, но - Засега не, защото има сила и 
единство от миналото, изтъкна 

които очевидно са направени определени пропус- Алексич и допълни: Ние и занапред 
ки, които никой досега не успя (или ис поиска) да 111е работим п интерес иа жителите

общината. През последните 3-4 
жовото здание, което е построено преди всичките 10ДИ11И напрявихме толкова много 
сега съществуващи постройки па тази улица, може си пГаолим малко ,‘Гда'спр*'' На" 
да види колко с била широка улицата още тогава, шите резултати се виждат много 
Защо следващата ограда се е намерила на повече добре: увеличихме механизацията и 
от един метър от улицата би трябвало да знаят бРоя 1ш контейнерите, уредихме 
компетентните по времето, когато тази ограда е гРадското гробище, сметище и па- 
направена. Това е определило електрическият зЛра'" КомУ|1алач” има много пла
ста,лб на уличното осветление да ос вмъкне на още “а|''ХГот бъдещата°поТиТ 
половин метър в улицата и още повече да я стесни, ческа обстаиюпка в общината.
Сега и той е опасност за превозните средства. Тъй като е изтъкнат член на

За съжаление по цялото трасе ма улицата този СПС, която през изминалите 10-ина 
стълб и това място ие са единствени На долния годи,,и УПР*‘Вляваше общината, ог- 
кр,зй едва ли ще може да се промъкне машината, сТза директорското а, ГрГаТпо"

лучихме конкретен отговор: "В мо-

■ ■ ■
санкционира. Вески който минава покрай Джам ии

“3:
полн-
пита

овано-
като

.
■& '*.'&&■ Ут IШъ&шт-

«**в***Я®|- и ььш поме-т■:,***~

-•яГ

“а»: която полага асвалтовата настилка. А. Т.
Б. Димитров
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Писма
Продължавайте да 

съществувате
В късия следобед па един дълъг ден, в сградата на ПМФ Нищ, 

реших да си почина малко. Една колежка от факултета каза че е 
започнал Панаирът на книгата в ”Чаир” и решихме да се отбием 
запо шал бяхме много изморени, през ръцете ни минаха ;

, съдържания ... и всетам. Въпреки че
не°ни стигаше времето^Мс^отбием3на всички щандове и да видим
всичко Накрая видях и щанда на "Братство . Докато гледах с 
любопитство какво имаше там (а бях любопитна, защото от 
толкова много книги най-сетне да видя и някоя на български език 
беше изненада, а виждам и чувам този език все по-малко), до мен 
стоеше някой, беше там и гледаше също както и аз книгите „а 
"Братство” (вярно, че те бяха само няколко). През главата ми 
мина мисълта, че този някой може да е познат, може би от Бо
силеград... В същия момент вдигнах глава и ... бях права. Това 
беше една моя приятелка от родния ми град. Възторгът от сре
щата беше взаимен и това забеляза и човекът от щанда. Още 
по-вълнуващо беше това, че той ни се представи и каза, че е 
директорът на "Братство”. Честта беше изцяло наша. Послед- I 

брой на вестника получихме като подарък...

* Каскетът е на особена почит през този 
зимен сезон - както в дамските, така и в
мъжките колекции
или лачени. Обсипани са с множество декоратив-

и пайети. Но-пи елементи, като катарами, капси
спортните модели от джинс в разнообраз-вост са

ми цветове.

Коланите
сезон са в дветеКоланите през студения

ултратъики и обагрени вкрайности. Те са или
розово, бяло или меланж, или широки, но тъмни- 
в черно, кафяво или бордо. Във втория случай 

за акцент са камъчетата, цветята и големите токи.
Обувките

Официален вариант за студеното време 
нежния пол са обувките с много нисък или много 

I висок ток, изработени от телешка кожа. Акцент 
I са фините детайли, като панделки и катарами.
| Характерни са по-дебелите токчета и заоблените ползват и 

форми.

Чантите
В предложенията за студения сезон на "Мо

тиви” чантите са малки и от кадифе, с бродерии кадифе или сатен.

ният
IРъкавиците ®Е*ЯВД»ЩПВместо ръкавици тази зима могат да се из- 

дълги раирани ръкавели в разнообраз
ни цветове, предлага ”Беиетон”. "Мотиви е още 
по-разкрепостена. Дългите варианти са в един 
цвят и достигат почти до алктите. Но само изра
ботени от вълна, а не от типичните за модела

Когато си отидох вкъщи, прочетох целия вестник - от първата 
до последната страница. Бях доволна, защото имаше от къде да 
разбера какви събитията вълнуват родния ми град. Малко бяха 
приятните новини, но това е реалността.

Поздрав за цялата редакция и продължвайте да съществувате...
Радица Велинова, студент

От историята на медицината

Откритието на кръвните 

групи и КН системата Къде са парите?За това откритие през 1901 година Карл Ланд-През 1900 г. изследователят от немско потекло,
Карл Ландщайнър наблюдавал в лабораторията си щайнър получил Нобелова награда за медицина и 
смес от червени кръвни телца и кръвна плазма, физиология. През следващата година сътрудни- 
Тогава му хрумнало да направи опит с такава смес, ците му Де Кастело и Стърли продължили изс- 
използвайки кръвта на своите сътрудници. След ледванията и открили, че съществуват и хора със 
като взел кръв от тях и тя коагулирала той смесил смесена кръвна група - АВ.

