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СЪРБИЯ ЗА

таМА НА СЕДМИЦАТА
Югославия, президент на Републиката, Правителство Съд 
на Югославия, Конституционен съд на Югославия и 
централна банка на Югославия

На две срещи на най-висшите представители на Сърб
ия» Черна гора и БОсна и Херцеговина, които се състояха 
в Белград беше утвърден документ под названието ”Ос- 
нови за уреждане на отношенията в Югославия” като 
съвместно предложение на представителите на тези 
републики за мирно преодоляване на югославската криза. 
I ези дни документът беше публикуван в средствата за 
масова информация, така че обществеността получи 
възможност да се запознае обстойно с неговото съдржание.

Докуменът "Основи за уреждане 
Югославия” е разделен на три отдела: първият отдел се 
състои от дванадесет алинеи, с които се дефинират 
суверенитетът, характерът и границите на Югославия като 
държава с международно-правен субективитет: в четири 
алинеи на втория отдел се разботват отношенията в 
Югославия и в третия отдел се посочват съвместните ор
гани на Югославия и се разработват основните

ПРИМИРИЕТО
СТАНА...

ТРЯБВА ДА 

ПОМОГНЕМ НА 

АРМИЯТАСтана, но докога? С този въпрос вече няколко дни живее 
всеки наш човек, комуто Югославия е дом и родина и в която 
вижда своето бъдеще. Този въпрос си поставя и цяла Европа, 
която в югославските конфликти вижда опасност от 
разпространяване на опасния синдром на сецесионизма и 
насилственото решаване на споровете, което би довело до 
много опасни събития с още по- грозни последици. Това е и 
най-парливят въпрос и за световната общественост и една от 
най-главните и актуални теми на тезгодишното заседание 
Обединените нации.

на отношенията в

на
им ком-Интезивната мобилизация на резервния състав на значителен петенции.

ОТГОШР.Ш?* ДЪРЖАВА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ
върши/ в Сърбия предизвика голям брой въпроси,---------- --------- ШЖЛиЬнИЯ
висок интерес сред обществеността. В разговор 
вестник ”Политика" генерал-подполковник Гол 

на отбраната на Република Съ 
бяснявайки основните мо

В миналата неделя, на 22 септември в разгара на най- 
ожесточените боеве между нелегалните и легалнита фор
мации на Хърватско и териториалната отбрана на 
новоучредените сърбски автономни покрайнини в тази 
република и частите на ЮНА, с голямо облекчение бе приета 
наредбата на генерал Велко Кадиевич. В качеството на съюзен 
секретар за народната отбрана армейският генерал Кадиевич 
този ден към пладне издаде следната Наредба:

”Сългласно изявлението, подписано в Игало на 17 сеп
тември 1991 година - днес в 11,50

които събудиха 
с журналист на 

мислав Симов 
я на те 
лизацията

в "Основните разпоредби” /първата част на документа/ 
ич, Югославия се дефинира като обща държава на равноправ- 
°зи ни народи, републики и граждани, която от международ

но-правен аспект е правен наследник на СФРЮ. 
Югославия е субект на международното право, 
означава, че в международните отношения, се явява като 
суверена държава. Югославските републики 
самостоятелно приемат конституциите си, а югославските 
органи самостоятелно вършат компетенциите си, които са 
утвърдени в Конституцията на Югославия.

Югославските народи и републики могат да се отлъчат 
от Югославия в унисон с Конституцията и законите, като 
при това не могат да засегнат правата и интересите на ос
таналите народи и републики. Югославия има единна 
територия, а равноправието на всички видове собственост 
и пазарното стопанство са основи на стопанския живот в 
страната.

Според документа на най-висшите представители на 
Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина Югославия се 
организира въз основа на принципа за разделание на 
властта, като многопартийна парламентарна република, в 
която ще владее правото и в която ще има социални прав- 
дини.
• ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ВСЯКА 
РЕПУБЛИКА

Съвместните органи на Югославия, както е записано в 
документа, "покриват” областите на финансовата 
банковата, валутната, външнотърговската, минитическата 
система и системата на икономическите отношения с 
чужбина. Тези органи ще утвърждават и основите на 
данъчната система, ще регулират отношенията на 
югославския пазар, и ще се грижат за отбраната и сигур
ността на Югославия, външната политика и свободите, и 
правата на гражданите.

