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С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна- . 
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 

между нашите народи и на
родности

стоено с

НАГОДВОСТ В СЯ9 ЮГОСЛАВИЯ *
ГОДИНА XXIX и ВРПЙ 1460

17 АВГУСТ 1080. Г. Ш ЦЕНА 7 ДИН.

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА
ПРОЕКТОАМАНДМАНИ вТовципГ™ ПРИЕ СЪДБАТА ПА ВТОРИЯ ПАКЕТ-РЕФОРМИ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СЕ 

РЕШАВА В СЕПТЕМВРИ?НА СФРЮ

Равноправие на 

видове собственост И в пшеницата „чучи“ премиерътвсички
_ Августовската сесия на Съвета на републиките и по

крайнините на Скупщината па СФРЮ, на която трябваше 
да бъде обсъден вторият пакет-реформи на правителството 
на Аите Маркович е прекъсната и отложена за началото 
па септември, след като е отхвърлено искането на СР Сър
бия веднага да се разисква за всички проблеми на аграра

За нормална работа и 
край на сесията не беше. 
достатъчно ни решение 
то на Съвета на републи 
ките и покрайнините аг 
рарната политика да бъ 
де обсъдна в септември, 
за да се поготвят матери 
али за компетентно реша 
ване и да се даде възмо 
жност на останалите фе 
дерални единици да ка
жат мнението си по този казват и следните думи 
въпрос. За това решение 
гласуваха представители 
те на Босна и Херцег.ови 
на, Хърватско, Македо 
пия и Словения. Решени 
ето получи подкрепа и 
от Александар Мтиро 
вич, подпредседател на 
Съюзния изпълнителен 
съвет. Безрезултатно ос 
тана и усилето на Митро 
вич още веднъж да обяс 
ни причините, поради ко 
иго съюзното правителст 
во не приема искането 
па Сърбия и Вой водила 
съюзните резерви да из ерът иска да завоюва вла 
купуват пшеницата по стта. .. Не е ясно защо 
2,5 динара за килограм, в тази държава само пар 
Това не може да се на тията на Анте Маркович 
прави, заяви Митрович, ме обнародва имената «а

членовете на правителст 
вото, които- участвуват 
във формирането на та 
зи партия“.

Какво може да стане 
след прекъсването на се 
сията на Съвета на репуб 
лшбпе и Покрайнините? 
Доколкото в срок от 30 
дни. обясни председател 
ят на Съвета Миран Ме 
як, Сърбия и Войводина 
не представят становища 
та си във връзка с мер 
ките на съюзното прави 
телство за втория етап на 
реформата, „съгласуване 
то ще се върши без тях".

На въпрос на журналис 
тите не сме ли получили 
типична парламентарна 
криза, Меяк отговори, че 
това е- само „вакуум в 
правилника“. „Служеб
но аз съм оптимист“ — 
така Меяк отговори на 
журналистите, когато го 
попитаха вярва ли, че се 
сията ще бъде продълже 
на между 5 и 10 септем
ври. Обективните наблю 
датели обаче смятат, че 
съществуват малко при
чини за оптимизъм. А то 
ва ще рече, че югослав
ската реформа, по всич
ко личи, е замразена за 
неопределено време.

Съюзният

Т.ПТП Г На конституцията на СФРЮ
зГ2„-„' ••

ВСИЧКИ
освен пър-

основни начала

без пазарното влияние на 
световната цена на пше 
ницата.

Прекъсването и отлага 
нето на сесията на Съве 
та на републиките и' по 
ркайнините показа, че и 
в пшеницата „чучи“ по 
литиката и по-конкретно 
председателят на Съюз 
ни изпълнителен съвет 
Анте Маркович. Това по

да се 
развитите

С амандманите се гаранти 
всички ката конституция вече ня

ма да се регулира съставът, 
организацията и компетен
циите на скупщината на об 
ществено-политическите об 
щности (освен на съюзната 
скупщина). Утвърждава се 
правото на непосредствени 
тайни избори на представи 
тели в скупщините. Не се 
предвижда задължението за 
формиране на председател
ства на републиката и по
крайнините.

Гарантира се свободно по 
литическо . сдружаване. За
бранена е само дейността,

ра равноправие на 
видове собственост. На 
денци се дава

,чуж 
възможност

да имат недвижими имоти 
при условия, утвърдени с 
федерално предписание. На 
гражданите се гарантира соб 
ственост върху 
пански площи. В Конститу 
цията вече няма. да бъде за 
писан аграрен максимум. Соб 
ствеността и трудът са ос
нова за управление и уча
стие в решаването. Съюзна 
та конституция не предвиж 
да задължение на предпри
ятията да планират разви
тието си. Такова задълже
ние имат сАмо единните 
нологически системи от

•селскосто-

на авторитетния делегат 
от Сърбия Брана Црънче 
вич: „Ние тук разисква
ме не само за житото и 
изкупуването на жито.. . 
В тази Скупщина не са 
разрешени ни много по- 
важни въпроси. Още не 
знаем кой от членовете

имаща за цел насилствено 
меняване на конституцион- 

тех ния строй, застрашавнае на
ин териториалната' цялост и не

терес на цялата страна. зависимостта на СФРЮ и
СФРЮ утвърждава съвмест . републиките, нарушаване на 
ната развойна и икономиче гарантираните човешки сво

боди и раздухване на на
ционална и религиозна не
търпимост.

Премахват се съдовете на 
сдружения труд и обществе 
ните правозащитници на са 
моуправлението и се уста 
новява постоянност на съде 
бната функция в редовните 
съдове.

и а правителството се е 
запленил в партията на 
господин Маркович, да 
ли нейнц членове са и 
министрите на войската 
и полицията и от върха 
на коя пирамида преми

ска политика-
Вместо в самоуправителни 

те общности на интересите, 
средствата за финансиране 
на обществените дейности 
ще се осигуряват в бюдже 
тите на обществено-полити 
ческите общности или във 
фондове.-

Гражданинът става носи
тел на властта. Със съюз-

СЕСИЯ ПА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ

СЪРБИЯ НЕ СЕ ИНАТИ■ ■■
къдбто те не са спорни, а 
не предприема никакви мер 
ки там. където те се под
копават. Становището и по
крайнините це е никакъв 
инат към Съюзния изпъл
нителен съвет, защото не е 
точно твърдението, че за
щитната цена на пшеницата 
от 2,5 динара, която беше 
предложена от Републикан 
ски* изпълнителен съвет е 
политизирана. Тази цена е 
на ръба на рентабилността. 
Когато се имат предвид всич 
ки факти, нашата делегация 
ме можеше да се съгласи 
останалите въпроси да се 
решават сега, а изкупуване 
то на пшеница да бъде оста 
веио за есента — . подчерта 
накрая д-р Станко Радми- 
лович.

Абсурдни е констатацията, чс Сърбин използува про
блемите е изкупуването на пшеница за борби иротии един 
реформпо и югославски ориентиран съюзен орган — заяви 
Стипко Радмилович, председател на Републиканския из
пълнителен съвет, пред делегатите на Скупщината на СР 
Сърбим.

Правилната аграрна поли 
тика, за която се застъпва 
Сърбим — добави Радмило

Усилията па, Сърбия да се 
запази федеративно Югосла 
у и н са познат факт, който 
мс може да бъде оспорен от 
никого. Затова е абсурдна 

Сърбия
вич — може да се води само 
ако Югославии бъде истин 
ска федерация. Затова е аб 
сурдна констатацията, че 
Сърбия има интерес да из
ползува проблема с изкупу
ването на пшеница за бор 

канското правителство Стаи 0а против един реформно и 
ко РадмиЛович, обяснявай-* 
ки па делегатите на Скуп
щината на СР Сърбия при 
чините, поради които Изиъл абсурно ако някой абсолю- 
иителният съвет на Сърбия

чеконстатацията, 
използува проблема с пше 
цицата за противопоставяне 
па Съюзния изпълнителен 
съвет, който се бори за оназ 
пане на Югославия 
председателят иа републи-

каза
КА СНИМКАТА: делегатите гласуват проектоамандмони

-а оЙеТтЗиЛо™С73ГТее "у^.рждавот услови- 
ята за продажба на вътрешни акции.

Предприятията могат да продават 
намаление от 30 на сто от номиналната 
още с 1 иа сто за всяка година трудов 
предприятие. Целокупното 
яо-гол0мо рт 70 ма сто от 
нията.

СФРЮ прие Закон югославски. ориентиран съго 
зей орган. Но също така е

вътрешни акции с 
им стойност и 
етаж н дадено 
може да бъде

тизира ролята си в/проце
сите На реформата и акоможе да се съгласи с аг 

рарйата политика иа съюз
ното правителства.

не
намаление не 
номиналната стойност на ак- залага иа картата иа югослав 

ството \и федервлизма там,



лКУВЕЙТ ОБСТАНОВКАТА В ПЕР-/НАХЛУВАНЕТО IIА ИРАКСКИТЕ СИЛИ IIСЛЕД
СНЙСКИН ЗАЛИВ СЕ УСЛОЖНЯВА

УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО НА 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ВОЕННИ 

СИЛИ В РЕГИОНА

В София е формирано 

дружество за българо 

сърбели културни 

връзки
И а 3 юли т. г. в сградата на Отечествения съюз

българо-с ьрбекот о

изпикано с инпазкупп няцрпкските летищи, т. е. отОбстановката в Залива, пред 
Ирак (на 2 август) срещу Кувейт, а слсд това и от анек- въздуха.

усложомпп. Сегашнотосвята на тази страна, все повече се
— пито война, пито мир— се заканва да пре- 

широкн мащаби. Ирак не иска да
Оцсшшайки че в настана

лата обстановка трябва разу 
мпо до се дейстпупп Съвет
ският съюз се застъпва в ре 
шаването й да се ползуват

Иракските военни сили са ' Преди няколко дни ирпк- ш-нчкн механизми ни 
завзели всички главни ин- свият председател Спддпм Ху Москпа счита, че най-новите 
ституции и обекти. Кувейт- сейн предложи кризата да събития са момент да зажи 
ският емир Джабер ал Ах- се реши на миров начин п.г, нс'е иоошю-комш|дуншцият 
мет ал Сабах, е избягал в ' като с- оттеглянето на мрак щаб на Обединените нации. 
Саудитска Арабия откъдето ските военни сили от Ку- Да припомним, този щаб е 
търси международна помощ. вент започне оттеглянето на трябвало да 
Й окупираната страна Ирак израелските сили от окупн през 1Н45 година, но псе до 
е формирал ново правител> • 
егво. По време на инвази-

го културни 
я за
приятелство.

За председател иа дружеството бе избран 
ИВАН КАЛЪЧЕП, заместник председател и главе» 
координатор ИЛИЯ ДЕИКОВ, втори коо_рди11атор 
ИВАН СИМЕОНОЙ, а за секретар ВЛАДИМШ 
КАРАБОЙЧЕВ.

историческите .корени наположение
рпетне в стълкновение с 
отегли силите си от Кувейт, а САЩ и повечето други ст
рани с военни сили направиха блокада срещу агресора

ООН.

Дружеството се помества на улица „Граф Иг- 
натиев“, 2 п София под название „ПРИЯТЕЛ“.

Съобщавайки ни по телефона за това важно 
събитие в развитие на културните връзки между 
България и Сърбия, секретарят на дружеството 
Владимир КАРАБОЙЧЕВ каза, че дружеството шс 
работи за обогатяване на българо-сърбските култур 
ви взаимоотношения, ползвайки същите от мина
лото на двата народа. Той пожела да се създадат 

сътрудничество с подобно дружество
Б. Н.

заживее* още

ята, причината за която са 
нерешените въпроси между 
двете съседни страни за гра 
ницата и експлоатирането 
на наетата, са загинали най- 
малко 500 кувейтчани.

Веднага след инвазията 
реагира целокупното човече 
ство. В зависимост от инте 
ресите и' реалната обстанов 
ка едни осъдиха Ирак. до- 
като други, глазно всред 
арабските страни, му оказа
ха подкрепа. На проведения 
извънреден арабски самит 
египатският президент Хос- 
ни Мубарак бе заявил, че 
кризата в Залива „не може 
да се реши докато Ирак не 
се оттегли от Кувейт, дока
то не се върне правителство 
то което бе в Кувейт преди 
инвазията и не се анулират 
всички решения, които след 
това е приел агресора“. Му
барак е подчертал някол
ко пъти, че е най-добре кри 
зата да решат членките на 
Арабската лига, т. е. в кри
зисния регион да се изпратят 
мирови арабски сили.

връзки за 
когото бъде създадено в Сърбия.

у

ЕВРОПА СПОРЕД РАНГ-ЛИСТАТА НА „ИКОНОМИСТ“

УСКОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ
Германската федерална държава, Австрия, Швейцария, 

Холандия и 11рландия са страни, които най-много ще се 
развиват в предстоящия европейски „бум"

През деветдесетите годи
ни Европа би могла да ста
не един от регионите с най- 
-ускорено икономическо раз 
вит е в света. През изтекло
то десетилетие европейско
то стопанство отбелязваше 
среден годишен ръст от са
мо два процента, с което 
значително изоставаше зад 
Съдинените американски ща 
ти (2,8), а още повече зад 
японското стопанство (4,2).

Счита се. че три изклю
чителни събития — създава
не на единствен европейски 
пазар, обединяване на две
те германски държави и ре
формите в източноеврпейс- 
ките страни — ще повлияят 
през това десетилетие Евро
па по-скорено да се развива.
Лондонският „Икономист” е 
направил сравнение на ня

колко най-значителни фак
тори и направил ранг-листа 
од 14 страни, които най-мно
го ще профитират. Според 
..Икономист“ 
стопански ръст ще има ГФР, 
Австрия, Швейцария, Холан 
дня н Ирладния- На шесто 
място е Дания, на седмо 
Белгия, а Франция, Италия 
и Портулаглия се намират 
на осмо, двето, т.е. десето 
място. От единадесето до че 
тнрннадесето място се на
мират Швеция, Гърция, Ве
ликобритания и Испания. 
Последните две страни, каз
ва се в „Икономист” през 
деветдесетите години не зна 
чи че по-лошо ще стопани
сват, но много по-малко ще 
получават от европейския 
икономически 
нен процес..

Чуждестранните военни сили стягат обръч около Ирак

раните арабски територии, 
на сирийските сили от Ли
ван и да се установи пълно 
..равновесие“ на ирано-ирак 
ската граница.

Иракската инициатива оба 
че не е приета. Отхвърляйки

сега опитите за заживява
не бяха напразни. Ако щабът 
действува САЩ и останали 
те страни не би се опитва 
ли да „вразумяват“ агресора, 
а това би правили органите 
и телата на Обединените на 
ции. С това свое становище 
Москва, макър и посредстве 
но, не се съгласява с амери 
канското ангажиране в За
лива.

В настаналата кризисна об 
становка и кувейтчаните не 
седят със скръстени ръце. 
Кувейтската агенция КУНА 

Веднага след нахлуването на иракските сили в Кувейт в Дамаск е оповестила, че 
Председателството на СФРЮ обсъди актуалната обстанов
ка в Залива и възможните й последици в международните 
отношения. Председателството още веднаж подчерта стано
вището на нашата страна, с което се осъжда прилагането 
ка сила, нарушаването на териториалната цялост и суве
ренитета на една необвързана страна като потърси безус
ловно оттегляне на иракските сили от Кувейт. Председа
телството също така подчерта, че всички международни 
спорове трябва да се решават чрез преговори и мирови сре 
дства. Върху тези основи Председателството 
за по-нататъшно пълно ангажиране на Югославия в Обе
динените нации и в движението на необвързаните, в което 
тя сега е председателствуващ.

най-ускорен

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Кашата страна осъжда агресията
е формирано „движение на 
кувейтската национална съ. 
протива“, което организира 
акции срещу иракските оку 
пационни сили.