Почти 40 години по-късно, през 1937 г. Карл

Сама по себе си смъртта на някой близък е много трогателна, 
има и други неприятности. Но тъкмо това се случва наза да

семействата на пенсионерите в Пиротска околия, които си 
отминават завинаги в следствие на биологическите закони. 
Пенсионното в Пирот няма пари за погребение, а единственото 
обяснение е, че касата е празна! Дали? Къде са парите от 
осигуряването и дали не ги е превела републиката? Сериозно се

червените кръвни телца от един и плазмата от друг 
сътрудник. При експериментите Ландщайнър Ландщайнър заедно с Винър започнал да експери- 
забелязал, че при някои комбинации телцата се ментира с кръв взета от зайчета и маймуна от 
слепват, а това обяснил с присъствието на някаква породата Макакус Резус. Така получили антитяло - 
субстанция, която нарекъл субстанция А. Когато и М в серума на маймуната, но и второ непознато до- 
в другите смеси намерил подобно нещо, субстан- тогава антитяло, което напълно слепвало черве- 
цията нарекъл В. Но в направената трета комби- ните кръвни телца. Това антитяло учените нарекли 
нация, не се появила нито една от субстанциите, антирезус, а хората при които то се създало при 
Въз основа на тези резултати немският изследо- същите опити нарекли - резус положителни. Хо-

съмнявам в това и питам дали отношението към всички е еднакво 
или и в случай на смърт има привилегировани? Сатириците би 
казали "Недейте да умирате, макар че сте възрастни за да не 
оставяте проблеми”!

Понеже парите се чакат и до една година, някои са ги взели чрез 
съдене. Това е случай с Матей Шарков от с. Звонци, така ще 
направя и аз, за да си защитя правата.вател разделил сътрудниците си на лица с кръвна рата, при които не се създало такова антитяло на

трупа А, с кръвна група В, а останалите с нулева рекли резус отрицателни. Резултатите били пуб
ликувани през 1940 година.

Илия Станоев Момчилович 
нишлия от Звонцикръвна група.

Г7Откъде идваме и накъде заминаваме? /2/ смъртта. Анализът на свойства и е реална, земна. Като проява, функция, отра- 
Влайков показва, че жение, просто рефлекс на самия човек към околната 
смъртта е дълбоко зе- среда. Със настъпването на смъртта човек, като съз- 
мен, дълбоко човешки, нателно същество престава да съществува и нищо по- 
житейски и всекидневен вече. Спира и психическата му дейност. За човека може 
проблем и не трябва да само да се говори какъв е бил, какво е създал, оставил...

Авторът на книгата “Смъртта и безсмъртието“ каз
ва, че има различни видове смърт: естествена, героична, 
насилствена, социална... А от нея се бои всеки човек,

Проф. Александър Влайков в книгата си “Смъртта и 
: безсмъртието“ казва, че животът е тежък и неудовлет- 
! ворителен в много отношения, не е съвършен и се 

поддържа с много труд и страдания. Всичко това под
силва желанието за друг, по-съвършен и по-лек живот. 
Човек се стреми към безсмъртие и поради страха и 
егоизма си. Затова, подчертава авторът, човек е натра
пил и вярата в “оня свят“.

“ Религията господствувала с векове в тази област и 
необезпокоена от никого е превърнала смърттта от ес
тествен завършек на живота в страшилище, непоноси
мо за човешката психика. Със своите многобройни из
мислици и особено с поддържането на абсурдната идея 
за наказание на т.нар. оня свят ( в ада), религията е 

I успяла да заплете въпроса за смъртта и да смути ог- 
! ромна част от хората“- пояснява Влайков. В продълже- 
! ние той настоява да оспори, да подкопае и опровергае 
! монолитното право на религията единствено тя да се 

разпорежда в тази сложна нравствено-психологическа 
сфера, единствено тя да тълкува смъртта и съобразно 
това свое тълкуване да предписва правила за живота и

се отдава изключително на религията.
Своето антирелигиозно становище за мнимата душа 

и за нейната съдба след смъртта Влайков обяснява така: 
“ Според биологията човек престава да живее е умира- даже и героят. Такъв е законът на природата. Герои- 
пето на жизненоважните клетки, органи и системи... чиата смърт е най-голямото доказателство за социална- 
Човек няма душа, а има психика, която е функция и 
продукт на високоорганизирана материя, наречена мо

та природа на човека. По-красива смърт от нея не са 
могли да измислят и най-големите представители на 

зък, взет в неразделна връзка с цялостния човешки ор- епоса ( Омир и други). Социалната е нещо като надс- 
ганизъм и с външната среда. Чрез сетивните органи и тройка над биологичното и психичното у човека. Поня- 
връзките с тях мозъкът на човека се свързва с външния тието човека природно-обществено, а понятието л и 
свят, като приема от него сигнали или енергия, която 
преработвайки постепенно превърща в психика“.