Органи на Югославия са: Скупщина на Югославия, 
президент на Републиката, правителство, Съд на 
Югославия, Конституционен съд на Югославия и централ
на банка на Югославия.

Скупщината на Югославия е законодателен орган, 
който се състои от двама дома: Съвет на републиките, 

ародна *рм« рана - подчерта генерал- съставен от еднакъв брой народни представители, които са
подполковник Симо лизиран съгласно оперативните избрани във всяка република; и Съвет на гражданите,
планове. Това означава, че по-голим брой граждани са ангажирани от КОЙТО се СЪСТОИ НаЙ-МВЛКО ОТ Десет, а най- вече ОТ тридесет 
местата, които имат по-голям брой жители. Що се касае за възрастта, нарОДНИ Представители, КОИТО са избрани на непОС- 
според урсдОат» па Съюзния мммиктиюн плет редствени избори във всяка република и в избирателни
яоГгпкни ?ЗКри'темо.яг д„бъдат рШ,Неделени к в едш.я.ипе колеггии които обхващат еднакъв брой граждани. И двата
па Териториалната отбрана, в конто но начало се разпределят лица на са равноправни.
«ъзраст над 35 години. Ог аспект на националния състав единиците Президентът на Републиката, според документа, е 
на въоръжените сили отразяват националната структура на официален представител на Югославия в страната и 
населението, което се мобилизира. чужбина и предлага избиране на правителство и съдии на

Отговаряйки на въпроса за какви цели се върши мобилизацията Върховния съд и Конституционния съд на Югославия, 
на тези единици и кои са основните им задачи, министърът на Президентът на Републиката осигурява сътрудничество 
отбраната на Република Сърбия заяви: между републиките по въпроси, по които те решават

- Става дума за югославската народна армия, която и в сегашния самостоятелно. Президентът на Републиката се избира от 
иомент е готова да изпълни и изпълнява конституционната си роля в Скупщината на Югославия за период от четири години, 
отбраната и защитата на самата Армия и за всеки мандат от друга република, по предложение на
«ума за отбрана«иа^^"^^“^иците н« ЮНА в момента се скупщната на републиката според азбучния ред на им- 

Говобранци, което означава, че половината от армейския ената на републиките. Утвърдените в Конституц 
учени войници. Затова на мястото на новобранците, които тове на президента на Републиката трябва да бъ 
са повикани лица от запаса и но този начин се решава

министър 
въпроси, о бия се

ие
спр

. ____ ...зби\>
Тук предаваме най-съществените обяснения на Симович.

тиви и ели на мо
което

часа е постигнат договор с 
ръководството на Република Хърватско да се приемат и явно 
обнародват двустранни наредби за абсолютно прекратяване 

.на огъня, на всички нападения и движения в 15 часа на ден 
22 септември 1991 година.

Във връзка с това, нареждам на всички командувания, 
части и учреждания на ЮНА на територията на Република 
Хърватско: на 22 септември 1991 година в 15 часа - спрете 
всички нападения и движения и обезпечите абсолютно 
прекратяване на огъня. Съюзен секретар на народната 
отбрана, армейски генерал Велко Кадиевич.”

Същия ден около 15 часа Танюг предаде спешната 
информация от Загреб, че хърватският вожд Туджман е издал 
наредба на силите на министерството на вътрешните работи 
/МУП/ и на Сбора на народната гвардия в 15 часа да прекратят 
всички нападения и движения и да постигнат абсолютно 
прекратяване на огъня. Ето наредбата на Туджман:

” 1. Вържените сили на Република Хърватско - силите на 
Сбора на народната гвардия и на МУП - днес, на 22 септември 
1991 г. в 15 часа - да прекратят всички нападения и движения 
и да постигнат абсолутно прекъсване на огъня.

2. Местните органи на властта да обезпечат нормално 
снабдяване с вода, храна, ток и медицински потреби на всички 
казарми под контрол на Югославия на територията на 
Република Хърватско.

След изпълняването на договора за действително 
прекратяване на огъня ще почнат преговори за реализация на 
всички задачи, съдържани в споразумението, подписано в 
Игало на 17 септември 1991 година по раздружаването между 
въоръжените сили на СФРЮ и Република Хърватско.”