интеграцио

даде насоки
Г1РЕД ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ДВЕТЕ ГЕРМАНИИ

Расте незаетостта о двете страни
Не всички арабски страни 

имат едно и също мнение 
за решаване на кризата. В 
Йордания на пример около 
800 хиляди души. добровол 
но са се обадили да зами-, 
нат на фронта и да окажат 
помощ на Ирак — разбира 
се доколкото мултинационал 
ните сили начело със САЩ 
нападнат Ирак. Агенциите 
ь Йордания

я мултинационалните 
търсят Ирак веднага да на 
пусне територита на Кувейт. 
В такава ‘ обстановка,, според 
оценки на политическите На 
блюдатели, опасността в За 
лива се увеличава. Амери
кански военни

сили
През миналия месец не

заетостта в двете германски 
държави, особено в Герман
ската демократична репуб
лика достигна драматични 
размери. Към края на юли 
в Източна Германия без ра
бота са били 272 хиляди ду

мица-в ГДР 30 до 40 хиляди 
души остават без работа.

задължението 
.дупките” - 1 да попълни 

в -източногерман
ския бюджет, които 
все по-големи

ставатВ Съюзна република Гер
мания през миналия 
(за пръв път 
дина) дойде до

и поради из
плащането на помощ на не
заетите. Против разпоредби
те в новата Конституция за 
правотс^ на работа неотдав
на се изясни Сдружението 
на германските

месец 
през тази го-

сили, при
дружени от военни сили на 
Франция, Великобритания и 
Австралия се намират в Са 
удитска Арабия, Турция или 
във водите на Залива. Чи
слото на тези .сили

се увеличава. Амери
канският президент Джордж 
Буш преди наколко 
вил, че тези военни сили са 
направили тотална морска
блокада срещу Ирак. Досе- зва не и за тях не е 
га все още няма индикации работа. Положението 
в Пентагон, че може да се

увеличава- 
коитоно числото на хората 

търсят работа и това с 55 
хиляди и сега тук без рабо
та са 1 863 700

оповестяват, че 
в тази страна владее страх 
от по-нататъшното развитие 
на събитията. Всички оча
кват, че ще дойде до война. 
Страхуват,, 
стълкновение ще се 
ри във война между Ирак 
и Израел,

ши, т.е. почти двойно по
вече отколкото преди един 
месец. По също време още 
650 хиляди са работили 
кратено| което според из

точногерманския печат пока 
имало

все по
индустриал

ни и търговски камари, ко
ето сега застъпва интереси
те на стопанствата

вече души.съ
дии зая Да припомним, двете гер

мански държави на 1 юли 
т г. установиха 'икономичес- 
ека, валутна и социална у- 
ния. Въз

че сегашното 
претво- на двете 

страни. „Пълна трудоустрое- 
ност не може да осигури ни 
то една страна в света” — 
предупредили са в Сдруже
нието.

в та-
предприеме блокада и срещу ждГва" факт^, -Д°бРе П0ТВЪР

които имат ядре
по оръжие. основа на 

правителството в Бон
това

че всяка сед-
прие
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мор ни гами,, а чк миг БОСИЛЕГРАД

Изборите в Социалистическата 

партия на Сърбия до нрая на 

октомври

■ ша

Другарю редактор,

д,По пов°Д „статията" на 
Матея Андонов „В чие име “ 
пуолнкувана във Вашия ' 
тмик, искам да изявя 
то, и търся въз 
кона за

Ш4ЦИ Н
-хния ИСзЛп~Г и па

. . отбор, 
цото работниците на , Гра 
” измъчват

седател на РС, като канди
дат с най-голям брой гласо
ве от референдума в ТО, ко 
ето отказах зарад напуска
нето ма ТО.

Не вярвам, че не ви боде 
в очите повече пъти апос- 
трофираната дума ВАШ, за 
щото нашия любим 
„Братство" с всеки ден 
ва „ВАШ ВЕСТНИК". Става 
защото ВИЕ допускате „на
бедени журналисти" с поръ
чани текстове, непроверени 
данни и чаршийски измис
лици го превръщат в чар
шийски вестник. А това го
вори и за Вашата отговор
ност другарю редактор. За
щото ако не беше така, ня
маше да допуснете същият 
журналист да публикува не
истини и лъжи в броя, в ко 
йто наЛ-високи функционе
ри в ОС Димитровград 
негират за множество неис
тини, а което ВИЕ със своя 
отговор не сте опровергали 
пито с една дума.

Затова другарю редактор, 
за своята редакторска поли
тика, за която говори и „ста 
тията" „В чие име?... ще тр 
ябва рано или късно да да- 
дете отчет, защото ВИЕ СТЕ 
ТУК, КЪДЕТО СТЕ, ИМЕН
НО В НАШЕ ИМЕ, В ИМЕ
ТО НА ЧИТАТЕЛИТЕ, а не 
в свое име и в името на от
делни некоректни лица...

Емил Соколов
(В следващия брой: отго

вор па нашия журналист)

зш
дня изборна динамика, Общин

ската изборна конференция, 
на която избраните делега
ти първичните партийни ор
ганизации и местните орга
низации на ССТН, трябва да 
изберат Общински отбор на 
СПС и членове на Уставна
та и Надзирателна комисия, 
ще се проведе до края на ок 
томври, а след това ще за
почне учредяването на пър
вични организации на СПС 
в местните общности и из
биране на нейни ръковод
ства. До това време, тряб
ва да се проведат заседания 
на първичните партийни ор 
ганизации на СКС в местни
те общности и трудовите ко 
лективи и заседания на мес
тните организации на ССТН 
в местните общности, на ко
ито трябва да бъдат избра
ни делегати на Общинската 
изборна конференция, еви- 
дентирани възможни канди
дати за членове на Общин
ския отбор. Уставната и На- 
дзирателната комисия.

Естествено, кандидати за 
ръководство и в първичните 
организации и за общински 
те органи трябва да бъдат, 
този път наистина прогре
сивни, млади и способни ли 
ца, които на практика пот
върждават това, които имат 
авторитет в своята 
убедени в идеите и опреде
ленията на Партията, без ма 
териални и политически пре 
тензии.

Тези дни, в Босилеградска 
община, се върши записва
не на членове в Социалис
тическата партия на Сърбия. 
Акцията съвместно водят, Съ 
юзът на комунистите и Со
циалистическият съюз. Име
нно, от страна на СКС, ак
цията провеждат първични
те партийни организации в 
местните общности и пред
приятията, а от страна на 
ССТН местните организации 
на Социалистическия съюз. 
Записването е свободно, де
мократично и съгласно утвъ 
рдените критерии приети на 
осиивателиият конгрес. Член 
на тази Партия, 
стане всеки гражданнин и 
трудещ се, младеж, или пен 
сиоиер иа СР Сърбия, който 
приема нейната Програма и 
Устава.

И в Общинският комитет 
на СКС и в Общинската кон 
ференция на ССТН в Боси
леград ни уведомиха, че има 
интерес за записване в СПС 
и от страна на трудещите 
се и от страна на населени
ето. Засега най-голям инте
рес са проявили жителите в 
село Долна Любата и Дол
на Лисина, където и акция
та е най-добре организира
на. Има обаче, среди къде
то акцията все още не е ор
ганизирана така както тря
бва. За това една от причи
ните е, все още прибиране
то на тазгодишната рекол-

Инак, според утвърдената

други въпро-вес си:
следно 

основа За- 
хшформирането па 

поместите моя отговор Дд 
причината защо веднага не 
се обадих беше зарад ди 
лемата има ли изобщо сми
съл да се връща отговор на 
някога, който си служи с 
изкривяване на смисъла на 
нечия дискусия и се опит
ва да защищава НЕЧИИ - 
тереси, макар това били й 
становища на близък 
ятел, да не кажа 

На присъствуващите 
сията на ОС

„Защо
('а бИ ЛИТГ д°*од“ за март
мат сключени^нови 3до*° ”
ри за работа в 1990 г ’
Що структурата 
изглежда така: 8 
20 техници,

гово- 
.. За 

в момента 
инженери, 

а само 40 дюл
гери. ... Защо обектите се 
строят бавно и некачестве
но. ... Това са въпроси, ко- 
ито пзмЛьчват работниците 

на „Градня", а не „защо Ра
дев на петък готви фасул, а 
в неделя пълнени чушки?

Че моята дискусия не бе
ше посрещната с неодобря- 
ване потвърдиха и членове
те иа Работнически 
на „Градня", които г 
днн проведоха свое заседа
ние (14. 05. 1990. г.) потвър
ждава и факта, че Работни
ческият съвет единодушно 

отхвърли предложението на 
директора на 
скупщина да се отправи про 
тест зарад недоволството от 
отговора на делегатския въ
прос (това сведение ВАШ
ИЯ „журналист" умело пре
мълчава), имайки в предвид, 
че в този момент пред РС 
на тази организация стоят 
много по-сериозни въпроси. 
Нека за настроението на Ра 
ботническия съвет към мене 
послужи и следната илюс
трация — на това заседание 
бях предложен за нов пред

вестник 
ста-

ин-

ггри- 
роднина.

на се 
Димитров- 

!?пп’ пР°веДена на 11. 05. 
1990 година сигурно не са не 
обходим и допълнителни об
яснения на смисъла на 
ята дискусия, които 
са се „запознали" 
тията" във ВАШИЯ

в може да

я съвет
след тримо- 

с нея 
от „ста- 
вестник, 
поръча

на при ВАШИЯ журналист 
МА, като с полуистини се 
опита да защищава нечии 
интереси и некоректност.

го

която несъмнено е

Общинската

В името на истината (за
щото „журналистът" пита в 

„своята ста- 
„В чие име"?...) пов

тарям съдържанието на мо 
ята дискусия на посочената 
сесия, а във връзка с деле
гатския въпрос на „Градня“:

— Въпросът на Изпълните 
лния отбор на „Градня" не 
е въпрос на нейните работ-

заглавието на 
тия“

среда,

та.
М. Я.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРИТЕ

До състава на граничните части на ЮНА
И в тази година, когато нашата родина се намира в големи затруд

нения, съставът на Югославската народна армия заедно с трудещите се и 
гражданите, проявява готовност и решителност за запазване на нашата 
СФРЮ. Вие, граничарите, като челен отряд на Югославската народна 
армия, заедно с останалите субекти на общонародната отбрана и на сигур
ността и защитата на държавната граница, с успех изпълнявате сложните 
и твърде отговорни задачи на бдителни пазители на границата на нашата 
родина. В тези тежки моменти за нашата страна вие стоите смело на 
границата на нашата родина.

Да бихте могли още по-успешно да изпълнявате честните и твръде 
отговорни задачи, необходимо е 
менните средства на военната техника, постоянно да укрепвате дисципли
ната, боевата готовност, морално-политическата крепкост 
п заставите и другите колективи на границата, да тачите взаимното до
верие и другарство, постоянно да развивате братството и единството и 
традиционно доброто сътрудничество с населението 
тури в района на границата.

В изпълняването на вашите отговорни, но твърде честни задачи 
пазители на нашата държавна граница нека ви вдъхновяват примерите и 
геройствата от НОВ и на многобройните поколения на КНОЮ и гранич
ните части.

Драги граничари,

Най-сърдечно ви честитим 15 август — Деня на граничарите.
В годината когото ознаменуваме 46-годишнината на граничните ча- 

, с гордост си спомняме за решението на другаря Тито за формиране 
на Корпуса на народната отбрана на Югославия, славния предшественик 
на днешните гранични части. Спомняме си също за всички поколения на 
кноювците и граничарите, които последователно и успешно изпълняваха 
своята роля на пазители на нашите граници.

Във всички етапи на нашата социалистическа революция и повоен-

сти

ното изграждане, както и кноювците през военното и повоенното време, 
особено е обстановките на агресивни похитителства срещу свободата, не
зависимостта и териториалната цялост на нашата родина, вие проявявахте 

идеологическо-политическо съзнание, упоритост и пожертвование в
възможно по-добре да овладеете съвре-

високо
защитата и отбраната на мира на нашите граници. на колективите

и останалите струн

на

Твърдо съм убеден, че вие, както и досега, отговорно, честно и с 
много успехи 1ще изпълнявате всички задачи, които пред вас ще поста
вят трудещите се и цялото наше общество, държавното и военното ръко
водство.

Още един път, другари граничари, ви честитя празника и пожела
вам, заедно с народа младежки и радостно да го чествувате надлъж по 
границата но нашата родина.

Белград,
14 август 1990 годинп

НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛЩАБА 
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

СФРЮ
генерал полковник 

Благос Аджич

(За чествуването на Деня на граничарите по-обпшрно в следващия
брой).
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НОСИЛЕ1ТАДСКА ОШЦИНЛII СЕЛАТА II

Щ ИШ1ММ В РАЗГАРЗАПИСВАНЕТО В С11С В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА

Най-голям интерес про 
явяват работниците
До 13 т.м. в Социалистическата партия 

в Сърбия на територията на Димитровград
ска община се вписаха 87 души. Най-голям 
интерес за постъпване в тази партия досега 
проявиха работниците. Всъщност, от цело
купното число вписали се досега най-много, 
т.е. над 50 на сго са работници, 25 пенсио
нери, а все още най-малко има интелекту
алци.

ПРКБИРАШТ1
много по-добър от мисела епцдитсл дп коси по ден-два. 

Ошжа което гешенадка е, че 
отношение на предходни 

тс години, тапи година п ггре 
Църпоок, Бела но 

Босна кобила, ще оста- 
големи площи пеокосе-

Кирскага работа»» Боепле- 
гридека община е » ггьлеп 
рам га р. Сеч 1СКостопа11скпте 
производители бързат да мри 
берат тазгодишната рекол-

налата година.
— От сенодобива — капва 

СТОИЛ КАРАДЖОВ, Селско
стопански производители от 
село Ярешник, сме и довол- 

. Сено има в изоби- 
обаче качеството му не 

власен.

по

делите па 
да и 
патта. ни и не 

лие,
с добро, повечето 
Зърнодобивът обаче ще бъ
де съвсем слаб при всички 
култури.

В тапи тежка и усилена ра 
помагат пи.

бога, па мнозина 
свои близки, роднини, рабо
тници, ученици и студенти, 
дошли от вътрешността да 
проведат тук годишната си 
почивка, да помогнат, а раз
бира се и нещо да си поне-

И докато сенокосът вече 
жътвата е в пъ-приключна,

разгар. Неуморни жът- 
нарки от сутрин до вечер, 
събират узрялото зърно, но 
ле скриват

леи
Дълготрайният засух си 

своето. Тук, пие селско
стопанските производители, 

без помощни. Засухът зле 
отрази и върху гра

динарските култури, отдел
но върху добива от карто
фите. Но какво да правим, 
такава е нашата селскосто
панска работа.

недоволството 
си, че почти навред жита
та вследствие па дълготрай 

узрели без

'1I*1 сат. сме 
ще сеОчаква се вписването до получи по-гол- 

ям отзив всред населението, особено след 
като работниците започнат да се връщат от 
годишните почивки.

Инак, сенокосът в Iклише
то села вече приключи, ос
тана още в планинските се
ла: Цъ|рпощ|ща, Карамапи- 
ца, Догаиица, Плоча, Горна 
Ръжапа п още някои, по ня
кой селскостопански проля

ния засух са 
хляб. Засухът зле ще се от
рази и върху втория откос 
и върху сснодобинаа и нис-

А. Т. ките села, па сметка па тях, 
сенодобииът в планинските М. Я.

БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

Предложението на 

новата конституция на 

Сърбия на публично 

разискване

Дъждът прекъсна жетвата
още няма организирано из
купуване на житото, тъй ка 
то „Житолромет" от Ниш 
само преди ден-два обяви из 
купвателната цена от 2,5 ди 
нара за килограм пшеница. 
Изкупуването не се реали
зира и поради недостиг на 
помещения за събиране на 
пшеничното зърно. От дру
га страна сред селскостопан 
ските производители все ех 
ще няма интерес понеже те 
считат, че цената все още 
е низка. Очаква се, въпреки 
всичко, известни количества 
да бъдат изкупени.

ку- що е започнала, поне
же става дума за планин
ски край, където пшеница
та зрее по-късно, 
предвид ангажираните .ма

шини и ако времето позво
ли очаква сс 230-те хектара 
жито да бъдат ожънати и ко 
мбаймирами за няколко де
на.

След дълготрайната суша 
в Димитровградска общи
на в края па миналата сед
мица паднаха обилни дъж
дове, които прекъснаха жет 
вата. Обаче, според сведе- 

• ппята от земеделската ко
операция „Кооперапт“, коя
то и тази година е органи
затор на най-важната сел
скостопанска работа, прнбп 
райето па реколтата напъл
но с завършено в района па 
Понншавие н Дерскула, до 
като в района на Забърдие 
е прекъсната пред края, тъй 
като работа има за още ед 
пи ден. Що се отнася до ра
йона на Висок, жетвата то-

Имайки

Публичното разискване ще трае до 25 август, а след 
зова, Изпълнителният съвет ще сумира резултатите и осве
доми компетентните републикански органи. Същевременно, 
ще се води разискване и по проектоизбирателния закон за 
народни представители и председател на Републиката.