Душата изобщо не е измислена 
бъде безсмъртна, да осигури желаното

ч но с ш е социално. Психическият живот (съвкупност 
от-мисли, чувства, желания и пр.) протича на по-високо 

33 друго освен да равнище от биологичния. Създателят на Стоическата 
школа във философията Атеней Зенон в “Държавата“ е 

бъзсмъртие на човека. А още древните философи са твърдил: “Любовта е Бог, който създава приятелство, 
потърсили отговор на въпроса: Какво става с душата свобода и съгласие... Смъртта е Бог, който създава 
след смъртта? Авторът казва, че душата е фундамен- съжаление и взаимно уважение между хората“. Според 
тален атрибут, нетленност, вечност, безсмъртие и че Данте Алигери римският поет Вергилий в “Ада“ казал, 
няма нищо общо с психиката и съзнанието. И най-сло- че “който е по-съвършен, по-силно усеща скръб и радо- 
жните психически явления и страдания се обясняват без ст, щастие и беда“, 
т.нар. хар. душа. Психиката е носител на удивителни

и мечтаното

(Продължава)
Евтим Рангелов
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Празник на банатските българи в Скореновац
(От стр. 1)

За българите павликяни, 
то са се заселили в 8 селища на 
сръбски Банат, още преди 15 го
дини проф. Марин Младенов пуб
ликува очерк в сп. ”Мост”. Във 
вестник "Братство” също 
чатани материали за тези бълга
ри, които освен етническото си 
име, се самоопределят и по ре
лигиозен признак като Павликя
ни, Павликени, Палкяни, Палчани,
Палчене и знаят, че предците 
са свързани с движението на бо
гомилите, че са приели преди 
повече от 300 години в родината 
католическата вяра и латинското 
писмо, че след поредица траги- Петронела Мартон 
чни събития от времето на турс
кото владичество са били прину
дени да напуснат родните краища 
и след години на митарства и те
жки битови условия се установя
ват на територията на Банат, ня
кога в пределите на Австро-Ун
гария. Както самите те посочват, 
тяхната идентичност е съхранена 
поради ролята на религията и 
възможността още от самото на
чало да имат проповеди на ма
йчиния си език.

Това се потвърди и в съботния 
празничен ден. Празникът запо
чна с тържествена литургия (ми-

както и песнопенията, съпътст
ващи литургията в съпровод накои-
орган, бяха също на палкянски.
След литургията гостите посети-
ха училището, в чийто хол бе
подредена изложба с произведе-

[ V
. V. -Ш? 1 ния на ръчното творчество: бро-са пе-

дирани и плетени покривки за
-V' маса, носии и дрехи в национален

стил, предмети за украса, пред-
бита от керамика, дървомети за

и текстил и т.н., стари книги на'У,:- палкянски.им
В салона на Основното учили

ще деца и възрастни изнесоха
затрогваща художествена нро-
грама, която показа как тези
хора са съхранили елементите па Официалните гости

са) в католическата черква 
Скореновац ”Св. Стефан”. Спе
циално за случая бяха дошли све
щеници от румънски Банат, от 
гр. Темишвар - културния и рели
гиозния център на павликяните, 
както и отец Стоян Калапнш, по
томък на павликяните от сръб
ски Банат. Празничната миса бе 
служена общо от трима свеще
ници на палкянски, т.е. на норми
рания и използван и като регио
нален книжовен език старинен 
български диалект. Проповедта,

касетка с филм за палкяните от с.
Скореновац и за празника на 13
ноември по сценарий на г-жа
Петронела Мартон. А другата
камера бе от Телевизия Панчево
и в скоро време ще бъде излъчен
филм за празничния ден. Късно
вечерта организаторите, все още
превъзбудени от това, което се
случи през деня, доволни и щас
тливи, коментираха и се връщаха
към отделни епизоди от празни
ка. Всички разговори завършиха 
с ”до нови срещи”.

Д-р Ценка ИВАНОВА
Миса в църквата "Св. Стефан"

своята културна идентичност.
Сред зрителите имаше много 
просълзени очи, изпълненията 
бяха изпращани с горещи аплау- 
зи. Емоционално наситеният ден 
завърши, в Културния дом с тра
диционната празнична трапеза.
Трудолюбивите ръце на домаки
ните бяха отрупали масите с тра
диционни блюда и много дома
шно приготвени сладкиши. Зву
чеше всякаква музика, а децата - 
нЯй-ентусиазираните участници 
в културната програма, повечето 
плод на смесени бракове, танцу
ваха без умора.

Две камери снимаха през ця
лото време и в края на деня бе 
вече готова първата видео- Изложба на домашното ръкоделиеСкореновчанки прекрасно изпяха народни песни

Православни храмове в Западна България

Черквата ”Св, Никола” е Чалотина
Черквата ”Св. Никола” в Ка

лотина е сравнително малка, ед- 
нобродна с малко преддверие от 
западната страна и с вход от 
южната. Построена е между 1331 
и 1371 година от обработен ка
мък и мазилка. Прозорците са с 
конусовидна форма стесняваща 
се към вътрешността. Единият 
прозорец е на южната стена, а 
другият върху апсидата. Като се 
вземат в предвид фрагментите от 
избледелите от слънцето и 
дъжда фрески може да се каже, 
че черквата е била украсена и от
вън. В предверието се намират 
две части фрески от 14 век. На 
северната и западната стена пред 
олтара ( в иаоса) също има части 
от фрески. Тези на северната ст
рана са по-запазени, защото нарпсувани с византийска синя и повредени те са ценни защото 
с ьществува галерия от портрети бледочервена боя. Въпреки че са свидетелствуват за едно време. д0бре.

На западната стена на иаоса ясно Този православен храм заема 
изключително важно място все виждат два пласта фрески, но 

са много повредени, така че фи- българската средновековна кул- 
гурше не се различават. Черква- тура. Бил е прототип за изгра- 
та Св. Никола е реставрирана и ждане на други подобни черкви в 
консервирана и е въведен елект- Западна България 
рически ток, така останките от

и затова е
под закрила на държавата.

