
42  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 585 / 16.9.2005

INFO
INFO

Бугарскиот дневен весник "Струма" објави текст од 
штип скиот историчар Александар Донски во врска со по-
теклото на цар Самуил, кој бил целосно пренесен од "Ве-
чер спец".

Ова е еден вид историски настан, затоа што голем дел 
од бугарските читатели прв пат добија можност да се 
запознаат со нашите историски вистини.

Историчарот Александар Донски упати јавна бла го дар-
ност до Редакцијата на бугарскиот весник, за смелоста и 
за објективноста која ја покажаа. Меѓу другото, тој ис-
такна дека се надева оти во иднина недоразбирањата во 
врска со некои историски настани ќе бидат надминати и 
заменети со културен дијалог и соработка меѓу при ја тел-
ските народи на Македонија и на Бугарија.

Државниот инспекторат за животна средина, освен 
под несената прекршочна пријава за ОКТА затоа што не 
извршила мерења на воздухот, најавува дека ќе ја кон-
тролира работата на Рафинеријата за што ќе вовеле де-
журства, кои секој ден ќе вршат надзор на лице место. Ис-
то така, Инспекторатот 
донел и Решение со кое 
на Рафинеријата й на-
ложува во следните 10 
дена да ја намали ра-
ботата на произ вод-
стве  ните капацитети за 
10 отсто.  

Претставници од Ми-
нистерството за жи вот-
на средина имаа средба со првите луѓе на Рафинеријата. 
На ОКТА й наредиле во рок од пет дена да ја достави се-
вкупната документација за погонот за десулфуризација, 
ко ја ќе биде анализирана од Државниот инспекторат и од 
независни експерти.

ПРЕКРШОЧНА ПРИЈАВА ЗА ОКТА 

Откако гранковиот Синдикат на вработените во об ра-
зованието, науката и културата, предводен од Дојчин Цве-
тановски, пред два месеца донел одлука за излегување 
од ССМ, Одборот презел активности за анкетирање колку 
од членството ќе остане во ССМ. Претседателката на Од-
борот за продолжување на континуитетот на работата на 
СОНК во рамките на ССМ, Веселинка Трајковска, не го 
соопшти бројот на членовите кои ќе останат во СОНК ка-
ко дел од ССМ, со образложение дека тоа ќе биде об ја ве-
но откако ќе бидат избрани новите органи на гранковиот 
Синдикат.

Трајковска потенцира дека претседателот на СОНК, Дој-
чин Цветановски, води прикриена кампања против чле-
новите на Одборот и ги исклучува од СОНК неговите не-
истомисленици. Таа, исто така, го обвини Цветановски де-
ка склучил штетни колективни договори за дејностите 
образование, наука и култура.

Според портпаролот на ССМ, Пеце Груевски, досега ни-
ту еден гранков синдикат од ССМ нема поведено постапка 
за раздружување од Сојузот, по најавите од претседателот 
на СОНК за формирање Федерација на слободни син ди-
кати.

ФОРМИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈА 
НА СЛОБОДНИ СИНДИКАТИ?!

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО СО 
МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Во делот на изборот на судиите и именувањето на јав-
ните обвинители, предложените уставни судски рефор-
ми, главно, се прифатливи за сите оние на кои се од не-
суваат, е еден од заклучоците од стручната расправа одр-
жана на оваа тема. 

На отворањето на Собирот, министерката за правда 
Ме  ри Младеновска - Ѓор ѓи-
евска истакна де ка основ-
на та насока во рефор мира-
њето на правосудството во 
земјава претставува прифа-
ќањето на меѓународните 
стандарди во оваа област.

Дане Илиев, претседател 
на Врховниот суд оцени де-
ка причините за измените 

во судството треба да се бараат во неефикасното и долго 
траење на судските постапки, што е главната причина за 
потфрлањето на севкупниот правосуден систем. 

На стручната расправа беа присутни претставници од 
ОБСЕ, од КАРДС програмата, од Јавното обвинителство и 
од македонските основни судови.