ли и председател на Републп 
ката.

С оглед на факта, че вре
мето за публичното разис
кване е органичено и важ
ността на тази политическа 
задача, за целта е формиран 
професионален актив,) за 
всяка местна общност, тру
дов колектив и ведомство 
по един или двама души) 
който! имат (За задача да 

оказват съответна помощ 
при разискванията. С члено 
вете на този актив през ми 
налата седмица в Босиле
град се проведе съветцани° 
на което с основните опре
деления на новата Коиститу 
ция, ги запозна Спаско Спас 
ков, председател на Общин
ската скупщина в Босиле
град.

Що се отнася до добиви
те, в района па Понншавие 
п Забърдие според неофици
ална процеика те се движат 
около 3000 кг от хектар, ко
ето за тези краища е срав
нително добра реколта. Въ
преки добрата реколта в Ди 
митровградска община все

Тези дни в Боснлеградска 
община започна публичното 
обсъждане по предложени
ето на новата Конституция 
на Сърбия. Запланувано е, 
публичното обсъждане да 
трае до 25 август т. г. а след 
това Изпълнителният съвет 
на Общинската скупщина, 
като организатор на тази ва 
жна обществена задача, ще 
сумира резултатите и с вси 
чки предложения и забеле
жки осведоми компетентни
те републикански органи. 
Същевременно, с публично
то обсъждане по предложе
нието на новата Конститу
ция на Сърбия и в местните 
общности и в трудовите ко
лективи и ведомства пред
мет на обсъждане ще бъде 
и проектоизбирателния за
кон за предлагане и избира
на на народни представите-

А. Т.

ОЩЕ ЕДИН ЧАСТЕН МАГАЗИН В ДИМИТРОВГРА- ] 
ДСКА ОБЩИНА ПИСМО от висок

В ГОИНДОЛ С поглед нъм неб
ето и кооперацията

И ПРЪВ■ ■ ■

Тези дни в Гони дол бс 
открит пръви частен ма 
газим под название ..КА
ЛЕ“, собственост на МИ 
ЛЕНА СИМОВА.

Гоиндол има магазин 
на „Търгокооп“ от Ди
митровград но работни
чката от „Свобода“ Ми 
лена Симова реши да на 
пусне работата в пред
приятието и да открие 
частен магазин.

Магазин е добре сна
бден. В отговор на въпро

Са как върви работата I 
Милена Симова ни каза: |

— Първите резултати ! -често отправяха поглед към 
дават надежда, че ще въ ! небето и кооперацията. Но 
рвн добре. Имаме доста

Това лято височани най-

Ш1ТО от едната, нито от дру
гата страна милост не ид
ваше. Два месеца и повечетачно мющергш от село 

то л накарахме магази
на на „Търгокооп“ да за 
почне да работи. . . Кон 
куренцията е в полза на 
селяните. Имат стоки, ко 
нто по рамо не са могли 
да купуват в Гоиндол.

М. я. тук нито една капка дъжд 
не падна в долината на Ви
сочина. КактоР. ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА ЕИ ОТ НИШ В БОСИЛЕ

ГРАД
преценяват 

специалистите, рода на ца
ревицата, картофите, фасу
ла е почти преполовен.

ПшеницатаНеизвестността продължава се оказа до
бра, но 
миналата година берат ядо
ве защото организацията око 
ло вършитбата не е добра. 
Комбайните на кооперация 
„Сточар" от Димитровград 
не пристигат според графи-

селянате както и

В трудовата единица на 
Електронната 
от Ниш в Босилеград поло 
жението е също като преди 
три месеца. Работниците ве
че три месеца са на прину
дителна почивка, с неизвест 
ност кога и дали въобще ще 
започнат с работа. Неизвест 
ността е още по-загрижава 
ща ако се има в предвид, 
че и цялата Електронна ин
дустрия в Ниш търпи мер 
ките на пазарна икономика, 
които предизвика стопанска 
та реформа. Нямат дълго
срочни и перспективни раз 
войни програми, с които мо 
гат успешно да конкурират 
и на домашния и чуждестра 
нен пазар.

от съвместните развойни про 
грами със чуждестранни пре 
длриятия, остава да се види.

Инак, да припомним, че 
причината 
на производствения процес 
в трудовата единица в Боси 
леград е недоимък на пла- 
стмент на ПВЦ-кондензато 
рите, които се произвеждаха 
в тази трудова единица.

Б. Николовиндустрия

ДИМИТРОВГРАДза прекъсване ка.

Има дъжд, има и вода Освен към небето, както 
споменахме, височани отпра
вят поглед и към коопера
цията, по право към касие
ра на кооперацията, който 
тая година все по-рядко 
ва. Три месеца и 
кооперацията не плаща мля 
кото. Служащите 
заплата, а ония които дават 
млякото на кооперацията 
ни запалата ни пари за 
кото?!

Както

Че водата от градския во
допровод в огромни количе
ства се ползува за полива
не па градини, свидетелству 
ва последния дъжд който па 
дна в Димитровградска об
щина. Именно, след обилния 
дъжд има достатъчно питей 
на вода, което преди това не 
бе случай. А 
каже, че нивото на водата 
в Пъртопопинското врело се 
е увеличила само от един 
дъжд, тъй като това 
възможно.

на. Това значи и значител
но намалени добиви от та
зи култура. Всичко това 
казва, че все още добиви
те са в зависимост 
клзочително от климатичес
ките условия или както 
родът казва от „волята на 
Господа“, макър че община
та разполага с доста водни 
ресурси — Нишава, Ерма, 
Лукавашка река, Височица 
които почти изобщо не се 
ползуват. Да не говорим, че 
и микроакумулацията в Сми 
ловско поле, предназначена 
и за заливане все още 
ползува за тази цел. Доби
вите на края ще покажат от 
какво значение 
то па заседаиите

по-
ид-

повечепочти из

получаватна

не може да се мля-

узнаваме......  джиро-
-сметката на кооперацията 
онла в блокада. Значи на- 
празно селяните 
за малякото 
За вършитбата.

Един бог

в трудовата единица в Бо 
силеград ни уведомиха, че 
едвам сега от Ниш обеща
ват, че ще предприемат 
тветни мерки

е не-
чакат пари 

за да заплатятИнак, обилнитесъо-
с някоя нова 

програма, да активират ра- 
оотата, а дали това ще бъде 
някои от предложените 
ооретения 
леградчани, или пък някой

дъждова-
лежи, 38 литра иа метър 
дратен, положително 
влияят особено на 
ковите градини, но не 
царевицата, която значител
но е засъхнала и

не секва
ще по 

заленчу- 
и на

на небето, една 
кооперация в общината. Как 
во вземат решение, така ще 
им бъде на

из-
на двамата боси е поливане- 

площи. височани.
деградира- А. Т. Б. Николов4 СТРАНИЦА
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ПР?™0НСТИТУЦЙЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
РАЗВИТИЕ И СЪВМЕСТЕНСЖ?лпОДОЛ1°БИВ>?тЕ1м1 л™п1?р1Г)™и^тЖМВЕЕЩИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 
1ИЧНА ДЪРЖАВА ЗАСНГ>п<Л?ОТ НА ВСИЧКИ НАРГШ^'и™т??И ТРАДИЦИИ НА СРЪСКИЯ НАРОД И НАРОДНОСТИТЕ, ИСТОРИЧЕСКОТО 
ПРИНАДЛЕЖИ НА ВСИЧКМА?А ВЪрХУ ЗАЧИТА^1ЕТПИги^г’^1гД^РДИОСТИ НА ТЕЗИ ПРОСТОРИ, РЕШЕНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ДЕМОКРА- 

ИЧКИ ГРАЖДАНИ ВЪРХУНРАИн?т?^ЙАТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЪРХУ НАРОДНАТА СУВЕРЕННОСТ, КОЯТО
РАВНОПРАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОГРЕС НА ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВОТО 

ПРИЕМА
К<ШЦГШТУ_ЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯI ОСНОВНИ разпоредби

поДл„Ит™есНкоРОСГ' вероиаповеДание,- 
куще™Гое' ПОТеКЛ°'
лично качество.

Член 22.
Никой не може да бъде наказан 

и- за дело, което преди да е извърше- киго. 
,друго но, не е било предвидено със зако

на или предписание основано върху 
закона като наказуемо деяние, нито 
пък наказание за това 

неприко- била предвидена. •
Углавни дела и наказания за на

рушителите могат да се определят 
само със закона.

Никой не може да бъде считан

Член 1. ■ Член 31.
Обучението е достъпно на все-ДРУго убеждение,« Социалистическа 

бия е дамократична
ъбския народ и 
роди и народности, 
основана

Република Сър- 
Държава 

части на илина ср- 
ДРУги на-

Основното образование е задъл
жително.

В училищата, които се финнаси- 
дело не е рат от обществени приходи, обуче

нието е безплатно, и става по начин

живеещи в нея
властвуването на’ 

правда. , 
Република Сър- 

,югославската фе-

върху 
правото и социалната 

Социалистическа 
бля е членка на 
дерация.

Член 13. 
на човека еЖивотът 

сновен.
Смъртно наказание може 

чително да се предпише и произне
се само за най-тежки облици на 
тежки углавни деяния.

утвърден със закона.
Числящите се към други народи 

и народности имат право на обуче
ние на роден език в училищата и 

за обвинен за углавно дело докато другите образователни учреждения, 
същото не се утвърди с правоснажна съгласно Конституцията и закона, 
съдебна присъда.

Лице, което неоснователно е осъ
дено за углавно дело или пък не
основателно е лишено от свобода ване и публикуване на научни, про- 

въз пг СЪС зако~ има пРаво на реабилитация и на фесионални и художествени и др.
петентен СН°Ба На решение на ком- обезщетение. чултурни произведения.

с съд* Начинът на осъществяване и за-

изклю-
Член 2.

Суверенността
падлежи на Е Републиката при„ народа.

Народът осъществява суверенност 
чрвз референдум, е народна иници
атива и посредством своите свобод
но избрани представители

Член 14.
Свободата на човека е непоико- 

сноаена. Никой не може да бъде ли-
Г,1 своб°«а осзен ПРИ случаи И при процедура, утвърдени

Член 32.
Гарантира се свободата на създа-

на,■Член 3.
В Републиката

не етаизриСчн^°^^НгД™3а 
Всекиму се признават 

рат с Конституцията 
неиовредими

\Член 23. щита правата на творците на науч- 
На гражданина се гарантира пра ни, професионални, художествени и 

съществува осно- вото на отбрана пред съда или пред др културни произведения се уреж-
углавно делоНТожеЧдабъдеВЪар™у- следствие“' комг,етентен да води ла със закона,
гот ° И задържано в арест само ко- Никой, който
„ е необходимо зарад водене или на друг орган, компетентен за

п ’ но Дело. водене на постъпка не може да бъде
пя ^ре"1страенето на ареста трябва наказан йко според закона не е раз-

а д ц Гр сведе на най-късо необходимо питан, или ако не му е дадена въз-
р можност да се защищава.

„ |..рц.ГрСТЪТ може да продължи с.ре- Със закон се урежда, при кои
, ние на първостепенен съд най- случай обвиненият наложително тря

Чтен -много шест месеца от деня на аре- бва да има защищник.
н -ч,1т стуване. Този срок може да се про-
В Републиката съществуват Ав- длжи с решение на Върховни съя 

•гономна покрайнина Войводина и с още три месеца Ако до изтича- 
:хВтоно;.1на покраишша Косово и нето на тези срокове на се възбуди 

на територи- следствие, обвиненият 
свобода.

Член 15.
Лице, за което 

ьателнои гаранти- 
утвърдените

лични, политически, 
национални, икономически, социал
ни, културни и други човешки

Член 33.
На гражданите се гарантира пра

вото на собственост, свободата на 
предприемачество и правото на на
следство, по начин утвърден 
закона.

е достъпен на съда
права.

Член 4.
Територията на Републиката 

единна, неделима и 
Главен 

Белград.

със
неотчуждима. 

град на Републиката Член 34.
На гражданите се гарантира сво

бодата на труд, свободен избор на 
ганятие и заемане на работа и до
стъпност при еднакви условия, нг, 
всяко работно място и пост.

Забранен е принудителният труд.
Член 35.

Трудоустроените имат право на 
възмездие за вложения труд и пра
но да осъществяват самоуправителнп 
права в обществените предприятия, 
в които работят и да участвуват в 
решаването в други видове предпри
ятия в които работят, относно в ко
нто влагат средства, съгласно зако
на за колектвните договори.

Член 24.
Всеки има право на материално 

и морално обезщетение, което по не- 
се пуска на закрнен път или с неправилна ра

бота му е нанесено при изпълняване 
своята дейност държавен орган или 

На гражданите е гарнтирана сво- организация, изпълняваща обществе- 
содата на движение и местоживе- ни правомощия, по начин утвърден 
ене и право да напуснат стрната и със закона, 

самоуправ- да се върнат в нея.
Свободата на движение и место-

Метохия като облици 
ална автономия.

Член 16.Член 6.
Т ериториалната организация на 

Републиката се урежда със закона.
Общината е облик на 

ление. Член 25.
живеене може да се ограничи въз Гарантира се зачитането на чо- 
основа на закона, ако това изисква вешката личност и достойнство при 

ществена употреба е сърбохърватски воденето на углавно следствие, осу- углавна и всяка друга процедура, 
език и кирилицата, а латиницата съ- етяването на заразни болести или при случаи на лишаване, относно

интересите на отбраната на стра- ограничаване на свобода, ’ както и 
ната- по време на издържане на наказа

ние.

Член 7.
В Републиката е служебна и об-

I

Член 36.
Трудоустроените имат право на 

стачка, по начин утвърден със за
кона.

гласно закона. В части от Републи
ката, в които живеят народности, в 
служебн и обществена употреба са 
и техни езипи и писма, съгласно 
закона.

Член 17.
Човешкото достойнство и частен 

живот на човека са неповредими.
Никой не може да бъде подло

жен на изтезание или понизяващо 
наказание при постъпка. Отделно се 
забранява да се изпълнява 

Неповредима е тайната на писма- кого
Председателството на Република- та и другите средства на общуване, медицински и други научни 

та е шеф на държавата. Със закон може да се уреди, че
Алтернатива за алинея 2: гласи 

така: Председателят на републиката 
с шеф на държвата.

Изпълнителната власт принадле
жи на лрвителството.

Съдебната власт изпълняват съдо-

Член 37.
Трудоустроените имат право на 

ограничено работно време, на днев-'' 
на и седмична почивка и на пла
тена годишна почивка, съгласно за
кона.

Член 8.
Законодателната власт принадле

жи на Нроднага скупщина.
Член 18. над ня- 

без негово разрешение —
опити.

Член 38.
На граждани, които не са напъл

но трудоспособни, се гарантира под
готовка за съответен труд и се обез- 
лечват условия за трудоустрояването 
им, съгласно закона.

Държавата обезпечва

Член 26.
Човек има право свободно да ре

шава за раждането на деца.

само въз основа на решение на съ
да може да се отстпи от принципа 
на непредимост на тайната на пи
смата и другите средства на общу
ване, ако това е необходимо за во
дене на углавното следствие или за 
отбраната на страната.

Член 27.
Майката и децата се ползват с 

отедлна защита.
С отделна защита се ползват не- 

пълнозрели лица, за конто родите
лите не се стараят, както и лица 
които нямат възможност сами да се 
грижат за себе си и за защита на 
своите права и интереси.

социална
сигурност на гражданите, които са 
нетрудоспособни, а не 
със средства за издръжка.

Гарантира се, при условия 
дени със закона, право на материал
но осигуряване по време 
менна незаетост.

ьете, които са смостоятелни и неза
висими.

Конституционният съд обезпечава 
защита на конституционността, как
то и защита на законността съгласно 
К онститунията.

разполагатЧлен 19.
Гарантирана е защита на данните 

за личността.
Събирането, обработката и полз

ването на данни за личността се у- 
режда със закона.