стенописа могат да се видят по-
Каменко Маркопич
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Втора сръбска лига - група изток

Съдиите решиха мача
БК "Димитровград" - БК "Куршумилия" 81 : 92 (23 :18; 19 : 21;
18 : 22; 21 : 31)

В седмия кръг от първенство
то на Втора сръбска лига димит
ровградският отбор загуби на 
свой терен. Причината за загуба- рушения за играчите па Димит 
та със сигурност е съдията Йе- ровград . И това до голяма С1е 
лена Панич от Ниш. Любителите пен допринесе димитровградча-

ни да загубят мача, тъй като 
колко титуляри напуснаха мача 
преди редовното време заради 5

та скамейка на отборът домакин, 
което се оказа фатално за него. 
Панич отсъди общо 30 лични из

пяна баскетбола в Димитровград я
помнят от времето, когато дими
тровградският отбор се състеза
ваше в Лятната лига. Да припом- фаула. 
ним, че Йелена Панич преди вре
ме отказа да съди мач в Димит-

Мачът бе игран в Пирот на 14 
ноември 2004 г. в залата на Педа
гогическа академия и пред около 
100-ииа зрители. Вторият съдия 
бе М. Павлович от Лесковац. От-

ровград заради дъждовно време, 
което, както тя по-късно заяви.
можело да помогне да настине и 
да не излезе на изпит, който й бил борът ма Димитровград игра в 

В следния състав: Вукоевич, Иове- 
8, Станимирович 16, Виде- 
Андреевич 28, Милев, Аи-

Завърши есенната част от първенството на ПФД
• насрочен 5а следващия ден. 

последната четвърт, на мача, в 
момент, когато димитровградча- 
ните имаха преднина от седем 
точки, реферката отсъди две тех
нически нарушения на резервна-

Босилеградска 

§ есенен шампион
тим 
нов,
дреевич 25, Велчев 4, Алексов и 
Мишев.

Днесв Пирот

Окръжно
баскетболно дерби

мято, понеже в 9 мача спечелиха 27‘„Зелените" напълно заслужено завоюваха първото 
точки и осъществиха импозантна голова разлика - 28:2.

Босилеградска “Младост” триумфално завър- посрещнат “Напредък от Сурдулица, но гостите 
ши първата част от тазгодишното първенство на не се появиха на игрището. Почти е сигурно, че 
Пчинска футболна дивизия. “Зелените” напълно срещата ще бъде регистрирана „със служебния 
заслужено завоюваха първото мято, понеже в 9 резултат 3:0 в полза на Младост .

Босилеградска “Младост” има изключителен 
шанс да спечели тазгодишното първенство на 
ПФД и догодина да се състезава в по-силна ди
визия. Всички в отбора са готови да положат

Днес в залата на Педагогическата академия в Пирот в 19, 30 
часа започва окръжното баскетболно дерби между отборите на 
БК ”Пирот” и БК "Димитровград”. Мачът ще се играе в рамките 
на 7-я кръг от първенството на Втора сръбска лига-група изток. 
Срещата между двата съперника предизвика голям интерес и в 
Пирот, и в Димитровград. След дълго време те отново ще 
премерят силите си в един официален мач.

мача спечелиха 27 точки и осъществиха импо
зантна голова разлика - 28:2. На второ място се 
класира “Кондива” от Жбевац с три точки по- 
малко от първокласираният. Жбевчани претър
пяха единствената си загуба от “Младост” в Боси- максимални усилия за постигането на тази цел.

Босилеградчани ще използват зимната пауза! леград, когато бяха сразени с 1:4.
Есенният шампион на дивизията беше познат и за сериозни подготовки за пролетната част от 

преди последния кръг, който се проведе през из- първенството, когато ги очакват решаващите ма- 
теклия уикенд. Босилеградчани трябваше да

Пионерска баскетболна лига -10 кръг
П.Л.Р.чове за титлата.Нашите - един, техните - три

Приятелска Нишка футболна зона_____________________
футболна среща____  ^ .

Пионерите Нии^послб победа
А "Балкански" - Дольевац" 2:1 (1:1)

БК "Димитровград" - БК "Нибак 1" (Ниш) 27 : 84 (1 ; 35; 1 : 25, 
12 : 6; 13 :18)

Много по-силният отбор на ”Нибак 1”, който си осигури първото 
място и продължава да се състезава в плейофите, нанесе тежко 
поражение на пионерския отбор на БК "Димитровград”. През 
първите две четвърти Димитровградчани отбелязаха само 2 точки, а 
нишлиите 58. През второто полувреме димитровградските надежди Я&ЧГЯ СТТР 
се "събудиха”, но беше късно. >Л.ЖС*ж* А

Мачът се игра в залата на ОУ ”Свети Сава” в Пирот пред около гусъ Ж 
50-ина зрители. Съдии бяха Б. Деспотович от Пирот и 3. Петрович чЗйй у 
от Бела паланка. Отборът на "Димитровград” игра в следния състав: ■1Балкански"-"Йединство" 
Тодоров, Иванов 4, Йованович, Соколов, Д. Алексов, Лукич 5, м
Еленков 10, Илиев 4, Б. Алексов, Панов, Боянич 4 и Джорджевич.