В първите часове на примирието, докато частите на ЮНА 
последователно спазваха нарадбата на военния министър, 
поделенията на Туджман ожесточено нападаха гарнизоните и 
обектите на ЮНА, особено в Шибсник, около Сплит, Госпич, 
Зуковар и позициите на териториалната отбрана около ос
вободените сръбски села и градове. След това безумните 
нападения на усташките части почнаха да стихват.

Примерието стана...Но докога ще трае? Няма ли след този 
фехък мир да почне военната буря, която и досега след 
поговорите за мир винаги започваха хърватските военни фор
мации. Не е ли наредбата на Туджман още една измама или 
опит да се излъже Армията, да се измами нашата и световната 
общественост и да почнат нови нападения, жертви и 
зазрушения?

Тези въпроси и дилеми вълнуват и тревожат душата на
или болните

следователно на югос
лавската

Е«умя 
насел 
попълня 
състав са 

титат
лемът с живата сила.

Основните задачи на ЮНА, както вече заяви съюзният секретар 
Кадиевич, са: оказване помощ на нападнатите гарнизони на 

блокадата им, да сс осуети ескалацията на 
стълкновения и да се защити сръбският народ в

1СНИС в ията ак- 
дат под

писани от председателя на правителството на Югославия.
Правителството на Югославия е изпълнителен орган 

на Югославия, който води политика, предлага приемане 
на закони и други предписания и общи актове на 
Югославия и непосредствено ги извършава. На членовете 
на правителството се обезпечава самостоятелност и 
независимост от републиките.

С Iват 
1 обнашия човек. Дали ще надделее здравият разум ирис 

II роб.

правят хърватите сьс сърбското население там.

Млади ч: "Надявам се, че те ще приемат примирието, защото 
получиха потребния урок. Смятам, че този път тр яб»а да 
остави оръжието, защото това им с по-умно, огколкото «а 
падат жертви. Ако не приемат примирието, ние ще бъдем 
готови - както и досега * да отговорим на всички техни 
провокации.”

ВслI ко 
НА,Ю да сс премахне 

междунациоиалпите 1
Хърватско от фашисоидната политика и геноцида.

Генерал-подполковник Томислав Симович беше попитан и за от
зива на гражданите в мобилизацията. В отговор на този въпрос генерал 
Симович и

Съдът на Югославия с второстепенен съд но въпре 
които сс уреждат със закони, други предписания и об 

- Отзивът е приемлив, може да се каже и добър. Обаче у малък аКТОВС На органите па Югославия.
пи граждани сс нояни * които Конституционният съд на Югославия осигурява

....... . “Е==Е== ВЖЯ.Е "
Така С И направено. Малък брой мобилизирани граждани под републиките и споровете между органите на републиките 
влиянието на пронатандита не сс владеят в съзвучие с обстановката, и органите па Югославия и утвърждава отговорност га
Надявам се, че това поведение ще сс..... рани, още понечо, <че*е все по- президента на Републиката, председателя и министрите в
ОЛИМ броят на гражданите, които доброволно нскйТ ДО бъдат югослацсКОТО И 

1нгнжириии н областите на стълкнопснннт Никои оттези доброи 
»счс са разпределени в единиците ни ЮНА и Териториалната отб

оси,
щизтькна:

брой мобилизиран 
грабваше да трън 
а един момент : В

№
Ст.Ст.

ИС.олцн
рана.



АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНОЩкгУално •
СЛВД ОТСТТОЧВЛНЕ НА БАЛКАНСКИЯ САМИТ НА ЧК1ИРИМАТА В АТИНА

ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО БВ ПРЕДСТАВЕНА В НИШ 
ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА САМАР АС: СРЕЩАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ 

НАСКОРОСЪРБИЯ ОТСТОЯВА СРЕЩУ 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

БЛОКАДИ
Събитията сс развиват твърде У°корс,*°' кошЬ^нция в Хзг"и предложението на българското 

кризата в Югославия се изостря Хагската иа Гърци- и Българин
конференция сс среща със сериозни сесъгласиха и предложиха иа Роман /след серия
мирът и взаимният диалог, каквато е гръцкатаин- телефонни разговори/ срещата да се
ицивтива са съществените неща за ас на ^щ-късно” Се казва в официалното
Балканите - заяви гръцкия министър па въпш с,общение иа гръцкото правителство.