утвър-

на вре-
Член 9.

Член 39. х 
Гарантира се свобода

Член 28.Дейността на държавните органи 
е публична.

Публичността в работата на дър
жавните органи може да се изклю-

Член 20. Семейството се ползва с отделна на вероиз-
защита. Бракът и правовите отно- поведание, обхващаща свободата 
шеиии в брака и семейството се у- вярване и изповядване на вярата.

Религиозните общности

Жилището е неповредимо.
Със закон може да се уреди, 

така че лице само въз основа па 
чи само ггри случай, уредени сьс съдебно решение може до влезне в

жилище или в други помещения 
против волята на техни» съдържа- 

и тел и в тях да върши обиск. Обиск

н а
реждат сьс закона.

Родителите имот право и дълг 
да се грижат за отглеждането и въз
питанието ни своите деца. Децата са

са отде
лени от държавата и са свободни 
при изпълнението на религиозни об
реди. 4

Религиозните общности 
създават и религиозни

закона.
Член 10.

Републиката има герб, знаме 
химн, утвърдени с Конституцията. мсше да се върши само в присъ- 
(Тези символи ще бъдат лредложе- ствието на двама свидетели, 

по-нататъшната

длъжни да се грижат за своите ро
дители, ако се нуждаят от помощ.

Деца, родени изБъбрачио се пол- добротворни заведения, 
зват със същите права и задълже- 

както и децата, родени в брак.

могат да 
училища и

При уедоиия предвидени със за
кона служебно лице може да влез
не в жилище или помещения 

II. СВОБОДИ, ПРАВА И ЗАДЪЛ- съдеб0 решение и да върши обиск
ЖЕНИЯ НА ЧОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА

ни в темелите на 
работа върху Конституцията).

Член 40.
Гражданин, напълнил 18 години 

има право да избира и да бъде из
биран в Народната скупщина и в 
други органи и избирателни тела. 

Изборите са непосредствени, из- 
щита имат деца и остарели лица, а бирателното тяло е общо и еднакво, 
и други граждани, при условия ут- а гласоподаването е тайно, 
върдени със закона. В изборите учетвуват политически

партии, движения, съюзи

без пия,
Член 29.

Бсеки има право ни здравна затова е необходимо зарад прякоако
залавяне на изпълнител ма углав
но дело или при спасяване на хора 
и имущество.

шито. .
Право на безплатна здравна за-Член 11.

Границите на свободите и права
та на човека са определени само с 
еднакви свободи и нрава на другите 
с Конституцията утвърдени ограни- -нита

Член 21.
Всеки има право на еднаква зо

на споите права при съдебна 
процедура, друг държавен орган или 
друг орган или организация.

Гражданите са равни в правата Всекиму е гарантирано правото пешка среда, 
и здължеиията и имат еднаква за- на жалба или друго правово сред- Всеки, съгласно закона, е задъл- 
Л'ита поел държавните и другите ство против рошения, с които се за- жон да защищава и подобряла жиз- 

к сягат неговите права или със зако- вената среда и природните забеле
жителност.

и сдруже
ния, които се основават и действу
ват свободно, както и групи граж
дани. Те са длъжни да спазват прин 
ципите на суверенност и демокрация 
и да спазват с Конституцията и за
кона утпърдените граници на дей- 
ствуване.

Член 30.
Човек има право на здрава чо-чения.

Член 12.

органи без оглед на раса, пол, рож
дение, език, принадлежност към па на утвърден интерес.
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Звмидвлските имоти като влв1'о с репу6ликввските органи н рамки-
интерес, трябва обезателно д правата и длъжностите на Ре-

се обработват. публиката, утвърдени с Конституци
ята, утвърждават политиката, яри<5- 

’ излълнвват законите и дру- 
и общи ак- 

конститу ционно -

мижи ди се уреди само 
осъществяване на отдел- оОщ 

когато с Коисти- 1 
когато тона 

осъп 1С-

Сьс на йонЧлен 41.
свободата на събра- начина но

публично ни свободи и прана 
по на-' туцшгга е уредено 

с необходимо

Гарантира се 
пия и други видове 
организиране на гражданите 

утвърден със закона.

па или 
тяхното Член 62.

срещу мат иза Недвижимите имущества 
обезщетение по пазарни условия, мо
гат да се експропрират или соо- 

■стпеиостта над тях може да се ог
раничи, ако това налага общият ин
терес, утвърден въз основа на закон.

■ гите закоиопредписвния 
изпълняват

мин стняшшс,
съдебна защита

съдебната и съдебната защита иа 
конституционвостта и законността.

Па други органи в Република мо- 
изиълняванет о

'^сайОади™ ни ПОЛИ- иа Жоди?Ги припити, Гирштфшш 
с Конституцията.

III ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛ
НО УРЕЖДАНЕ

Гарантира се
тическо, синдикално и др. организи
ране и двйствуване.

Забранява се организирането и 
действуването, насочени към: насил
ствена промяна на с Конституцията 
утвърденото устройство, нарушава
нето на териториалната цялост и л,о/л_и
независимост на страната, наруша- дШ1е се крепи на свободното стопа 
ване на с Конституцията гарантира- нисване на домашния и чуждим па
пите свободи и права на човека и зар във всички облици на собсгве- 
гражданина, раздухване на нацио- ността, на самостоятелността на иред- 
нална, расова и религиозна омраза и приятията и всички други облици 
нетърпимост. на организиране, управляване и при-

основата па собстле-

ди се поверява 
законите и другите законопред- 

общи актове от областта 
Ре

же
Член 03.

Свободна е размяната на стоки и 
услуги и свободно е движението ни 
капитала и работната сила.

Всички предприятия и други су
бекти на стопанисването са самосто
ятелни п дейността си, в свързване
то и сдружаването; 
позиция на позора по отношение на 
общите условия па стопанисване и 
правна защита и 
жепия в правното общуване отговар
ят със средството, с които разпо
лагат.

Протипкопституционна е всяка дей 
пост и деяние, с които сс създават 
или подтикват монополни или дру- 
1 и ограничавания на пазара.

Член 64,
Със закон могат да се утвърдят 

дейностите, относно работите, които 
имат свойството на обществени слу
жби като се утвърждават условията 
и начина ни тяхното изпълняване.

па
писания и

правата и дължностите иа 
публиката, но при това републикан
ските органи са отговорни за из- 
вършаването на тези работи.

Член 04.
Икономическото и социално уреж-

ла

/лен 71.имат еднаква
Републиката осъществява и 

/урява:
1. Суверенитета, 

териториална цялост на
международната позиция и от

ца Републиката с други- 
международните ор-

оси-

независимостта и 
Релублика-

евояване върху 
поспа и труда и правото иа трудо-

за своите задъл-
Член 43.

Гарантира се свободата на съвест, уСтр0ените и другите граждани 
мисли и публично изразяване

на та и 
пошениятана социална сигурност.

Държавата при еднакви условия 
подтиква издигането на икоиомичес- 

блпгосъстоипио 
гражданите и допринася към па

на нееднаквостта п роз- 
до-

мнение. те държани и 
жанизации;

2. Свободите и праватаЧлен 44.
Гарантира се свобода на печата 

и другите видове на информиране. 
Гражданите имат право в сред- 

за масова информация да из-

на човека
и конституционност-

кото и социалното
и гражданина 
та и законността; 

3. Отбраната и

на
миляпане 
пределението на богатството и сигурността на 

Кон-ствата
насят и публикуват свои мнения. 

Издаването на вестници и публи- 
на други информации е

I ражданите и защитата на с 
ституцията утвърдения строй;

4. Собственическите и облигацион- 
отношения и запитата на всич

ко да.

Член 55.
Гарантират се обществената, дър

жавната, частната и другите върху 
обосновани облици на собстие-

куването
достъпно на всички, при еднакви 
условия, утвърдени със закона.

Гарантира се право на изправна 
на публикувана информация, с която 
се повреждат интересите на човека, 
оргнизация, или орган.

ните
ки облици на собствеността; нрав- 

положение на субектите в сто- 
в областите

•гях 
ността.

Всички облици на собстпеността 
са равноправни и има еднаква за
щита.

иото
написването; системата 
на финансите, 
ношелия с чужбина, пазарното пла
ниране, трудовите отношения, зачди- 

труда, социалното осигуря
ване и другите облици на социал- 

сигурност и останалите въпро- 
областта на икономическите и 

ин-

Члсн 65.
Предприятието и другите субек

ти на стопанисване могат да изпъл
няват дейности и да влагат сред- 
стпа в чужбина при условия утвър
дени със закон.

от-икономическите

Чуждестранно лице може да спе- 
Гражданнте на Републиката имат челва право на собственост при ус- 

поданство на Републиката. ливия,' утвърдени със закон.
Получаването и губенето на подай 

ство се урежда със закона. На граж
данин. който е отсъствуващ от стра
ната, а има друго поданство, може 
само в изключителни случаи 
въз основа на закона, да се отнеме 
поданство на Републиката ако с 
действията си нанася вреда между
народните или др. интереси на Ре
публиката или ако отказва да из
пълнява гражданските си задълже
ния.

Член 45. тата на

ката 
си в 
социалните

Член 66.
По време на непосредствена воен

на опасност, военно положение и 
природни бедствия с по-големи раз
мери със закон може да се ограни
чи разполагането или да се утвър
ди специален начин на ползуването 
на част от средствата на правните 
и физически лица, когато траят та
кива състояния.

отношения с общЧлен 56.
Свободно и равноправно, съглас

но с Конституцията и закона, е уи- 
и ражняването на стопанска и ДРУ ■ 

ги дейности със средства във всич
ки облици на собствеността.

Гарантира се правото на чужде
странно лице, да упражнява, относ
но да организира дейност самостоя
телно или с влог в домашно пред-

терес;
5. Системата на здравеопазването, 

и детска защита, насоциалната 
образованието, науката, културата и 

култура; общественотофизическата 
п публичното информиране;

6. Контрола на законността з 
средствата наразполагането със 

правното лице, финансова ревизия 
на обществените разходи и начина 
на единствено организиранене на те
зи работи;

7. Основните цели и насоки на 
стопанското, технологическото, де
мографското, регионалното и соци
алното развитие на организацията и 
ползуването на пространството, за
щитата и подобряването на жизне
ната среда, политиката и меропри- 
ягата за направляване и насърча
ване развитието включително и на 
развитието на недостатъчно разви
тите области; стоковите запаси;

8. Финансирането на изпълняване 
извършаването на функциите на Ре
публиката, утвърдени с Конституци-

приятие, относно създаване на сме
сено предпиятие както и право въз 

Гражданите имат право публично основа на влог и стопанисване, при
условия, които със закон са утвър
дени за домашни лица.

Член 67.
Средствата за осъществяване на 

с Конституцията и закона гаранти
раните права на гражданите и утвър
дения общ интерес в областта на 
здравеопазването, социалната и дет
ската защита и в другите облици не 
социалната сигурност, образование- 

и то, науката, културата, физическа
та култура, както и в другите об
ласти, които са утвърдени със за
кона, се осигуряват в бюджета.

Средствата за осъщестяване на 
о.„ правата на трудоустроените въз ос

нова на задължителното социално 
(здравно, пенсионно, инвалидно п 
др.) осигуряване обезпечават трудо
устроените и работодавателите, съ
гласно със закона.

Член 46.

да критикуват работата на държав
ните и другите органи и организа
ции и носители на обществени пъл
номощия, да им подават представки, 
петиции и предложения и въз осно
ва на тях да получават отговор.

Член 57.
Собственическите права и длъ

жности върху средставата в обще
ствена и държавна собственост 
условията при които тези средства 
могат да се превръщат в други обли 
ци на собственост се уреждат със 

и култура и свобода на употреба на закон. 
език и писмо.

Член 47.
На гражданина се гарнтира сво

бода на национална принадлежност

Отчуждаването на средствата 
Гражданинът не е задължен да обществената и държавната собстве- 

се изяснява към кой народ, относно ност става по пазарните Условия, 
народност принадлежи, нито да се въз основа на закона, 
определя към един от' народите или 
народностите.

ята и закона;
9. Организацията, компетенцията и 

работата на държавните органи;
10. Другите работи, утвърдени с 

Коноп ггуцията.

Член 58.
Природните богатства и блага в 

Член 48. обща употреба, както и благата с
Гарантира се правото на азил на, 0бщо обществен интерес са в дър-

чуждестранни лица и на лица без жавна или обществена собственост.
поданичество, които са преследвани Отделни блага в обща употреба бюджети, в които се отразяват 
зарад борба за демократични въз- могат да бъдат и други облици на ки техни приходи в разходи,
гледи и движения за социално и собствеността, при условията утвър- Средствата за бюджета се ооез-
национално освобождение,- за свобо- дени със закона. . печават с данъци, такси и други
да и право на човешка личност или На природните богатства и блага приходи, утвърдени със закон, 
за свобода на научно или художе- в обща употреба, при условия утвър- Задълженията да се плаща данък

дени със закон, може да се спечели

Член 68.
Републиката, автономната покрай

нина, град Белград и общината има!
всич- V РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ОРГАНИ

НАРОДНАТА СКУПЩИНА!
Член 72.

Народната скупщина е орган на 
законодателната власт.ствено творчество. и други даждия < се утвърждават в 

зависимост от икономическата мощ 
па субекта.

Законът й другите законопредпи- 
сания и общи актове, с които се 
създават задълженията към бюдже
та не могат да се гласуват ако пред- 

Със закон може да се препише варително органът, който гласува 
дългът да се плаща за употребата, съответното законопредписание, ' от- 
относно за използуването на благата носно , акт не утвърди, че за изпъл

няването на тези задължения са 
обезпечени средства.

право на ползуване.
Защитата, използуването, подобря 

рането и управляването на благата 
от общ интерес се осъществяват в 
условия и по начин утвърден със 
закон.

Член 49. Члан 73.
Отбраната на страната е неприко

сновено и неотчуждимо право и най- 
-голям дълг и чест на всеки граж- , 
данин.

Народната скупщина:
1. Решава за промената на Кон- 

титуцията;
2. Приема\ закони и други зако- 

нопредприсания и общи актове;
3. Приема плана за развитието, 

пространствения план, бюджета и 
заключителния баланс;

4. Решава за промените на грани
ците на Републиката;

5. Утвърждава 
организация в Републиката;

6. Решава за войната
7. Ратифицира 

договори;
8. Разписва

Член 50.
Дълг на всеки гражданин е да 

участвува в задоволяването на об
щите обществени потреби сагласно 
закона. с общ интерес.

Член 51.
Всеки е задължен да спазва Кон

ституцията и закона.
Всеки е здължен съвестно 

говорно да изпълнява обществена 
функция.

Член 59.
На гражданите се гарантира соб

ствеността на земеделски имоти, а 
иа горите' и горските имоти в гра
ниците, утвърдени със закон.

териториалнатаIV ПРАВА И ДЛЪЖНОСТИ НА 
РЕПУБЛИКАТАИ от-

и мира; 
международнитеЧлен 69.

Член 52.
Дълг на всеки гражданин е да 

окаже помож при опасност и да уча
ствува в премахването на обща опа
сност.

Член 60. Правата и длъжности на Репуб-
Собствеността на предмети с осо- ликата изпълняват определените с рендум; 

бено културно и историческо значе- Конституцията републикански ор- 
ние въз основа за закон може да 
се ограничи, ако това налага общия 
обществен интерес.

републикански рефе-

9. Разписва републикански 
ществени заеми и решава

на Републиката;
10. Избира и

об-гани. за задъл-Свободите и правата на човека и жаване 
гражданина, еднаквостта пред за
кона и самостоятелността и равно- дателя и

родната

Член 53.
Свободите 

Конституцията 
мат и ограничават. 

Свободите

разрешава: предсе- 
подпредседателите на На-

и правата, гарантира 
не могат да се отне- Член 61. правното положение на всички су-

Физическите и правните лица осъ бекти 
осъще- ществяват собственически права съг

ласно с естеството и предназначе
нието на недвижимите имущества.

на стопанисването са основа подпредседателитрНа« председателя, 
и рамката на пълномощията и отго- Правителството- пп(?пг>^ИНИСТрИТе В 
ганп°СТИТе На РеПУбЛИКаНСКИТе °Р- Ди™е на Констиуцивдн^ТД Ив1р1

ховния съм и редовните съдилища

и правата се 
ствяват, а задълженията 
яват въз основа на Конституцията.