В следващия кръг пионерите на БК "Димитровград” гостуват в 
Ниш на отбора "Ергоном 1”. Без оглед на резултата в последния мач нията в Пиротска окръжна фут

болна лига пионерският състав 
на "Балкански” продължи да

Димитровград, 13.11.2004. СЦ ютбора на "Дольевац” от едно- 
”Парк”, зрители 200, съдия Ми- именното градче и му предадоха 
лан Маслакович от Ниш - 7. Гол- последното (16) място на табли- 
майстори: С. Басов в 24 и Минчич цата.
в 79 минута за "Балкански”, а Резултата откри най-добрият 
Цветкович в 38 минута за ”До- футболист на терена Саша Басов 
льевац”. Жълти картони: Милан след хубава солоатака. Но 
Георгиев, Христич и Манчич от "Балкански” продължи да играе 
"Балкански”, а Кулич, Петрович смутено, без осмислени акции, 
и Стефанович от "Дольевац”. Гостите се възползваха и в 38-та 
Червен картон: Петрович от минута Цветкович с глава отбли- 
"Дольевац” в 77 минута (втори зо успя да изравни.

През второто полувреме 
”БалканскиСтанкович 6, играта, бе както и през първото. 

Бошкович 7, Христич 6.5, Милан Значимостта на мача, като че ли 
Георгиев 6.5, Стоянов 7, М. върза краката на двата отбора- 
Пейчев 7, Чурчич 5.5, (Минчич До втория 
7), Панайотович 7, Глигорийевич "Балкански” стигна в 79 минута, 
7, С. Басов 7.5, Ценков 6 (Пав- когато резервата Минчич изпра- 
лович 6). ти на точното място една отбита

Играч на мача: Саша Басов 7.5 топка от вратаря на гостите- 
Балкански . Така "Балкански” завърши есе-
Футболистите на Балкански” нната част от първенството на 15 

най-после стигнаха до победа в място с 12 точки. Това е един от 
последния кръг от първенството най-слабите сезони на димитро®* 
на НФЗ. В дербито

(Пирот) 8 : 0 (4 : 0)

След приключване на състеза-

Д-С.нашите пионери си осигуриха третото място.

тренира и да играе приятелски 
срещи. Надеждите на димитров
градския футболен отбор тези 
дни на свой терен нанесоха ката
строфално поражение на връст
ниците си от белопаланското 
"Йединство”, като им вкараха 
чак 8 гола. Голмайстори бяха Ве
лков в 7, Петров в 10 и 49, Ста
нимиров в 18 и 27, Йосифов в 40, 
Миланов в 45 минута и Вучков в 
51 минута.

В състава на "Балкански” бя-

жълт).Саша 

Васов на 

проба в 

"Славия"

I

победагол и важна

Най-добрият димитровг
радски футболист през пос
ледните няколко години Са
ша Васов (сега играч на ”Ба- 

[ лкански” и на двойна регист- 
| радия в "Раднйчки” от Пи- 
! рот) вече няколко дни е на 

проба г. софийския,отбор "Славия”, един от най-силните 
[ отбори на България.
I Както разбираме, Васов се е представил добре. Чака се 

окончателно решение на мениджърите, за да се разбере 
дали ще бъде извършен трансферът на Васоз.

ха: Наков, Гогов, Соколов, Йо
сифов, Петров, Вучков, Стани
миров, Димитров, Велков, Мила
нов и Петров.

пос-градските футболсити през 
рите те с много мъки победиха ледните десетина години.

па опашка-
Д. С.

”Желюша” пак не отпътува на мач
Желюшани продължават по старому. Те не от- ръцете на директора на лигата Сърджан Тошич. 

пътуваха в Пирот за отложения мач с "Ром” от Есеният сезон завърши, но тъй като повече <* 
шестия кръг иа първенството на Пиротска общи- мачовете не бяха играни, не може да се офор><" 
нека лига. Желюша няма оправдание за от- таблицата на лигата, 
съствието си, а съдбата на иеиграния мач е в Д.С-
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Босилеград ____ Акция на ОВР Босилеград

140 ваксини срещу грип
Службата за здравна защита, която работи в състав на Института за 

здравна защита във Враня, миналата седмица започна ваксинирането 
срещу грип. Осигурени са 140 безплатни ваксини, чпито производител 
е френската фирма „Авентис Пастер”. През следващата седмица се 
очаква допълнително да бъдат осигурени още 110 дози. Тази година 

пристигнали в Здравния дом, а Службата за здравна 
защита само провежда ваксинирането.

Шефът на службата д-р Васил Захариев, заяви, че 120 възрастни 
лица вече са получили безплатни ваксини, а останалите 20 дози са 
предназначени за деца. Той подчерта, че право на безплатна ваксина 
имат всички възрастни жители в общината, които са с хропнчпп 
сърдечно-белодробни заболявалия и болни от инсулт. Ваксината е 
безплатна и за всички лица на възраст над 65-годшш. Грипната ваксина 
може да полу чат и всички останали лица срещу заплащане. Нужно е 
интересуващите се предварително да подадат заявка в слу жбата, която 
ще извърши поръчка за определено количество ваксини.

Д-р Захариев подчерта, че на територията на общината все още 
няма поява па грип и призова гражданите да се ваксппират на време и 
така да се предпазят от грипните вируси през зимата. Миналата година 
над 400 лица в Босилеград са се вакспнпралп срещу грип. Местната 
частна аптека е осигурила ваксини срещу грип и ги продава по 396 
динара.