МА™»нски.Т -„говор з, 0бст...0»„.т. и.
Балканите с акцеиат върху Югославия “ п® и**’ р и България да се допринесе за стабилността 
ициатива иа Гърция е насрочен ” па за 21 Р айои. Тук дипломатическите извори 
сспсмири - отсрочен е за иеонроделно време. Гази Р покоай отстрочваие на датата, че
вест сс озова на първите страници на гръцките '{^г-уват изключително сърдечни отношения на
всекидневници и зае централно място в останалите I У България, Румъния и Сърбия /Попов на
средства за масова информация. 27 септември пристига по покана иа Мицотакис в

Президентът на Гърция Константин Мицотакис а грьцкият президент официално заминава в
инак за тази среща на 19-и покани президента на България на 2 октомври/. Осведомените извори 
Бинарни Димитър Попов и председателя на Сърбия посочват че българската страна предложила 
Слободии Милошевич, а но негова инициатива на (ГГСТр0,1Ваие на термина, понеже на 13 октомври се 

трябвало да ирисъстува и румънския
Петре Роман. провеждат избори.

Гръцкият министър иа външните работи Аи- 
тонис Самарас с изрази надеждата, че срещата все 
пак наскоро ще се състои, относно че ще се реализира 
гръцката инициатива за взаимни разговори в 
«^вствителиия район. Самарас забеляза, че 

итията се развиват твърде бързо, че кризата в 
Югославия се изостря, а конференцията в Хаг се 
среща със сериозни трудности, а ”мирът и 
взаимният диалог - се казва в тази гръцка ин
ициатива - са съществени неща за нас на Балканите 
Същевременно атинските дипломатически кръгове 
опровергаха, че острочването е дошло, поради 
натиск на Италия, Германия а възможно и САЩ 
/Мицотакис инак в четвъртък се срещна с 

----------посочва

Сърбия за нструдоустросиитс, 
Станич нрсдпссти, чс 
социалната политика ще сс 
конституира като държатю 
задължение, което значи, чс 
вместо предприятията, 
грижа за иегрудоустро- 
снитс и за онези които ос
танат без работа ще нреп- 
земс Републиката.

Станич нрсдпссти фор
миране на бюджет за аграра
като каза, че под топа се 
подразбира единствена 
аграрна политика п Сърбия, 
мерки и механизми за раз
витие и реализиране на 
нови развойни програми в 
селското стопанство. Във 
връзка с това, каза Станич, 
предвиден е нов проект на 
запасите на стоки, които ще 
се създават по нов начин - 
като предприятие с капи
тал, който трябва да има 
пазарно обърщане.

Новина е, че ще се 
конституира явният дълг 
на Сърбия, заяви Станич, с 
което ще бъде обезпечено 
консолидирането на бан
ките и предприятията. 
Дългът на Сърбия трябва да 
се конституира от дефици
тите на банките, предпри
ятия и досега съществу
ващите фондове. За дълга 
би се издавали ценни кни
жа, а държавата в бюджета 
би обезпечавала сер- 
висирането на дълговете. 
Така банките, вместо лош

л Фонд за развитие на Репу- ™рТ’™Ру вФедерадята, а програмата на 6ликата, фонд за регионал- Р
Съюзния изпълнителен н0 раз^итие пенсионен и ДЧ>жавата- 
съвет сега вече и в чужбина фонд за нетрудоустроени След като оповести, че 
не получава преходни §ъв фонда за развитие на се готови нов проект на 
оценки, Сърбия трябва да се републиката средствата ще данъчната политика в 
обърне към себе си и своя се обезпечават от трансфор- Сърбия, подпредседателят 
концепт на реформа и раз- мацията на собствеността, а като пета група предстоящи 
витие - каза Станич. Затова ще се ПОЛзуват за развитие задачи от новата програма 
съществуват добри основи, на нови технологии, на правителството на 
покрай другото и стабил- ф0Ндът за регионално раз- Сърбия предвести подгот- 
ното положение в Вцтие ще стопанисва по вена развойна програма. 
Републиката, макар че принцип на развойна банка. Образлаг^йки това с 
обстоятелствата в страната станич подчерта, че примера на железницата, 
наложиха непредвидено особено внимание ще бъде той като особено затруд- 
големи разходи. посветено на стабилизи- нение за железницата в