се изпълн-
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ь-я*я«гг«яал •
прокурори в Републиката и други 
обществени функционери опреде-

Член 80.
скупщина може да ре- 

по отделни въпроси от нейна 
гражданите 

референдум.

Член 92.вителството и да постави определени 
въпроси в дневния ред на заседани
ето. •

Народната Правителството е съставено от пред 
седател, подпредседатели и мини-ши

компетенция да решат 
чрез републикански

лени със закона;

'п„в=„:гт
ни и носители на обществени функ
ции, отговорни на Народцата 
щина съгласно

Заседанието на Правителството, стри. 
свикано от Председателството на Ре Организацията и начинът на ре
публиката се ръководи от председа- бота и решаване на Правителството

се утвърждават със закон и пра
вилник за работа на Правителство-

Член 81.
Работата на Народната 

с Конституция“^ 1;Г" не“ната

теля на Председателството на Репу
бликата.екутци-

вътрешна организация 
и правата и длъжностите 

представители се
^лен 86.

Председателството на Република
та има председател и шест членове.

, Председателят и членовете на 
Председателството на Републиката 
се избират от гражданите на непо
средствени избори, чрез тайно гла- то- 

' соподаване в унисон със зкона.
Мандатът на председателя и Чле

новете на Председателството на Ре
публиката е .пет години.

Едно и също лице може да бъде 
избрано за председател или член 
ма Председателството на 
ката най-вече два пъти.

В случай на непосредствена во- 
п „ - енна опасност или военно положе-

т_ Р а по ВЪПР°СИ от област- ние мандатът на члековете на Пред- 
с с от®рана в Уиноон седателството на Републиката се

ли р ня1->п51ЦИЯТа И закоиа и ръково- продължава все докато е такова моди с народната съпротива във вой- ложеиието.

то.
Член 93.

Кандидатът за председател на 
Правителството представя в Народ
ната скупщина собствена програма 
и предлага състав на Правителство-

закона;
12. Дава амнистия

на народ- 
уреждат сиите

правилник за работата.за углвни дела;
13. Изпълнява и други работи, 

утвърдени с Конституцията.
Народната скупщина 

зинство од две трети на 
родни представители да упълномощи 
Правителството

Председателството на Републи
ката*)може с. мио- 

всички на- Правителството е избрано ако за 
неговото избиране са гласували мно
зинство от общия брой народни де
путати.

След всяко учредяване на ново
избрана Народна скупщина се изби- 

Републй- Ра и Правителство.Председателят, подпредседателите 
и министрите се възползуват от и- 
мунитет като народни депутати.

Член 82.
Председателството на Република- 

вре- та представя Републиката 
от та и

за определено ; 
ме да урежда отделни въпроси 
законодателна- компетнция.

в страна-
чужбина и е израз на единство 

то на Републиката.
Член 74. 

Народната скупщина Член 83..
Председателството на Република-се състои от 

една камара и има 200 народни пред та- 
ставители.

Народните предствители 
бират на непосредствни избори 
тайно гласуване.

Кандидати за народни

се из- Член 94..
Правителството и 

член отговаря за работата си- пред 
Народната скупщина.

Народната скупщина може да из- 
гласува недоверие на Правителство
то или на някой негов член.

Правителството и всеки негов член 
могат да подадат оставка на Народ
ната скупщина. Оставката или ос
вобождаването от длължност на пред 
седателя на Правителството подраз
бира и оставка на Правителството.

Председателят на Правителството 
може да предложи на Народната 
скупщина сменяване на някои чле
нове на Правителството.

Най-малко петдесет народни де-

всеки негов
представи- на;

тели могат да предлагат политиче- 2) приема наредби със законна 
ските партии, движения, съюзи, сдрх - сила в случай
жения и групи граждани. военна опасност, по време на воеи-

ачина на избирането, и отзова- но положение, застрашеност на на- 
ването на народните представители ционалната независимост или тери- 
и ооразуването на избирателните е- ториалното единство и липса на 
диници се урежда със закон. възможност за нормална работа на

. ^ републиканските' органи, ако Народ-
Член 75. пата скупщина няма възможност да

Народният представител представ заседава. С наредбите, имащи за- 
лява гражданите в избирателната е- 
диница, в която е избран.

Народният представител е отго-

Председателлт и членовете на 
Председателството на Републиката 
не могат да вършат друга обще
ствена функция.

Председателят и членовете на 
Председателството на . Републиката 
се възползуват от имунитет като

на непосредствена

народни депутати.

Член 87.
Председтелството на Република

та решва с помощта на мнозинство 
от общия брой членове на Предсе
дателството на Републиката.

Организацията и начинът на ра
бота на Председатеството на Репу
бликата се утвърждава с правилник 
за работа на Председателството на 
Републиката.

конна сила може да се суспендират 
определени разпоредби
се до свободите и правата на граж- 

зорен пред избирателите в избира- даните и до организцията, състава и
компетенциите на отделни републи
кански органи. Председателството на 
Републиката е длъжно да представи 

Народният представител се пол- наредбите си със законна сила в На- 
зува с имунитет съглсно със закона, родната скупщина, за да бъдат пот- 

Народкият представител не може зърдени, в момента, когато се създа- 
да бъде повикан на наказателна от- де възможност за сесия на Народната

отнасящи

телната единица. путати могат да подадат предложе
ние да се гласува недоверие на Пра
вителството-

Решението за сменяване на Пра
вителството се’ смята за прието ако 
за него са гласували мнозинство от 
общия брой народни депутати.

Правителството, на което е из- 
или което е

Член 76.

Член 88.
Председателството на Република

та, по предложение на Правител-
говорност, арестуван или наказан за 
казано мнение или за даване на 
глас в Народната скупщина.

Народния представител не може да се вземат мерки за подготовка и 
да бъде арестуван без одобрение на мобилизация на източници и сили 
Народната скупщина, нито против на страната за отбрана, и за съгла-

скупщина;
3) приема планове и мерки за от

брана на страната, дава напътствия
1ласувано недоверие 

ството, може да разпусне Народната подало оставка върши работата си 
скупщина в случай когато Народна- до избирането на ново Правител-
та скупщина няма възможност да 
решава по въпроси в рамките на
компетенциите си. Министерствата са носители на

В срок от 60 дни след разпуск- управителната функция, 
нето на Народната скупщина тряб-

ство.
Член 95.

него, ако се позове на имунитет, суване на източници и сили на стра- 
може да се повдигне наказателно ната за отбрана и за съглсуване на 
дело без одобрение на Министерствата прилагат закони, 

ва да се проведат нови избори за предписания и други общи актове 
Народната скупщина. на Народнта скупщина и Правител

ството, както и общите актове на 
Председателството на Републиката, 

Председателството на Република- решават по управителни въпроси, 
1а върши работи съгласно компе- вършат управителен надзор и други 
тенциите си въз основа и в рамки- управителни работи съгласно зако- 
те на Конституцията и закона и е на. 
отговорно пред гражданите на Ре
публиката.

Председателят и членовете на 
Председателството на Републиката 
са отговорни за нарушаване на Кон-

Народ нага плановете и мерките на Други су
бекти, \ утвърждава • дали съществуваскупщина.

Народният представител може да непосредствена военна опасност, из- 
бъде арестуван без одобрение на дава наредба за обща или частична 
Народната скупщина само ако 
заловен във вършене на углавно де-

Член 89.е мобилизация и провъзгласява воен
но положение доколкото Народната
скупщина няма възможност да засе
дава.

ло, за което е предписано наказание 
със затвор в траене на повече от 
пет години.

Народната скупщина може да ре
ши да се приложи имунитет към 
народния предстваител, който се не 
е позовал на имунитет, ко е това 
потребно за вършене на неговата 
функция.

4) утвърждава план за употреба 
ка въоръжените сили в случай на 
война и издава наредба за мирно
временна употреба на въоръжените

Министерствата работят самостоя
телно в рамките на компетенциите 
си, които са утвърдени с Конститу
цията и закона.сили;

5) решава по въпроси от областта 
на външната политика и междуна
родните отношения в унисон с Кон- 
ситуацията и закона;

6) предлага на Народната 
щина кандидат за

Члн 96.ституцията.
Отговорността на председателя 

или членовете на Председателството на министерствата се утвърждават 
се утвърждава в Конституционния със закон, 
съд по предложение на най-малко 
две трети народни депутати.

Организацията и компетенциите
Член 77.

скул- 
председател на

Народните представители се из
бират на четири години. На същия
период се избират и председателят Председателството; 
и подпредседателите на Народната 7) предлага на Нродната скупщи- 
скушцина. на кандидати за председател и съ-

С деня на верификацията на ман дии на Конституционния съд;
8) предлага на Народната скуп

щина и на Правителството да об
съдят въпроси от общ интерес ш» 
Републиката;

9) помилва осъдени лица;
10) присъжда отличия и призйапии

Съдовете и прокуратурата

Член 97.
Съдебната власт вършат съдове-

Правителство

Член 90.
Правителството е орган на из- 

п-ьлпителната власт.

те.дат на новите народни представи
тели престава функцията на народ
ните представители, чийто мандат 
изтича.

Народната скупщина може в слу
чай на непосредствена военна опас
ност или военно положение да ре
ши мандата на народните представи
тели да се продължи докато това 
състояние трае.

Съдовете защитават свободите и 
правата на гражданите, гарантира
ните със закона права и интересите 
на правовите. субекти и осигуряват 
конституционност и законност.

Член 91.
Правителството:
1) поди политиката на Република

та и прилага закони и други пред
писания и общи актове на Народната 
скупщина о унисон с Конституци
ята;

съгласно закона;
11) върши и други работи съгла

сно Конституцията.
Член 98.

Съдовете са самостоятелни и не
зависими, и съдят въз основа Кон
ституцията и законите.

Никой, който участвува в съдене- 
2) приеми наредби, решения и дру то не може да бъде призван на от- 

ги предписания за прилагане на за-

Член 84.
Председателството па Република

та с указ провъзгласяла закони в 
срок от 15 дни след ирисминето им 
в 1)иродиата скупщина, В този срок

Член 78.
Народната скугггцина се свиква 

на две редовни сесии годишно.
Народната скупщина се свиква па 

извънредни сесии по искане на Пред Председателството ни Републиката 
седателството, Правителството или може да представи в Народната 
най-млко 50 народни представители, скупщина искане за повторно раз

глеждане на определен закон.
Председателството на Република

та е длъжно да провъзгласи пов
торно гласувания закон в Иродиата

говорност за дадено мнение при 
взимането на съдебното решение, а

3) иредлаги закони, развоен план, в раздвижена постъпка поради уг-
простореи план, бюджет и годишен лавно дело направено при въроце- 
баламс и други предписания и общи неГо на съдийската функция не мо- 
актовс; же да бъде арестуван без разреше-

4) насочва и съгласува работата иие на Народната скупщина, 
на министерствата и останалите ор
гани ни управлението;

5) пърши надзор над работата на 
министерствата; анулира или пре
махва техни предписания, които не 
са съгласувани със закона Или с 
предписание на Правителството;

6) утпърждава вътрешната орга
низация на министерствата; формира 
професионални и други служби за 
собствени потреби; назначава и смен 
яви функционери п министерствата;

коии;

с предварително утвърден дневен 
ред.

Член 79.
Народната скупщина ' решава с 

мнозинство гласове на сесия на ко-

Член 99.
Разискването пред съда е явно. 
Заради запазването на тайни, за

щита на морала, интересите на мало
летните или защита на други общи 
интереси, със закон се определя в 
кои случаи в разискването може да 
се изключи явността.

Член 100.
Съдовете съдят в съвети.
Със закон може да се определи п 

7) върши и други работи съгласно определени случаи да съди и съдия 
Конституцията и закона.

скупщина.
Член 85.

Председателството на Република
та може да епика Заседание ма Пра-

ято присъствуват мнозинството от 
общия брой на народните предста
вители, ако с Конституцията не е 
предвидено особено мнозинство.

Правото на предлагане на зако
ни и други законолредписания и об~ 

актове
*) Ако се приеме алтернативата 

имат Правителството, -от член 8, тогава ице се утвърдят 
всеки народен представител, покрай 1 компетенциите и отговорността на 
чинската скупщина и най-малко Председателя на Републиката както 
30 000 граждани с избирателно пра- в този отдел, тока и оставалите кон

ституционни разпоредби.

щ и

като отделно лице.во.
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цълиомошия решава *<* 
дл вжипсти Ш у- 

и тази нро-
пуОллмпите
неговите право и 
лотрвйаии 
цедури До се

Член ПОпокрайнини при
ел ут- ИЗПЪЛПЯ1Ш ОЙ-Па аотономпато 

надлвжат 1 фн ход» >тв. 
н лрдени със закон.

а“ •““Ж-ГГреш.ш.г ни Г 
и посредством спои!е 
ш в общинския отбор, 

сябор съчиняват пред
вижданите, избрани 

избори чрез тай-

елоя език и
запознае с фактите иа'(ден 101.

И с-ьденето участвуват съдии и 
граждани кити съдим, на начин у
вьрден сьс закона. Член 111.

Със закон може да се УРеди иай-иажиат правен акт
съдове и но определени сто. } I покрайнини. Статут стаиитоли

неща да сещат само съдии. нд ашшюмпа^. 1Ю|^айии,ш „р„ема „в непосредствени
Член ща покрайпннеката скупщина, а пот- но гласуване.

Формирането, организацията, ким- иърждана го “^'"аотоиманата ио- 
пегентността и състава на съдоиеге Със статута на
и"кда^със!'зако'н1>еД СЬЯ°“ете " У* решанапе “автономната покрайнина, община да
режда със закон. н ^ ооигурЯ1щ да не се но-

рушешат правата на сръбския народ 
и частите на други породи, които 
живеят в автопомнити покрайнини.

конто
•щинати 
форондум 
представители 

Общинският

споя език.
Член 125

от-Против решенията и другите 
делни актове иа съдебните, управи
телните и другите държавни оргв- 
ии, както и против такива актове 
па органите и организации, кошо 
упражняват публични пълномощия, 
приети п първа степен, може да се 

жалба до компетентния ор-

пиопределени

Член 117
от-може да се утвърди 

има статусСъс закон на

“със закон се утвърждават работи- »0ДаДе
те, които Републиката доверява на шш изключително в опре-
грида. деления случай може да се изключи

жалбата ако па ДРУГ ™ *
н„°^'ИПНоакра=Г град Белград е отделна територи- “Ь""* ‘

1°^=^^ГеГу^в- '«1ТнГТа ГРндГоРсапГ- .^с 3ГГТ4жа= ^
ЛПокрайнинскпти скупщина съчии- 'шТия™ и работата «а градските о^ Хшом”’, Решават за правата и- 

гражданитс, гони, като и други въпроси от ип ^ задълженията, решава съда в у 
терес ни гради. правителен спор, ако за определено

Статут иа Града приеми Градската (;( [а0 ,,е е със закона предвидяна
друга съдебна защита.

Само със закона може изключи
телно в определени видове управи
телни неща да се изключи управи
телния спор.

Член 103.
Функцията на съдия е постоянна 

и съдията не може да бъде разре
шен
освен в случаи които са цредведини 
в закона.

от длъжност нито преместен, за-

Член 104.
Съдовете се формират като пър

востепенни и второстепенни.
Върховният съд на Сърбия е най- 

- витият съд в Републиката. нпат представители на
и 10к избрани на иепосредстпеии избори,

самостоятелен дър посредством тайно гласуваме, самостоятелен д р покрайнинската скупщина приеми
решения и други предписания и из- 
иьлняпа друш работи утвърдени с 
Конституцията и статута ма автоиом 
нг«та покрайнини.

Покрайнинските органи на управ
лението се формират заради осъще
ствяване решенията и другите 
грайшшеки предписания, като и ш. 
законите и на останалите републи• 
кански предписания чието изпълня
ване е доверено на органите на ипто 
помпата покрайнина.

Ако покрайнински орган на управ
лението, и покрай предупреждение
то на съответен републикански ор- 

изпълняяа покрайнинско ре-

Прокуратура е 
жавен орган, който преследва онези 
които направят углавни и други със 
закона определени наказателни дела 
и влагат правови средства за запаз
ване конституционността и закон» ю-

скупщиии.
Град Белград изпълнява задачи- 

община утвърдени с Колетите пи 
туцията.