Симултанка на 

Попчев и БожиловЗа
по-сигурно
движениеваксините са

ОВР със съдействието на слу
жбата за технически прегледи на 
моторни превозни средства при 
АТП миналата седмица проведе 
акция за безплатна проверка на 
техническата изправност на мо
торните превозни средства.

Основна цел на акцията ”Из- 
правно возило - сигурно пътува
не” е повишаване сигурността на 
участниците в движението през 
зимните месеци, когато трафи
кът е затруднен поради снегова
лежи, поледици, мъгла и проче.

По време на акцията, която бе 
проведена в цялата република 
собствениците на автомобили и 
на други видове моторни сред
ства от общината имаха въз
можност безплатно да проверят 
спирачките, системите за управ
ление, осветление и др.

П.Л.Р.

На ГПП ” Стрезимировци”

Золовена стока за 1,8 
милиона динара

гросмайстор първи път бе в Босилеград ми-Българският
Милко Попчев и треньорът на палата година през февруари, ко- 
ШК “Младост” Новица Божилов гато игра едновременно срещу 20 
миналата седмица играха симул- босилеградчани. 
таиен мач срещу 11 шахматисти, 
членове на тукашния шахматен ти играха силно и оказаха серио- 
клуб. 9 партии приключиха в пол- зна съпротива, заяви след среща- 
за на Попчев и Божилов, 1 за- та Попчев и добави, че Босилег-

На граничния пропусквателен пункт Стрезимировци митничарите 
намерили нелегална стока на стойност 1,8 милиона динара, която се 
намирала в камион регистриран в Нови пазар .

Както съобщава управление митници стоката е разкрита с помоща 
на данните от новата електронна система.

- И този път всички шахматис-

П.Л.Р.
върши реми, а само в един двубой рад има добри шахматисти, 
те претърпяха загуба. Единстве
ната победа завоюва 
Стоилкович, а равенството успя титла в шахмата - гросмайстор, 
да измъкне талантливият Митко притежава от 1998 година. С на

ционалния състав на България е

Милко Попчев е роден 1964 
Йован година в Пловдив. Най-високатаПрез фотообектива

Тази "грозна" картина съще
ствува вече десетина дни в 
училищния двор. Боклука са 
събрали учениците по време 
на акцията, която организира 
тукашния КИЦ, при което на 
най-успешните ученици бяха 
връчени топки и други 
награди. Понеже няма кой да 
изкара боклука на 
сметището, все още го 
разнасят кучетата.
Методи Чипев, директор на 
основното училище, 
подчерта, че вече няколко 
пъти е искал "Услуга" да 
изкара боклука, но опитите 
му останали безрезултатни.

П.Л.Р.

Александров.
В тази интересна шахматна участвал на две шахматни олим- 

среща гросмайсторът Попчев и пиади. Състезавал се е за редица 
“съотборникът” му” Божилов отбори в България, Сърбия и в 
играха един след друг по един ход някои западноевропейски стра- 
едновременно срещу всеки съпе- ни. В момента е член на 111К “Бо-

рац” от Чачак, а през изтеклите 
Милко Попчев за втори път бе няколко години се е състезавал 

на посещение при ШК “Младо- за белградския отбор “ЮАТ”. 
ст”. Известният гросмайстор за

рник.

П.Л.Р.

Тъжен помен
На 20 ноември 2004 година се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата мила и непрежа- 
лима майка, свекърва и баба
ДРАГИЦА ВЕЛИЧКОВА 
учителка в пенсия от Димитровграддаж:: ".;х хях:, хгхяхп хи.

На 20 ноември т.г. в 11 часа ще дадем панихида в 
царибродските гробища. Каним близки и познати 
да присъстват на помена.

Времето минава, но никога няма да заличи от 
сърцата ни нейното благородство, светъл и мил 
образ.

У.ръруо&юяяф ■' , ^
1 . Сьпчсмк Дра/а* П<лул Ж-............ Г '

1 2
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Водоравно: 1. Кубче за пътна на
стилка. 5. Наименование. 11. Пи
тейно заведение. 12. Изплетен 14 
кръг от цветя или клонки за ук
раса. 13. Л^чно местоимение. 14. 18 
Река в Източна Русия. 15. Водни 
капки, които падат от облаците.
16. Течност с кисел вкус. 18. Фут
болен отбор от Годеч. 19. Разбо
йник. 21, Ирландска републикан- ^ 
ска армия (съкр.). 22, Хищна риба 
с остра муцуна. 24. Една нишка 
фабрика. 25. Част от електромо- 31 
тор. 28. Синджирче за джобен ча
совник или украса. 30. Дървено 35 
седло. 31. Сложен уред. 33. Сто
лицата на Мароко. 35. Химически 
елемент. 36. Стена, зидана ограда А 
от къмъни. 37. Шестата нота. 38. Т, 
Гласуване. 39. Голямо литературно 
произведение. 40. Електричество.
41. Певчески колектив. 42. Проб
лем, върху който се расъждава в 
художествено произвсднсие и пр.
43. Най-разпросграиеното расте
ние на земята.

Семсйсшваиш Величкови и Петрови

:
Тъжен помен

Ма 18 ноември 2004 г. се навършиха ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от ненадейната и ранна смърт 
па нашия мил и пенрежалнм съпруг, брат , баща и 
Дядо

22

Ж2МОМЧИЛО А11ДРЕЕВИЧ—Мони 
библиотекар от Димитровград

На този ден на гробището в Димитровград ще 
посетим гроба му и ще го залеем със сълзи и цветя.