Основната цел при това рането на пенсионния фонд. Сърбия посочи нейните 
е да се обезпечат условия за Този фонд като първа загуби, възлизащи шест 
изпълняване на всички помощ ще получи 116 милиарди динара и под- 
държавни функции за раз- хиляди жилища, построени черта, че с програмата на 
витие на смесеното и пазар- с бюджетни средства, консолидирането й и згра- 
но стопанство, за което Стойността на тези жили- ждането на бързи желе- 
Сьрбия се определи. Макар ща възлиза около шест зопътни лини ще се 

милиарди долара, па пари за обезпечи работа за 60 
че според думите на Станич пенсионерите ще се обез- предприятия. Нови работи в 
все още недостатъчно е печават от вече продаде- стопанството изобщо ще 
сторено за активиране на ните и от бюджетните квар- има доста. Нашите предпри- 
предприемачеството, тири, които ще се продават, ятия ще могат да завършат

90 на сто от тези работи.

на производството, свободно движение на стоките и 
капитала и увеличени условия за износ.

„ „о стопанисване, основното е Бъдещето и съдбата на предприяхияха и банките да 
Сърбия не бива да зависят се 0бърнат към себе си. При 
от други. Това е основният това износът, когато е 
акцент от проведеното блокиран домашният пазар, 
заседание в Регионалната
стопанска камара в Ниш ппппимяп на появи-
когапГбс ^предстапешГно-

г«1лии
когато стопански дейци от Понеже без инвестиции не

срещата е 
президент

"Имайки предния драматичното развитие иа 
ситуациите в Югославия през последните дни,

е най- сигурният изход.

ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА "ПРИСТИГНА” чу. 
И В ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ съб

15-те общини в региона 
говориха за икономичес
ките обстоятелства в тази 
част на републиката.

КОНСУЛТАЦИИ в 
СЪВЕТА ЗА 

СИГУРНОСТ

■

11Р*Образлагайки програ
мата на Правителството на 
Република Сърбия, Никола 
Станич, подпредседател на 
Правителството подчерта, 
че от март т.г. въпреки 
всички трудности, в стопа
нството на Сърбия се 
чувствуват и положителни 
процеси: намалено е спада
нето на производството, ин- 

е свободното

м
представител на американското посолство, 
атинския печат, па не е дошло до съпротива срещу 
този самит/.

Правителственият портпарол В и рои Полидорас 
на 21 септември вече сутринта предяви възможно- 

отсрочване на срещата, но ”не поради 
гръцката страна”. - Гърция предава значение на тази 
среща в рамките на стремежа за добри отношения и 

„ сътрудничество във всички направления, с цел
Югославската криза "пристигна и в възстан0вяване мира”, в кипящата Югославия и 

Организацията на обединените нации в Ню Йорк. гснерално в този район” - подчерта Полидорас. Той 
По инициатива на френския представител Жан Бер- оцсни като ”Ирелевантно изявлението” - демарш на 
нар Мериме завчера започнаха консултации в джани де Микелис италианския министър на 
Съвета за сигурност на ООН, които са последна външните работи, който се е противпоставил срещу 
подготовка за заседание на Съвета на министерско провеждаНс на тази балканска сесия, 
равнище, иа което ще бъде оОвсдена обстановката в , запазва правото да предпредприема
Югославия. В центъра на тези консултации е „ ' ^““„“"““/^„аиовяване мира .
проекторезолюцията, която са подготвил оайона. Инициативите, като тази, съвсем са на 
делегаците на Белгия, Франция и Великобритания и ™и Магическата общност за
която ще бъде основа на разискванията и бъдещия ” "ко^^ и гръцк^а близост
документ. с Югославия. Италия е наш приятел Де Микелис

В проекторезолюцията между другото се съ но м надяваме> че неговите отрицателни 
настоява за спешно прекратяване на войната и преценки за уж възможните теми на тази среща на 
въвеждане на ембарго върху доставките на оръжие Б^1каюггс няма да станат Де Микелисова фиксация 
в нашата страна н се оказва подкрепа на преговорите 
за мирно разрешаване на югославската криза.

ч? Белгия, Франция и Великобритания са подгов- 
тили проекторезолюция, 1 
спешно прекратяване на вой 
барго върху доставките на оръжие в нашата страна 
и се оказва подкрепа на преговорите.