Със закон се утвърждават рабо
ти които Републиката пренася 
Града от рамките на споите права 
п задължения.

11; I
стта. Конституционен съдПрокурорството своята функция 
изпълнява въз основа Конституци
ята и законите.

Формирането, организацията 
компетентността на прокурорството

по-
Член 126

Конституционният съд:VII ГРАНИЦИ ЗА КОНСТИТУЦИ- 
ОНИОСТ съгласието на зако- 

автономните покрай 
обши

1. решава за 
на, статутите на 
нини и други предписания и 
актове с Конституцията;

2. решава за съгласието на лред- 
и общите актове на ре-

се уреждат със закон.
Конституционност и законност 

Член 119
Рсички и всеки отделно е дъл- 

жен да се старае за конституцион- 
иостта и законността.

Член 106.
Функцията прокурор е постоянна 

и прокурорът не може да бъде раз
решен от длъжност ни го преместен, 
освен в случаи и условия предвиден 
в закона.

писанията 
публиканските органи със закона;

3. решава за съгласието на всич- 
лредгшсания и общи актове със 

и другите републикански

ган, не
щение и друго покрайнинско предни 
(Санне, републиканският орган на у- 
правлението непосредствено обезпе
чава тяхното изтъняване когато то- 

„ ва е от интерес за осъществяване
Републиканският прокурор и - 1равата на гражданите утвърдени в 

иълнява функцията на прокурорство ^етитуцията. 
в рамките на правата и длъжността 
на Републиката.

У. и
Член 120 закона 

предписания;
4. решава за стълкновение на ком

петентност между съдовете и дру-

Член 107.
на автоном-Законите, статутите 

ните покрайнини и другите пред
писания и общи актове трябва да 
бъдат в съгласие с Конституцията.

4 Предписанията и другите общи 
актове на републиканските органи 

Община е териториална единица, трябва да бъдат в съгласие със за- 
в която гражданите осъществяват 
самоуправление съгласно със стату

тите държавни органи;
5. решава за съгласието на стату

та или друг обш акт на политиче
ската партия, движение, съюз и сд- 

Конституцията и закона;

Община и град
Народна банка Член 113

ружение с 
0. решава за забрана на работата 

на политическите партии, движения.
Член 108. колите.

Всички други предписания и об
щи актове трябва да бъдат в съгла
сие със законите и другите републи
кански предписания.

Републиката има Народна банка.
Статуса, организацията на управ- та на общината, 

ляване и стопанисване на Народна 
банка се урежда със закон.

съюзи и сдружения;
7. решава за отгозорността на. пред 

седателя и членовете на Председа
телството на Републиката за повре
да на Конституцията, и

8, решава избирателните спорове, 
които ке са в компетенция на съдо
вете и другите държавни органи.

Конституционният съд оценява кон 
ституционността на закона и консти 
туционност и законност на предпи
санията и други общи актове, които 
са престанали да важат, ако от пре
ставане на важенето до раздвижва
не на процедурата не е изминало. 
повече от една година.

със закон да 
на отделни

Републиката може 
довери изпълняването 
работи на общината.

Общините могат да се обединяват 
заради осъществяването на съвмест
ни интереси и изпълняване на съв-

Член 121
Законите и другите предписания 

и общи актове постъпват в сила най- 
рано, осем дни от деня на публику
ването, освен ако поради нарочно 
оправдателни причини не е пред
видено да постъпят в сила в по-къс 
срок.

VI ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАТА

местни задачи.
Автономна покрайнина

Член 114
Общината, въз основа и в рамки- 

Автономната покрайнина е облик те на Конституцията и закона, по- 
на териториална автономия в която средством своите органи: 
гражданите самостоятелно вършат 1. приема развойна порграма, ур-

Оанистичесхи план, бюджет и за
ключителен баланс;

2. обезпечава развитие на кому-

Член 109.

Член 122правата и длъжностите утвърдени с 
Конституцията, съгласно с отделни 
национални, исторически, културни 
и други специфичности на нейната калните дейности и със свои пред- възвратно действие.

писания урежда общи условия за

Законите и другите предписания 
и общи актове не могат да имат

Член 127Само със закон може да се опре
дели отделни негови разпоредби, ако 
това налага общият интерес утвър
ден в постъпката на приемането на 
закона, да имат възвратно действие.

територия.
Територията на автономната по- тяхното реализиране;

3. старае се за изграждане, защи
таване и ползуване на местните пъ
тища и улици и други явни обекти

Автономната покрайнина, въз ос- от общинско значение; 
нова и в рамките На Констиуцията 4. урежда ползуването на стро

ителни парцели и делови простори;
5. старае се за задоволяване потре

бите на гражданите в областта на:
1. приема развойна програма и културата, образованието, здравната, 

предприема мерки за нейното реали- социалната и детска защита; физи
ческата култура; занаятчийството, ту 

заключите- ризма и гостилничарството; защита
та и подобряването на жизнената

3. приема решения и други пред- среда_и в други области от непосре- 
писания, с които урежда отделни ден интерес за гражданите; 
въпроси от ийтерес за автономната 6. осигурява реализирането на об- 
локрайнина в областа на: културата; щинските предписания, като и на 
образованието; науката; служебната законите и останалите републикан- 
и публична употреба на езика; пуб- ски предписания чието изпъляване с 
личното информиране; здравната, со- доверено на общината, и
циална и детска защита, отношението
с верските общности; защитата и по- ганизации и служби, 
добряването на жизнената 
урбанизма и в други области 
са утвърдени със закони;

4. осигурява изпълняването на по
крайнинските решения 
покрайнински предписания, 
на закони и на други републикански
предписания чието изпълняване е до- гражданите решават посредством ре- 
верено на покрайнинските органи; ферендум.

5. формира покрайнински органи Член 115
и организации и уреждат организа- Общината има статут, с г 
ЦИЯка ЛттРаб°ТаТа ИМ; уреждат задачите на общината ор-
въпя.™ УТл3 И ДРуги Р'аботи ут" гзнизацията и работата на общии-

Конституцията, законите ските органи, като и други въпроси 
нинаСТаТУГа На автономната покрай- от интерес за общината.

Статут приема общински отбор.

Конституционният съд има девет 
съдии.

Функцията на съдиите на Консти
туционния съд е постоянна. 

Наказуемите дела се утвърждават Председател на Конституционния 
и наказания за тези дела се про- съд се избира от редовете на съди- 
изнасят според закона, относно дру- ите на пет години и не може да 
го предписание, което е важило по бъде пре избран на същата функ- 
време на изпълнението на делото, ция.
освен ако новият закон, относно Съдия на Конституционния съд 
предписание е по-меко за изпълни- не може да върши други публични 
теля. и професионални функции.

Съдия на Конституционния 
ползва с имунитет, както и народния 

Държавните органи и организа- депутат, 
гии, които упражняват публични 
пълномощия могат в отделни неща

крайнина се утвърждава със закон.

Член 110.

и законите, като и статута на авто
номната покрайнина, посредством сво
ите органи:

зиране;
2. приема бюджет и 

лен баланс; съд сеЧлен 123

Член 128
Съдия на Конституционния съд се 

разрешава, ако сам потърси да бъ
де разрешен, ако бъде осъден за 
углавно дело с наказание 
не от свобода, ако трайно загуби 
трудоспособността си за изпълнява- 

пра- не на своите функции и когато из-

но средство.

да решават за правата и задълже
нията на гражданите, или въз ос
нова на закона, да прилагат прину- 

7. формира общински органи, ор- дителни мерки и ограничения, само
със закона предписаната процеду- 

На общината принадлежат прихо- ра, в която на всеки е дадена въз- 
ди утвърдени със закон. можността да отбранява своите

Средства за задоволяване потреби- ва и интереси и срещу приетия 
те на гражданите могат да се обез
печават и с въвеждане на самооб
лагане, съгласно със закона.

За въвеждане на самооблагането

лишава-
среда;
които

акт
утвърденаи на други 

като и със закона.
Конституционният съд осведомява

Член 124 Народната скупщина за съществува-
Незнаенето на еамк-п !щите причини за разрешаване на

върши процедурата не'смее да бъа! СЪ#„И КонститУЧИонния съд. 
когото се пречка за осъществяването тапата .. КонсТИТуЧ1,ОННИ11т съд може да ре- 

и интересите ^ТаТдГина”"83"3 “рещГкойтГ еКонст™—
ппяпг гра?кданина е загарнтирано ема процедура 
правото процедурата пред съда или Р 4 ДУР
други държавни органи или 
зации, които в

раздвижена наказу- 
да не върши длъж

ността докато тази процедура трае.органи- 
изпълняването на (Продължава на 9-та стр.)
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ПРОЕКТОИОНСШУЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
Член 129

или оощ акт не е в съгласие с Кон
ституцията, този закон, статут на ав
тономната покрайнина, друго пред
писание и общ акт престават да ва- жат.

Когато Конституционният съд ут
върди, че републиканското предпи
сание, друго предписане и общ акт 
не са в съгласие 
предписание и общ 
да важат.

ко 100 000 избиратели, най-малко 30 
народни депутати, Председателят 
на Републиката и Правителството.

За инициативата по промяна на 
Конституцията решава Народната 
скупщина с две трети мнозинство от 
всички народни депутати.

иесе преди изтичане на една година, 
когато такъв акт не е приет.Всеки може

за раздвижванеЛна 'процедура'“зГо- 
ценка на конституционносттаконността. Член 135и за-

Процедурата пред Конституцион- 
га^иСЪД раздвижват Държавните ор-

КонституционНият съд може и сам 
да раздвижи процедура за оценка 
на конституционността и законност-

За провеждане на промяна на Кон 
ституцията се приема конституци
онен закон.

Конституционният закон 
Народната скупщина с две трети 
мнозинство от всички народни депу
тати.

Конституционният закон за про
веждане промени на Конститиуция- 
та провъзгласява Народната скуп
щина.,

Конституционният закон влиза в 
действие същевременно с промяната 
на Конституцията.

приемаЧлен 134със закона, това 
акт престават

Народната скупщина приема 
за промяна на Конституцията с две 
трети мнозинство от всичките народ 
ни депутати и го представя на ре
публикански реферндум за потвърж 
даване.

Актът за промяна на Конституци
ята се счита за приет, ако за него 
на републиканския референдум 
изяснят повече от половината от об
щия брой избиратели.

Актът за промяна на Конституци
ята провъзгласява Народната скуп
щина.

Ако актът за промяна на Консти
туцията не е приет, нова инициати
ва за промяна на Конституцията по 
същия въпрос не може да се под-

акт
та.

Член 132

Процедурата пред Конституционни 
я съд и правното действие

се уреждат със за-

Организацията на Конституционни 
я съд 
съд.

Член 130

Конституционният 
мнозинството гласове 
на Съда.

Решенията на

на него-СЪД решава с 
на членовете вите решения 

кон.
сеКонституционния 

съд са задължителни и изпълнител
ни.

урежда Конституционният
VIII

Промяна на Конституцията

Член 133
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБАЧлен 131

Член 136Когато Конституционния 
върди, че закон, статут на автоном
ната покрайнина, друго предписание

съд. ут-
Инициатива 

ституцията могат да дадат иай-мал-
за промяна на Кон- Тази Конституция влиза в сила с 

деня на провъзгласяваненето й.

РАПОРТ ОТ СМТА „ВЛАСИНА — 90“ В БОСИЛЕГРАД [ ДИМИТРОВГРАДСКОТО КУЛТУРНО ЛЯТО

Приключи и втората смяна В очакване на 

Прокисло лято“И втората смяна на Съюз 
ната младежка трудова ак
ция „Власина — 90“ в Боси 
леград успешно приключи 
с работа. Трудовите и обще 
ствени активности успешно 
и цялостно са реализирани. 
Осъществените им резулта 
ти са още по-убеденителни 
ако се има в предвид, че 
Бременските условия през 
пелия период от 22-та тру
додни бяха извънредно не
подходящи за работа. Непо 
носимата горещина изисква 
ше и усилия и улорност 
всред младите бригадири и 
бригадирки. Затова в Щаба 
на Акцията не скриват за
доволството си от постиже
нията.

Инак, във всеобщите ак
тивности, най-добри резул
тати е постигнала младеж
ката трудова бригада ..СаЕа 
Ковачевич“ от Никшич — 
Черна Гора, със средна нор 
ма от 153,24 процента. На 
второ място със средна нор 
ма от 144,64 процента е мла 
дежката трудова бригада 
..Сандо МасеЕ" от Струмица. 
На трето място със средна 
норма от 138,39 процента е 
младежката трудова брига
да „Рахилка Гонева" от Све 
ти Никола 
сто е младежката трудова 
бригада от „Вранска баня“ 
със средна норма от 121,62 
пропента.

Бригадирите от втората 
смяни залесиха 23 ха голи 
ни по пределите на Бела во 
да и над 90 ха подготвиха 
за залесяване. В Щаба на 
бригадата ни уведомиха, че 
с оглед на засуха бригадири 
те от втората смяна пове- 
чето са подготвяли за за
лесяване (копаели дупки), а 
по-малко залесявали.

Като резултат на всеоб
щите активности, а въз ос 
нова на възстановените бри 
гадирски критерии, всички 
те четири бригади са провъз 
гласени като ударни и на 
двата ударни дни спечелиха 
лента на акцията и грамо
ти за успешни обществени 
дейности.

Бригадите подписаха вза 
имни грамоти за побратим
яване, а над 40 бригадири и 
бригадирки от Акцията се 
завърнаха с ударнически 
значки и толкова с различ 
ни други бригадирски приз 
1гания и похвали.

Като най-добра, бригада 
„Сава Ковачеви^' е предло 
жена за най-високото брига

----
} 5Четиринадесет бригадири и бригадирки от 

младежката трудова бригада „Вранска баня“, със
тавена от бригадири и бригадирки от Враня, Вран
ска баня, Буяновац, Лесковац и Липляп, която ра
боти през втората смяна на тазгодишното брига
дирско лято — 90 по тържествен начин пристъпи
ха в новоформираната Социалистическа партия на 
Сърбия. На тържеството между другите присъству- 
ва и Кръста Янич, секретар на Председателството 
па Междуобщинската конференция на СКС в Ле
сковац.

Да разбие лятната скука 
в Димитровград на култур- , 
но поле се опита Центърът 
за култура, институция пред 
назначена за тази цел. Има 
йки :
„суши и 
йността 
ит се оказа все пак за срав 
иително успешен.

В рамките на това в Ди
митровград гостува традици 
онния фестивал на красота 
и песен под покровителство 
на списание „Сабор" и „ТВ 
новости". В програмата взе
ха участие известни изпъл
нители на народни и забав 
ни песни и хумоисти. Пред 
димитровградската публика 
се представиха Неда Укра- 
ден, Мирослав Илич, Екстра 
Нена, Ратко Сарич, Светис- 
лав Вукович и като специ
ален гост Саманта Пейович. 
Тъй като това е и фестифал 
на красота, по време на кон 
церта бе и избрана и кра
савица на вечерта, 
впечатление е високото про 
фесионално равнище на кон
церта, което все пак не е 
необичайно, понеже става ду 
ма за професионални арти
сти и изпълнители на народ 
на и естрадна музика. Всс 
мак не може да не се спо
мене, че доста от оповесте
ните участници не се поя
виха па сцената. Вероятно и 
това е част от „професио
налното" отношение към иу 
блмката в малките „прови

нциални" среди, за каквато 
считат и димитровградска
та.

През тези горещи 
дни живост в културния жи 
вот внесе и известният бъл- 

Ибро

летни

предвид досегашните 
■" летни схеми в де- гарски акордеониот 

Лолов. Той се представи съ 
що на високо професионал 
но равнище в унисон с ре
номето, си което има и ко
ето напълно е известно на 

пуб ли

па центъра, този оп

!
димитровградската 
ка. Макар че посетителите 
останаха нагГьлно доволни

„Велко 
грамота от

твеното дружество „Севдах“ 
от Враня. И още нещо. Мла 
дежките трудови акции са 
удобен момент за укрепва
нето на другарството всред 
младите. Това ни потвърди 
ха: Светозар Килибарда от 
Никшич, Лазар Даскалов от 
Свети Никола, Ружица Стой 
кова от Струмица, В аса Сто 
янович от Вранска бани и 
други.