Опечалени: пшруга Милена, син Станимир, 
дъщеря Милица, внуци Саша и Милан, снаха Весна, зеш Влашко и 
сестра Оливера със семейството си.

Тъжен помен

На 5 декември 2004 година се навършват 6 ме
сеца от смъртта на
СТЕВЧА РАШКОВ 
от Димитровград, 
по потекло от с. Скървеннца

15. Дума, с която се потвърждава.
17. Буквално предаден текст. 19.
Жълт, прод'ьлговат тропически 

Отвесно: 1. Поддръжка, съдейст- плод. 20. Най-известната марка 
вие. 2. Батерия на автомобил. 3. автомобили от някогашната ГДР. 1. Кои, 3. Фенер. 7. Воле, 11. Ас, 
Строителен материал. 4. френско 23. Златарска мярка. 26. Името на 12, Палат. 13. Рабат, 14. Багер. 15. 
модно списание. 5. Метална ка- акг^ра Шариф. 27. Позиция в ша- Неде. 16. Унисон. 18. Съседи. 20. 
мбанка с подвижно езиче за хматиаяа игра. 29. Едноличен тър- Инат.21. Годеж. 22. КИ. 24. Екот. 
звънене. 6. Косми над очите. 7. говец "(съкр.). 30. Река в Сърбия, 25. Декан. 26, Лов. 27. Том. 28. 
Планински масив в Южна Аме- Хърватия и Словения, 32, Бира. 33. Синор. 29. Рома. 30. Ал. 31. 
рика. 8, Дума за отричане. 9. Хрис- Град в Срем. 34. Столицата на Бан- Кирил. 32. Закон. 33. Пир. ЗЗ! 
то (галь.). 10, Имего на германс- гладеш. 36. Жилище. 37. Преслед- 
кия футболен треньор Матеус. 11. пане на дивеч, 39. Втората нота. 40.
Политура. 13. Жестокост, насилие. Лично местоимение.

Решение на кръстословица 
219 - Водоравно:_________

По този повод на 21 ноември ще организираме 
панихида на гробището п Димитровград. Каним ро
днини, близки и познати да ни придружат.

Смъртта ае нита кой е млад и кой е стар. Изгаря 
всеки п нейния пожар. Остава въглен да гори, к-вде- 
то падне - вечно да боли.

п^и"ииш‘">гак"'а^"’ бащ«ДраГан, сестра Руса, зеШ Ночния, Племенници Гони и Ненар със семействата са а останала 
рорнини

■

Лей. 36. Панама. 37. Чирак. 38. 
Корали.



хУмор -Сатира'Забава
19 ноември 200112 Манчин рабушИМВМоленье ж Прашуляк"За греховете на бащите 

ще бъдат наказани синовете 
на четири поколения."

Страшно, страшно!...
Бошкье ле, лошо ни се пише 
Работата хич не ни върви.. 
От земята и мотиката 
само главата ни бучи.
Ти си, Господи, мъдър 
сега ни помогни: 
от голямата погача 
половницата ни суни 
а синовете на г.решните, 
от високите постове 
тутакси смени.
Господи, не ни се сърди 
поразгърни езиците ни, 
па стария ни върни.
Грешни, грешни сме дибидус 
сега си имаме и нов 
Демохристиянски съюз

■/ч» . Маичо, я знам дека открай време
—Преди изборйете у агитацию се върдя пра

шите у очите на народат, та да не може да различи 
койе йе лъжа, койе су празна обещания, а коие ие 
истина - заступи ме Лича Иербаплията онядан на 
пазарат. - Ама тия от коалициюту за Цариброд су 
решили да ни затрупаш дибидус с прашуляк, чак и

кига слезоше от власту.
-Я знам Личо, да си йербап човек, дека не цепиш 

басму на никога, ама не ми йе ясно кико съга че ни 
затрупаш с прашуляк кига вечимка не су на влас и 
гьи одува ветърат?

-Много лъсно! Мани гцо дадоше " Градиш само за два 
милиона на йеднога пирочанца, ама се съгласили да 
вади гранитат от Върлу падину и после да га ситни у 
Базуту на Савакат. А знайеш ли, бре Манчо, дека само 
тая база със свете сграде тамо коща баремка десет 
пути повече, да не кажем сто пути! А да не говорим за 
камионье, ровокопачи и другу машинерию. Кико су 
това извели не знам, ама народ си орати дека това йе, 
Манчо, чиста плячка. Е, съга на тога малко му било, па 
решил да заграби и гранитат оди Върлу падину, па да 
га ситни и продава на аутопутат...

-Чекай, па кико може некой да дойде от майчину да 
" Е това йе мойе!", кой му йе дал дозволете?

- Нема дозволе, Манчо, кой ти тражи съга дозволе? 
Това се работи само у четири очи и с дебело подмазу- 

. Я на тебе - ти на мене! Нищо чудно да чуйег 
кико тия що су му рекли "може", ютре да су на платШ

Йехова

хит-трик начинание-съглам, 
пак патриоти - идиоти 
тук и там.
Проклятието ще трае и трае 
но ти, Бошкье, знаеш 
че не са криви за всичко 
само нашите бащи!