ВО БУГАРСКАТА "СТРУМА" НАШИ 
ИСТОРИСКИ ВИСТИНИ
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Првата Детска амбасада во светот - Меѓаши, како на-
ционален координатор на Global March Against Child La-
bour, учествуваше на Вториот детски светски конгрес 
против злоупотреба на детскиот труд и за едукација, кој 
се одржа од 4 до 8 септември во Њу Делхи - Индија, а 
беше организиран od Global March Against Child Labour. 

Претставници на Амбасадата беа Емилија Милевска - 
програмска асистентка и Ивана Стојановска (14 години), 
дете-делегат, член и активист на Меѓаши.

На овој Конгрес присуствуваа повеќе од 200 деца од 
30 земји од цел свет кои, како што е наведено во со-
општението од Меѓаши, зборуваа за нивните ужасни 
искуства за злоупотреба во фабрики, рудници, пор но-
графија, проституција и тероризам, за неубавите ис кус-
тва на нивните врсници, како и за огромната желба да 
им се помогне и да се изнајде солуција за овој растечки 
проблем.

ВТОР ДЕТСКИ СВЕТСКИ КОНГРЕС 
НА МЕЃАШИ

Со демонстрација на учење на далечина меѓу Елек-
тротехничкиот факултет и Ректоратот на Универзитетот 
"Свети Кирил и Методиј" официјално почна да функ цио-
нира универзитетската гигабитска оптичка мрежа, која 
свечено ја пушти во употреба претседателот на Владата 
на Република Македонија, Владо Бучковски. 

Оптичката мрежа е из-
градена со донација од 
175.000 евра на Минис тер-
ството за надворешни ра-
боти на Австрија, а во ор га-
низација и реализација на 
Универзитетот "Свети Ки-
рил и Методиј" и АД "Ма-
кедонски теле комуни ка ци и".

Ректорот на скопскиот 
Универзитет, Ѓорѓи Мартиновски, посочи дека од не о-
дамна МАРНет, со финансиска поддршка на Владата на 
Република Македонија, обезбеди меѓународно повр зу-
вање со Интернет со голем капацитет но, исто така, и де-
ка очекува натамошна поддршка за заокружување на оваа 
оптичка мрежа преку доповрзување и на другите член-
ки на Универзитетот, а натаму и со другите уни вер зитети 
во земјава.

ДОДЕЛЕНИ ПРИЗНАНИЈА ЗА 
ХУМАНОСТ 

Во рамки на чес твува-
њата посветени на бла-
жената Мајка Тереза беа 
врачени признанија за ху-
маност именувани со свет-
ската хуманистка. 

"Посланието Мајка Те-
реза" им е доделено на 
МАНУ и на Хироми Кудо, 
професор од Токио, која 
15 години й служела на 
Мајка Тереза во Калкута, 
а во Скопје го брани пр-
виот докторат во светот 
посветен на нобеловката.

Благодарници и пла ке-
ти за особени ангажирања 
добија проф. д-р Димитар Мирчев, прв македонски 
амбасадор во Ватикан; Алјус Камбери, новинар на 
МТВ; и АД "Бутел" од Скопје.

ПРОФУНКЦИОНИРА 
УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ОПТИЧКА 

МРЕЖА

По повод 11 Септември - Денот на ослободувањето 
на Струмица, во Изложбениот салон на Центарот за 
култура "Антон Панов" беше отворена тра дицио нал-
ната изложба на дела од Интернационалната стру мич-
ка ликовна ко ло нија. 

На изложбата беа презентирани околу 80 ликовни 
творби, изработени во август годинава од страна на 
24 автори од Украина, Германија, Кина, Босна и Херце-
го вина, Србија и Црна Гора, Русија, Бугарија, Италија, 
Пол ска и од нашава земја. Со тоа збирката на ликов-
ната гале рија ја надмина бројката од 1.800 и е една од 
најбогатите во Македонија.

Во рамките на колонијата беше изработена и мону-
ментална скулптура под наслов "Македонија", која ги сим-
болизира мирот и заедништвото, а во нејзината компо-
зиција доминира фигурата во природна големина на 
тра гично загинатиот претседател на Република Ма ке-
донија, Борис Трајковски. 

ТРАДИЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ВО 
СТРУМИЦА