Накрая на този бригадир

дирско
Влахович

признание

от концерта, все пак недос- 
тигаше нещо, което да вне
се разнообразие в програ
мата, например други гос
ти-изпълнители на песни или 
солисти на някой друг ин
струмент.

съюзно значение. 
Младежката трудова бри

гада „Сандо Масев“ от Стру 
мица СР Македония е 
предложена за признанието 
„16 ноември“ което присъж 
да Републиканската конфе
ренция на ССМ на СР Сър
бия, а МТБ „Рахилка Го- 

а“ от Свети Никола за
Освен споменатите концер 

ти предстоят гостувания на 
още някои известни певци, 
музикални състави и арти 
сти, така че не може да се 
каже че Димитровград то
ва лято остана без забава, 
може би не толкова богата 
и разнообразна. Все пак ка 
кто н винаги досега всички 
са в очакване на тради- 
ционото 
„Прокисло лято" — култур 
но-забавна програма състав е 
на от песни и хумор на мес 
тни теми, реализирана с уча 
стие на димитровградските 
самодейци. Подготовките за

нев
признанието „Панчева омо- 
рика“, което присъжда Ре
публиканската конференция 
на Движението на гораните 
на СР Сърбия.

Да кажем и това, че и

ски рапорт да кажем, че в 
третата смяна бригадирите 
от втората смяна замениха 
бригадири от Македония, 
Враня и Черна гора, общо 
около стотина бригадири и 
бригадирки от които над 50 
на сто са бригадири от вто 
рата смяна, и че на закрива 
пето на втората смяна пред 
бригадирите и в присъствие 
ма обществено-политически 
те ръководители /от Босиле 
градска община и население 
то, говори Момчило Новко 
вич, председател на Скуггщи 
ната на Южноморапската 
регионална общност.

Общо

. през втората смяна, както и 
през първата, покрай тру 
довите резултати, отделно 
значение имат и другите ви 
дове активности, културно- 
забавния и спортен живот. 
Тук в бригадирския стаи, 
гостуваха певицата Драгана 
Миркович, духовия оркестър 
„Фета Саиповица“ от Сурду 
лица, духовия оркестър „Ба 

Бакич" под ръководство 
на Екрем Малугович от 
Враня и Култур!ю-художсс-

и на четвърто мя
димитровградско

тазгодишното „Прокисло ля 
то" вече започнаха.

кия

А. Т.М. я.

плануван е н трети записва 
телим срок на 29 н 30 ав
густ.

па повоотваращата со гим
назия, според решението па 
компетентните образовател
ни органи трябва да бъдат 
записани 120 ученика, раз
пределени в 4 параделкп, с 
с възможност и 3 паралел
ки с 90 ученика. След пър
вия записвателен срок, ква
лификационния изпит за за 
писваме, положиха само 41 
ученика, така че има сво
бодни места още 79 или 49 
ученика. Да напомним, 
а/,гласно/ единствения 'кон
курс за записваме във всич
ки средни училища в СР Сър 
бия, вторият срок па квали
фикационните изпито ще се 
проведат ма 24 и 25 август, 
а веднага след това и пто- 
рия записвателен срок. За-

че и в тях, след първия за- 
инсвателен срок има свобо 
дни места. В училището под 
чертават, че броят в тези 
класове, ще бъде попълнен 
сле/4 поправителните изпи

ти, които са запланувани да 
започнат от 22 август.

Инак, учебната година ще 
почна на I септември, а ко
гато става дума за препода 
вателскпя кадър, подчерта
ват, чс всички предмети от 
първи до четвърт клас, ще 
бъдат професионално застъ 
неин. Дотогава ще бъде из
вършено и реновираието на 
пода и помещенията, за ко
ето ще бъдат изразходвани 
около 300 000 динара.

БОСИЛЕГРАД

Много
свободни
места

Свободни места има и в 
досегаш пият средношколс
ко-образователен център във 
втори, трети и четвърти 
клас. Именно, тази учебна 
година, във втори клас ще 
има 4 паралелки, по две ма 
шинна специалност и приро- 
доматематическа. В трети 
клас също четири паралел 
км, от конто 2 машинна и 
но една природо-математиче 
ска и икономическа специ
алност, докато в четвърти 
клас само 2 паралелки и то 
на, една природо-математич 
ка и една икономическа сне 
I шал пост. Онова, което е ха 
рактерио за тези класове е.

чс

Както е известно, от на
чалото па учебната 1990/91 
година и Босилеград, вмес
то досегашния средношкол
ски образователен 
ще съществува гамиазия с 
обща насока. В първи клас

център

М. Я.
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ПО ПОВОД СТАТИИТЕ 

ЗА МОНОГРАФИЯТА
И чо „„ такива учени йерар- ДОШ*. «« се страхува*

хиччитв стълби се люлеят^ 1ШКакъ'в съди*,

имТби^оТнизително с По арбитър. ”°пр"е<° ,»уй:
сс конфронтират^НО = и «еПР”ех У -

трябва да бъдат съдебно, 
човешки и обществено реа- 

В тохза не съм

писмо от българи*

Хляб, хранителен 

колкото хляб 

и сирене
ХРИТИКАЛЕ' — ЕДНО "ВЕЛИКО ПОСТИЖЕНИЕ В 
БЪЛГАРСКАТА НАУКА 

Др&ш читатели,
Днес целият български народ търси

по-разумно, преди да тръгнем, към Европа да иш- 
ърспм пьтшца в нашата родина да станем по-богати и че
стити, здрави и дълговеки?

Най-сигурният и бърз начин за
внедряването в производството на нели- 
световната наука и авангардни техно-

След повече мления, изне 
сени зп книгата „Димитров 
град 1877—194В“, и случая, 
желая да кожа нещо за един 
начин на разговор за произ 
ведеиието. Касае се именно 
за „комунициронето“ на ав- 
торите на споменатата книга • 
а опонента Богдан Николов. 
Но най-напред за следното; 
„Монографията" за Дими

тровград бе помпозно омове 
стени, а след това още по- 
спсктокулярно представена. 
Наистина искроно се зарад 
впх, още повече, че мислех 
това е истинско научно при 
ложоние за събитията в Дп 
митровградския край 11 ин 
•герпал от шестдесет и осем 
години. Обаче, когото започ 
маха дп се явяват една след 
друга статия в печата, които 
главно критикуваха това де
ло, тогава помислих: какво 
сега става на нашите про
стори?

жа да
неже те са нещо, а

обикновен човек-смър- 
зипейки вероятно, 

такова подценяване са 
себе си нанасят вре

само 
тен, не 
че с

път към Европа.
билитирани.
няпам. Също съм убеден, че 

и актерите на
Не е ли

ми па
дп. Ще се съгласим: за уче
ни или за онези, които пре 
теидират да бъдат такива, 
топа с голяма заблуда, срам 

Научните робот

идеолозите 
„монтирания" съдебен процес 

Божа е
увеличаване богит-

щс бъдат наказани, 
морален победител, а 
бъде и съдебно, и обществе 
по, и фактически.

егвата на хората е 
ки постижения на ще

Бих искал да ви запозная с тритикале — едно велико 
постижение на' българската наука, което може бързо да ви 
направи по-здрави, дълговеки, богати и честити, което 
като българин с много роднини в братски Югославия ви 
желая от все сърце, с цялата страст и опит на агроном с 
близо 4 десетилетия производствен стаж.

Тритикале е хибрид между пшеницата 
е изключително устойчив на болести и студ, присъщото на 
хибридите. Спомнете си за катъра например! Института по 
пшеницата в Добруджа е създал сортове за хляб, които 
имат 16°/о белтък, срещу 13 на пшеницата и пълен набор 
от десетте незаменими аминокиселшш. Български учени и 
специалисти създадоха и технология за производство на 
тритикален хляб. За разлика от пшеничния, тритикалния 
хляб е мек през цялата седмица с приятен аромат на прн- 
снопечен хляб. По хранителност 1 кг тритикален хляб е 
равен на 1 кг пшеничен хяб + 1 л краве мляко или 200 г 
сирене. При сегашния белтъчен дефицит или по-точно на 
незаменимите десет аминокиселини, тритикалето е сигурно 
средство за правилно хранене на хората. Не е необходимо 
да казвам, че то е отличен фураж за птиците и животни
те, пак по тази причина.

Сега жътвата на тритикале в нашата Михайловград
ска област е завършена. При желание, можете да си купи
те семена от нашия ТКЗС.

КАК да размножим тритикалето, ако семената ни са 
малко. Ако разполагаме примерно с 7 кг тритикално зърно, 
можем да го засеем на 10 дка с пунктирните сеялки при 
междуредие 70 см и в реда на 10 см. Борбата с плевелите 
ще изведеме есента с пръскане с хербицида кварц по 3,5 
кг на хектар (10 декара) след сеитбата и пролетта с шприц 
хормит — 2,4Д по 12 кг на хектар, като във водата за 
пръскане добавим и 100—120 кг карбамид за листно подхра
нване и повишаване ефективността на препарата. На мал
ки участъци, плевелите могат да се унищожат и чрез окоп- 
ване и плевене. Сеитбата трябва да се извърши на дълбо
чина 2—3 см. По-дълбокото или по-плиткото засяване на 
есениците — пшеница, ръж и ечемик, занижава добивите.

Ако разполагате с достатъчно семе от тритикале, мо
жете да го засеете по 6—8 кг на декар (60—80 кг на хек
тар). Опитите на Добруджанският институт показаха, че 
за пшеницата и ечемика оптималната норма е 85 кг на хек
тар, а за ръжта и тритикалето тя е от 60 до 80 кг, за да не 
полягат. Подобни са и резултатите от практиката в Холан
дия, Германия, Белгия, Франция и Англия. При нормално 

12—18 кг/дка азот братенено е много силно и

п излагане, 
пици трябва да бъдат об- 
рпзцови и п науката, и в 
културата, а не да се дър
жат шарлатански и като мо 
ралпо деформирани лично 
сти. (С тона и под. не държа 

Ако те се

Но да се върна към „Мо
нографията". Питам се:

редакционната
колегия, която Божа призва, 

къде е за обще- 
миеиието на ре-

за-
Щ О МЪЛЧИ

и ръжта. Том след това 
ствеиостта 
цензентите, редакторите и

уроци никому, 
и очертават, те важат само 
за моите студенти на фа
култета). Както и до е, то
па, което правят, и как се 
държат тези автори няма 
никаква връзка с етиката 
па учени, па и човека изоб 
що. Тези техни постъпки не 
мога по-другаяче да обясня, 
но че с тях показват своето 
безсилие, незнание и диле 
танство; че са зайци, стра
хливци, че се страхуват от 
аргументираната истина, по 
неже са „боси" и неготови. 
(Заключенията измъкнах въз 
основа на горните премиен).

най-сетне защо със своя ста 
обажда издателят?!тия не се

въз-Три са, според мен, 
можии логически хипотези. 
Първата е: не са чели тек
ста (не познават събитията), 
па механически са дали сво 
ите подписи, или някой друг 
ги е подписал (това е най- 
гол ям облик на криминал).

Както и да е, онова, кое
то досега за тази книга чух 
и прочетох п печата, просто 
ме объркви. Във връзка с 
гова, забележих някои оче 
видни индикации, че крити 
цпте имат право. (Не е това 
мое преюдициране). Ето един 
пример за илюстрация. Имен 
по, когато Б. Николов от 
авторите в една опонираща 
статия във вестник „Брат
ство" търси, съвсем конкрет 
но, да му отговорят на ня
кои негови забележки и въ
проси, което са били длъж 
ии да направят и според за 
кона, те дръзко с него се 
поиграват — поиграват се с 
неговото съзнание, нерви и 
емоции, ноншалантно подцеп 
явайки неговто човешко съ
щество, мислейки, че умело 
са отбягнали този отговор, 
подобно на пропадналите, не 
способните и сервилните по 
литици („иноватори“, алчни 
ци и „креатори" на социа 
лизма), които с години зама 
кваха този народ, намериха 
„най-доброто“ решение: без 
капка на угризение на съве 
стта не пожелаха просто да 
прахосват своето скъпоцен 
но време с един Богдан Ни 
колов (ко е той?) да разгова 
рят!? За бога, те са доктори 
на науките! Но тези доктори 
трябва да знаят, че те не са 
недосегаеми, че и над попа 
има поп (аз не съм тоя поп),

Втората: нарочно укриват 
фалшификатите — плагиати 
те от книгата (това е кри
минал — кражба). Третата: 
изманипулирани са и така 
не са съзнателни, вече в 
илюзия за стойността на тек 
ста (това е нахалство). (Вси 
чки обшо изредени епитети 
имат общ знаменател: безот 
говорност). Както и да е, 
пред гражданите трябва да 
се изнесе сметката за огром 
гогге пари, дадени за печа 
тане на тази книга, понеже 
са получени от мавзолести 
те ръце на трудещите се и 
селяните. Всички те с осно 
вание търсят и очакват. То 
ва би била само частична 
сатисфакцпя.

Зная, че на Божа и досега 
много неща са минали през 
главата, а бога ми и на мен. 
Колко ми е известно, на 
времето си го „пропъдили" 
от Димитровград или е тряб 
ьало сам да си отиде, все 
едно. Тази съдба и мен спо 
летя (и . . .), когато дими
тровградските джелати мг 
заплашваха, че ще бъда ли 
квидиран. Не се страхувах, 
но трябваше поради семей 
с.твото си да си отида, а и 
разбира се да запазя жива 
глава от този ад. (По онова 
време, през шестдесетте го
лини. за мен наистина беше 
пакъл). А не се страхувах 
ни когато повече пъти от 
Димитровград до подпредсе 
дателя на СФРЮ, югослав
ската УДБ-а ме викаше ..на 
разговор".

торено с
хвърлянето на повече семена занижава добива.

И така ние България и Югославия преди да тръгнем 
към богатите Европа и Америка, можем да намерим сред
ства в нашата наука и техника да станем по-богати, здра
ви, дълговеки и честити.

Постарах се да бъда кратък. Ако има въпроси за три
тикалето, както и по авангардни технологии в земеделието, 
въпросите на храненето на хората — икономично, вкусно и 
разумно, готов съм чрез редакцията да отговоря. Аз съм на 
61 години, пенсионер и непременно ще намеря сили и вре
ме за вас.

Още едно трябва да се ка 
же. Ако разискванията за 
„Монографията" получат не- 
желен ход, сигурно за това 
:це бъдат виновни авторите 
н останалите сътрудници 
върху книгата, понеже с ло 
шото си, нецивилизовано и 
узурпиращо поведение са 
иницирали такъв разговор.

Узнах, че Божа е заболял, 
а и аз, вероятно и поради то 
ва, че не сме послушни пол 
тропи и климащи глави. 
Предполагам какво го е до 
кусурило. Разбира се: него 
пата „Хроника“, която неоп 
равдателно е забранена и 
унищожена. Обвинили са го 
злонамерни, послушни бюро 
крати на режима и силни, 
на които е „трън в окото“, 
поради неговата честност и 
напредничави погледи, а о- 
съдили вероятно също таки
ва. Забелязвам: не е съдено 
на „Хрониката, но на Божа, 
понеже тя нито е антшого- 
славскн оцветена, нито е 
пробългарски насочена. Тя 

интернационалистическа. 
Тъкмо поради своето „при
страстие" е осъден! Трябва 
да се каже: неговата „Хро
ника“ е супер отлична. То
ва не е само мое мнение. На
против.'

Георги ПОПОВ — агроном

Отговор на председателя на редак
ционната колегия

Вижда се, Божа е честит, 
трудолюбив и с добро наме 
рение творец на българска 
та народност в Югославия. 
Па трябва оше малко 
бъде търпелив. Времето е 
най-обективният съдия. То 
тече в полза на Божа, ра 
боти за него. Само не схва-

Другарю редактор,

Принуден съм като 
председател на Редакцио 
ната колегия на книгата 
„ДИМИТРОВГРАД 1877 
— 1945" да реагирам сре 
щу изявлението на Хри
сто Андовнов, което пу- 
бликовахте във 
вестник бр. 1456 од 22. 
6. 1990 година.

На Христо Андонов, ка 
то член на редакционна
та колегия е доставен ръ 
кописа „Димитровград 
1877—1945" с молба да 
достави забележки 
дложения за ръкописа то 
тава, когато и на всички

останали членове на ко
легията.