Новица Младенов

рът.* Във влак пътували един поп, у 
един съдия и един обикновен, /с 
доста смешен човечец. И станало I) 
дума кой от тримата е най-важен,

Попът казал:
- Аз, защото който ме срещне, рец се хранел в един ресторант и климатик, че ми духа на кръста,

И пак след десетина минути 
борецът взел да вика:

- Ей, момче, абе к’во си нап
равил бе, я веднага да спреш тоя

каже

ванье
бе.ми казва ваше правосвещенство. изведнъж се развикал: 

Съдията казал: - Слушам господине, веднага -- Келнер, келнер! Абе, момче, списак при ньега.
- А народът, кво прайи народът, знайе ли дека ютре 

кига прашулякат почне да сипе на ньега че зацимен- 
тира белите им дробове?

- Народът ли? Първо нищо не му казую, а после 
дебело су се запасили със прашище и пак му га 
върляю у очи: те че даду работу на толкова и толкова, 
те общината за йедну и другу таксу че узне толкова 
паре, па че напрайе...

-А знам: с године му върляше прай у очи дека на 
границуту че напрайе безмитну зону и че има работа 
за триста човека, па безмитната зона отиде глатко у 
Пирот, а народ остаде с пръс у уста...

-Тека йе ! Тия наш народ, Манчо, научил да търпи и 
да кьути, па га ламкаю кико великденско яйце!

-Слушай Йербаплийо, я мислим 
новата влас нема да слега с рамена, ама че си поручи 
йедън силан ветар. Ама текъв от кога не може у дупку 
да се скрийеш, па тия ветар да искара на видело съвят 
боклук и свете мърсотийе що су напрайене! А 
най-после че одува прашулякат од очите на народат и 
най-накраят народ че прогледа и че види кой гсво йе 
мутил! А надигне ли се народ - и Бог да те пази, не 
може да те упази...

- Аз, понеже като ме срещне спри този климатик, че ще нас- отговорило момчето.
От съседна маса един човекнякой, ми вика ваше превъзхо- тина, бе.

- Веднага - отвърнал момен- повикал келнера и го питал:
- Абе, момче, как може да из-

дителство.
Дошло ред и на третия спът- тално келнерът, 

ник, който казал: След няма и 10 минути боре- пълняваш всички прищевки на 
тоя, бе, я го виж, пусни клима-

- Абе момче к’во си направил тика, спри климатика, на какво 
къде, винаги ме посрещат с ”Гос- бе, я усили климатика, че много прилича това?
поди, пак ли си ти!” топло, бе, взех да се потя нещо. - Спокойно, ние нямаме кли-

- Няма проблем, господине, ве- матик! - отвърнал келнерът.

- Абе ие се карайте, няма по- цът пак се развикал: 
важен от мене! Като вляза ня-

***
В разгара на лятото един бо- днага - казал с готовност келне-

Суеверието 

е поезия на 

всекидневието

сили за това, което са ни дали, и да не ги 
занимаваме с молби за грандиозни чудеса. Да чук- 
нем на дърво, та злите духове да стоят далеч и да 
бъдем доволни, когато добрите отговарят на мо
литвите ни.

И така: ако винаги избягвате да минавате под 
стълби; ако внимавате да не поканите тринайсет 
души на вечеря; ако връзвате задължително чер
вена лентичка на бебешката количка и никога не

дека съга тая

- Суеверието е убеждение или представа, въз
никнало от опита да се разбере неразбираемото, 
без да се прибягва до разума или фактите. По- 
някога то напълно противоречи на това, което ,и- си рам0 солта’ която “У4““0 разсипали на

масата; ако всеки път, когато някой кихне, му
казвате "Наздраве!”; ако изпадате в ужас при вида

се връщате, за да вземете нещо, което сте заб
равили; ако не забравяте да хвърлите през лявото

ждаме с очите си.
- Суеверието е удобен път през обърканите си

туации, строен ред, който да следваш в живота - 
тази игра без правила.

- Суеверието е обяснение на света, което се при
ема сляпо. Често датира от хилядолетия и отдавна 
е загубило първоначалния си смисъл и употреба.

- Суеверието е начин да прогоним страха от 
непознатото.

на пресичаща пътя ви котка и стискате палци за 
късмет; ако постоянно носите амулет и четете вся
ка сутрин хороскопа си... Ако правите всички тези 
неща или само някои от тях, бъдете сигурни: Вие не 
сте сами. Вие сте в добра компания. Защото, както 
самият Гьоте казва: ”Много хора вярват, че суеве
рието е поезията на всекидневието”.

В края на краищата суеверието е нещо, което 
човек не бива да се опитва да обори. Опита ли се, 
ще установи, че то е неуместно, макар и много 
романтично твърдение”.

Суеверието е следователно непоколебимо убе-

Манча

СШНА ЛМКА- Суеверието е начин да се сдобием с късмет - 
или поне така вярваме.

Някои суеверия обещават, че ще ни помогнат да 
прозрем бъдещето, а кой не би искал да знае какво 
му предстои? Други произлизат от атавистични 
страхове. Щом така или иначе сме изначално недо- ждение’ което НИК0.МУ не пРечи и пР*ви живота 
СТОЙНИ за даровете на боговете - мислели- са наши- П0“е мъничко по-поносим.

Е, какво толкова лошо има в това?

Да има политически панаир - 
даваш оставка за сеир. 
После пишман ставаш 
и се наслаждаваш!те прадеди, - мъничко късмет със сигурност ще ни 

е от полза. Тогава нека благодарим на небесните
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