яне на споменатата кни
га през ноември 1989 го
дина.Присъствува в свойст

во «а член на редакцио 
нната колегия между дру 
гото и на последното за 
седание на 8. 4. 1988 го 
дина, когато бе приет и 
одобрен окончателният 
текст на ръкописа. В 
протокола стои, че е ди
скутирал за 13-и допъл
нителен батальон, 
е бил комендант и търси 
изменение на текста, ко 
ето е и прието. Друга за 
бележки на ръкописа не 
е имал.

В същото свойство при 
съствува и на представ-

да
Ако Андонов не ои спо 

за това, би трябвало ® 
да си спомни, че за ид
ването на заседанията е 
получил дневни и пътни 
разноски, което се виж
да от документацията на 
счетоводството при ОО 
на СУБНОР в Димитров
град. '

мия

Щам: защо все още мълци 
Издателство „Братство“, 
гато

вашия
ко-

става дума за „Хро
никата" на Б. Николов?! За 
що не възбуди спор при съ-чиито

Трябва по-нататък да да се оттели, относно ану 
лира

да ка
жа, че екземплярът, на „Хро 
пиката“, който Божа още то
гава ми посвети, преди дваде 
сетина

решението за ней
ната забрана!? Този въпрос 
като Издателство отдавна 
трябваше да постави. Защо 
не е?

Председател на
онната колегия 

Йован Йеленков

и пре години,
стои на видно място в 
та библиотека. Следователно 
не се страхувах от после-

постоянно 
моя

редакци

Д-Р Слободии Василев
Ю СТРАНИЦА

БРАТСТВО • 17 АВГУСТ 1990



Шизиеша кудтураШдфдО)оаа□□□□□ааа□пааооа□□□□□□□ □□аааааааааоапааос1ааааа1
□ □□□□□□□□СШСШО□□□□□□□□ОООР□□□□□□□□□□сю□□□□□□□□□□

В БОСИЛЕГРАДСПОРТНА СТРЕЛБА
Най-добрата спортистка и Димитровград- 
ска община спечели Един турнир приключи 

— друг започва
Ружица Алексова спечели 

два сребрни медала
на световнато пър

венство в Ахеи два сребърни медала — 
в стрелба с въздушен пистолет 

борното класиране

Ружица Алексова, най-добрата спорти 
скта в Димитровградска община досега 
ново зарадва любителите на

и в от-

дежката трудова акция „Вла 
сина — 90" и на първокла- 
сираните два отбора, коме- 

Акцията, Бощко

Както и досега и тази го
дина през летните месеци в 
Босилеград, иай-голяма и ма
сова културно-спортна мани
фестация са традиционните 
летни турнири по футбол на 
малка врата. В рамките на 
тази спортна манифестация 
в Босилеград един турнир ве 
че приключи, а в ход и тези 
дни ще започне друг. Имен
но, неотдавна приключи ле
тен турнир по футбол на ма 
лка врата, който Организира 
Щабът на Съюната младеж
ка трудова акция „Власина 
— 90", на който участвува
ха 14 отбори, от които 5 от 
участвуващите бригади} от 

втората смяна, а останали
те от младежи, от, Босиле
град, Райчиловци, Белут и 
младежи от няколко трудо
ви колективи.

В мъжествено, вълнуващо 
и спортменско, отмерване 
на силите и надиграване, 
най-успешен бе отборът „Ко 
руби" от Босилеград, който

от-
^ спортната

стрелба в нашата страна. На последното 
световно първенство което се проведе през 
юли , в холандския град Ахен тя взе среб
ърен медал в стрелба с въздушен писто
лет. И в отборното класиране нашият от
бор зае второ място, така че Р. Алексова 
взе още един медал.

Както и винаги досега —
Р. Алексова не измени! Макар 
ването й на това световно първенство бе
ше под голям въпрос, добре стана, че се 
намериха средства и тя участвува в него. 
И там тя постцгна голям успех.

В скоро време Р. Алексова трябва да се 
готви

нданта на 
Бошкович, връчи . съответ
ни награди. Покрай това, за 
най-успешен голмайстор, с 
отбелязани 19 гола, бе про
възгласен Миле Цветков от 
отбора „Това възможно ли 
е", а за най-добър футболист 
Мите Глигоров от отбора 
„Коруби".

За отбелязване е, че и то
зи турнир както и всички 
провеждани досега привлече 
голям брой зрители, не са
мо от младежките трудови 
бригади, но и любителите на 
футбола в Босилеград и Ра
йчиловци.

В ход са подготовките за 
провеждане на друг турнир 
по футбол на малка врата, 
който ще се проведе под ше 
фство на белградския еже
дневник „Вечерни новини". 
И за този има голям инте
рес. Очаква се, участие на 
десетина отбора, а организа 
торът е обезпечил съответ
ни награди.

и този път 
че замина-

за Европейско първенство за инва
лидни лица, което ще се проведе в Бел
гия, сетне' трябва да участвува на голямо 
международно състезание в Израел и в 
Париж.

Но преди ^ова Р. Алексова ще трябва 
да извърши още една операция на крак.

Не бива да забравим, че отиването на 
Алексова на световното първенство беше 
под въпрос поради недоимък на финан
сови средства и в. последния час те бяха 
обезпечени. Сребърните медали които до
несе са още един блестящ успех на тази 
димитровградска спортитка. Д. С. във финалния мач срещу от

бора „Това възможно ли е" 
. отбеляза победа от 1:0.

Организаторът на този тур 
нйр както казахме бе мла-

ФУТБОЛ
„ЮНИОР“ — НАЙ-ДОБЪР М. Я.

Пьрвенството започва 
на 19 августЮниор“ - най добър АТЛЕТИКА99

От 23 юли до 3 август та
зи година в Димитровград 
се проведе традиционния 
младежки летен турнир на 
матки врата МФТ .Димит
ровград 90”. В този футбо
лен преглед участвуваха 19 
отбори (по-матко от лани). 
Но за сметка на това пък 
имаше качествени отбори.

Все пак, първо място спе
чели отбор, от който не се 
очакваше и който не беше 
фаворит. Това беше „Ю- 
ниор”, който най-добре игра 
в полуфинатето и финатето 
на турнира.

Във финатето „Юниор” 
просто разнищи отбора на 
„Амадеус” с 4:0. Трето мяс
то зае „Питал”, а четвърто 
„Кукуригу сити".

ведно беш провъзгла

сен за най-спортсменски от
бор, а тяхната публика — 
най-коректна.

Най-успешен голмайстор 
на турнира беше Саша Йо- 
ванович от отбора на „Пи
тал” с 8 гола. За най-добър 
вратар беше провъзгласен 
Вуица Ристич от отбора на 
„Кукуригу сити”. Рамо до 
рамо с него е и Тошко Со
колов от отбора на „Юни
ор”.

Нова жътва на медалиФутболното първенство в 
Междурегионална футболна 
дивизия — Ниш започва, на 
19 август. Футболистите на 
„Асен Балкански” от Димит
ровград през настоящето 
лято не провеждаха специ
ални подготовки. Участвува
ха на няколко летни турни
ра, а други подготовки ня
маше.

На републиканското 
първенство на юниори 
на Сърбия, което ое про 
веде на стадиона на 
ЮНА в Белград димит
ровградският атлетичес 
ки клуб „Железничар“ 
твърде успешно се пред 

В първите два кръга на стави, 
есенния дял на първенство
то „Балкански” е домакин.
Вече на 19 август в Димит- гна ЮЛИЯ КАМЕНОВА 
ровград ще се срещне с от
бора на „Будучност” от Пър 
ва кутина край Ниш, а на 
26 август — ще бъде дома
кин на отбора „Свърлиг” от

Ра на трето място. Вторе 
хчясто спечели рг димит
ровградската щафета на 
4 х 400 метра в състав: 
СУЗАНА ЕЛЕНКОВА, ДУ 
ШИЦА ДЕЯНОВА, ПЕГИ 
ГЮРОВА И ЮЛИЯ КА
МЕНОВА.

ИВИЦА ИВАНОВ се 
класира на четвърто мя 
сто на 300 метра, а СУ
ЗАНА ЕЛЕНКОВА — на 
седмо на 1000 метра.

В скок на височина ПЕ 
ГИ ГЮРОВА се класира 
на пето място.

, Най-голям успех постиИ тази година летния 
футболен турнир на малки 
врата организира младежка 
та организация в съдейст
вие със СОФК-а.

На най-уснешните в тур
нира бяха връчени скромни 
награди.

която се класира на пър 
во място на 400 метра в 
конкуренция на девойки 
от 14 до 18-годишна въз
раст.

На 100 метра ДУШИ
ЦА ДЕЯНОВА се клаои-

Свърлиг.
Послед-

Д• с. д. с.' Димитър Ставровния

с който четири дим се во 
дила огорчена борба, не 
се предавал лесно. Юл- 

горещина (пък в 
този край повече от два 
месеца ие преваля дъжд) 
изсушиха тревата и на
жежила земята, така че 

горяло като ба-

които както и винаги до 
сега, дадоха голям при
нос и това природно бед 
ствие да бъде надделяно. 
Освен жителите на мес
тните общности в Лука 
вица, Белеш и Желюща, 
помогнаха и „ГИД-Днми 
тровград", „Свобода" и 
„Братство".

Не бива да се забрави, 
че през настоящето лято 
имаше и друш пожари: 
в „Йовина махала"-, сет
не в село Бребевиица, къ 
дето пожарът минал ю- 
гославско - българската 
граница и се пренесъл и 
в съседна България и дру 
ги, по-малки.

Компетентните органи 
в Димитровград нредпрн

емат мерки занапред да 
се води много по-голяма 
сметка, за да не ое сти
гна до такива, тъй като 
нанасят големи щети. Че 
суо пъти и селскостопан
ските производители, и- 
згаряйки стърнища, не 
се съобразяват, че могат 
да предизвикат пожари. 
И пролетно време при по 
чистване на ливади и из 
общо при много селско
стопански работи 
можно да се предизвика 
пожар, В това отноше
ние е необходимо да се 
действува превантивно, 
като се задействуват вен 
чки субекти по общество 
на самозащита.

Колко ще струва нев
ниманието на група дър 
вари, които на 29 юли в 
„Прачка китка" предиз
викали пожар, остава да 
утвърдят специалистите 
по горско дело, които ве 
че са излизали па място. 
Пожарът, който продъл
жи четири дни и «пусто 
ши над 200 хектара площ 
с гори е още едно преду 
преждение, че не бива да 
се отнасяме безотговор 
но с отъня. Не напразно 
е казано, че „огънят е до 
бт/р слуга, но лош госпо
дар".

А именно така се слу
чило в горещите дни в 
края на юли в „Прачка 
китка" недалеч от село 
Лукавица. Там пожарът,

СКЪПО СТРУВА НЕВНИ 
МАНИЕТО ската

Четири дни 

бушува пожар
всичко 
рут. Само благодарение 
упоритата борба 
тущаващите пожара, съ- 

бил ликвидирам.

невнимание• Поради 
на 29. юли в „Прачка кит
ка" избухна пожар, 
то опустоши над 200 де 
кара гора, сред които и 
60 куб. метра приготве
ни за отопление

ма по
кои

щият
Месността, в която избу е въз-хнал е труднопристъпна 
за употреба па съврсме 
ни противопожарни уре
ди и затова участието на 
хората от местните общ 
пости е било крайно не
обходимо.

• В потушаването на по 
жара значително съдей
ствие оказаха армейци
те, жителите на Белеш и 
Желюша, както и пред
приятията ГИД — Дими 
тровград, „Свобода" и 
„Братство"

В потушаването му у- 
частвували и армейците, М. А.
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БОСИЛЕГРДДСКИ ОСИЛИ
била работата. РешиВ Босилеград акциите 

но събиране па кръв ре 
довно дават слаби резул 
тати. Предлагаме в бъде 
ще акцията да бъде ор
ганизирана от страна на 
общинското управление 
по приходите, 
ще бъде загарантнраи!

ква
ли боеплеградчаии да съ 

обиюю- К А В Е Н ЕАко се съди но ръстта 
па паталитета в Босилс-

здадат партия с 
1'осланскн характер и зем
ята започнала да се тре 1 градска община няма

I каква опасност от силата 
— ,източникът па более

ли

Одавмо съм слазил у Цариброд, ама
изпратил абър да

се от смях. тия
д 1М-1 зор мс 'накара: синът

атобускуту щел да дойде с УИУ~ 
ците, понел доста багаж, та требе да му се 
помогне. Я се иадиго та там. Реко си стар 

улезнем да одморим ноЬе. Ва- 
бравутту, отвори вратата, ка там 

йедпо токова детище зарасло у браду и косу- 
рляк ми препречи пут:

тта отдавна се е скрил в 
„тутупяриико".

Успехът
га чекам на

Боенл еградск и сел я 1 и 1 
търсят косачи ос пе мо
гат да намерят. Всички 
годни за тая работа са 
обвзетл от „гьбомапия- 
та". Едни селянин, кому
то вече пригоря сеното 
така разсъждава за тях: 
„Плен се плени, баба си 
трън вади".

Някои бооилстрдаски 
интелектуални считат, че 
идеята на комунизма все 
още не е пропаднала. Мо 
же би затова, че ммозн- 

вече го бяха досегиа 
ли. Във всеки случай н- 
дсолознте на тази идея 
дефинитивно са пропад
нали.

човек съм, че 
ти се заМиналата година боси 

леградскнте селяни за
платиха данъка си с по 
една кошница яйца. Тая 
година май няма да им 
разправят и кокошарни
ците. ‘

— Дека деао? — пигуйе ме.
— У атобускуту да одморим старе кош- 

чипе — реко му я.
— Е, дедо, аутобуска йе през дън, а вечер 

йе диско.
Да йс дрисля — сам видо: кълче се, йечи 

музика, уши да ти пробийе.
Излезо и реко че чекам у гарата. Очеш и 

там н“.ча место — налегал циганрлъок, нема 
место куде иглу Да пущиш.

Дойде и синат и улуците. Здрависаме се, 
па я че кажем на синатога:

па

Босилеградскпте работ 
ниците много са загри- 
жени от технологичес
кия излишък на работна 
ръка. Неработницнте хич 
и пет пари не дават — 
докато са на власт.

— Дете, дай да свърнемо у некойу кавану, 
поизморил съм се. . .

У койу че свърнемо, тате? — питуйе ме 
он и се усмишка.

— Кавена ко кавена! У койу очеш.
— Очеш ли у „Данийелу", „Амфору" или 

„Боли живот“.
— Ко ми е прицърнело оди толкова рабо- 

ту, айде че свърнемо у „Боли живот“!

И свърнумо. Я мислео кавене ко преди 
войнуту. Ама очеш! У мутра по-убаво оди 

църкву. Пинуомо, замезимо и айде че си по- 
одимо. На мене се арекса. Жал ми дека че 
излазнмо, стану Кевлия. Синат виде, па рече:

— Айде тате, нагоре има кавене йош, че 
свърнемо куде кажеш!

Историята винаги пи
шат победителите. Тъй 
като те сега на свой ред 
са сразени, предлагаме 
да се напише нова исто 
рия на Босилеградския 
край със заглавие „Исто 
рия на досегашната ис
тория".

Зоран Живкович, БЕЗ ДУМИ

Хигиената в Босиле
град е на много високо 
равнище. Главни санита 
ри са кучетата — посто
янно мъкнат някакви бо 
клуци из улиците.

■ е е
Босилеградските „ко- 

муняги" бързо смениха 
козината си

Има надежда босиле- ■
градските училища да по 
лучат електрически ток, 

станаха социалисти. Кол , но няма надежда да по- 
ко му е работата! Море ,дучат ученици. Освен а- 
ако ги свие някой зор I К° във всяко босилеград

ско село не се заселм по 
един албанац.

завчас

Босилеградчани много 
се озадачиха, когато по
чувствуваха земетресени 
ето. После разбраха ка-

да си изкарат, мандата 
ще станат ако трябва 

и републиканци.
Боже, да съм умрел йучера, данъска не би

Иван Николов знаял колко кавене су се отвориле по Цари
брод: само до рампет-е }>и избройи пет-шес. 
Па Све им натурали некнква имена, бог дау\ ;;г

„ИЗНОС” те
пази: те „Туп-туп", те йедна срамота ме име- _ 
То1‘да вой кажем, те „Стари подру^ТЗИИА!!/
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