в която се настоява за 
щата и въвеждане на см етта за

Г
> «-

ицирано 
движение на стоките и 
капитала и увеличени са 
усилията на износ. Сега, 
каза той, предстои да се 
реализират новите проекти 
и програми, с което трябва 
да се. увеличи индустриал
ното и производството в ос
таналите отрасли.

I С? I •

I 1
Д-р Никола Станич

може да има стабилност,
- Понеже еа прекъснати ^™ира^ф"нТ 

почти всички функции на

- каза между другото Полидорас

В СЪСЕДНА БЪЛГАРИЯ

НА ГОВОРИТЕ ИЗЛИЗАТ 41 ПАРТИИ
десни партии, след това 
СДС-Център, в когото са 
социалдемократите и еко- 
гласността, СДС-Либера- 
лите и Селскостопан- 

На предстоящите из- Великото народно събра- ският съюз ”Никола Пет- 
бори за нов български ние Гинъо Генев оповес- ков”, който дори в наз- 
парламент и локални из- тил, че организациите ванието си не задържа ни 
бори на властта, насроче- които не са регистрирани СДС. 
ни за 13 октомври, ще като политически партии 
участуват 41 политическа все пак не могат да тно до изборите ще за- 
партии и коалиции. Сро- участвуват на изборите, пазят формално единство, 
кът за регистриране на па- Очаква се последната дума но в тази най-голям» 
ртиите които ще учас- да каже Върховният съд политическа партия 1 
твуват на изборите изтече, на България. страната вече съвсем е из-

Неизвестно е обаче все Засилващият се нацио- вестно разделението на 
още дали на изборите ще нализъм в България не социалдемократично-цен 
участвува и Движението само че се заканва цяло- тралистично и консер- 
за правата и свободите, стно да оиевъзможи вативно крило, което ш 
който застъпва интереси- изразяването на попити- се отрази в завзимането н 
те на турското национал- чески интереси на около позиции в бъдещия пове- 
но малцинство. Движени- милион турци /една де- чепартиен парламент 
ето на миналогодишните сета част от целокупното Българският селскоо 
избори завоюва 23 места, с население/ но е и против топански народен съюз 
което бе трета по сила останалите бройни една от традиционния 
парламентарна фракция в национални малцинства и български партии на и 
Народното събрание, етнически групи. борите също така, излвг
Градският съд в София На октомврийските из- с дае-тРи отделни лист 
неотдавна не приел да бори ВСИчки най-големи а п°Д°бн0 е положени 
регистрира Движението политически партии коа- и с още няколко п0_мщ 
като политическа партия, лиции в страната излизат партии, 
ооразлагаики своето съвсем по-инакво струк- Всичко това показва, ' 
р 1^™1/1е 0 конституцион- турирани отколкото пре- вълненията на българ 

Рпр1ДеЛеНИе 0П0Ред ДИ година и половина, ската политическа сЦ®Н 
№гт л„а™Не,НОПОЖИ" Дълбоки разделения са са все още в ход и че тез' 
огнпия°Еаа^1о ЗИраНе Въ3 най~ видими в опозицион- избори не ще да ДаЯ 

а религиозна и ната коалиция на Съюза точна картина на поли ^ 
на демократичните сили ческите определени 
/СДС/, която цялостно се нацията, на която няко 
разпадна на изборите из- десетилетнато тоталюч 
лиза с четири отделни но еднопартийно уюд 
листи: СДС Движение, ление на комунисти* 
което правят няколко тави дълбоки корени_^

БРАТСТВО • 27 СЕПТЕМВРИ

Гласува се на 13 октомври. Всички най-големи 
политически партии и коалиции на изборите излизат 
по-инак структурирани отколкото на изборите преди 
една година

Социалистите вероя*

частния сектор и пазарното Когато се касае за Фонда

ОТ СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

ВЕДНАГА ДА СЕ СВИКА НОВА СРЕЩА НА 
ПОДПИСНИЦИТЕ ОТ ИГАЛО

Съюзният изпълнителен председателствуващия 
съвет на заседанието си в Европейската общност 
понеделник, поздравявайки из- господин Вай ден Брук с молба 
вестните резултати от за допълнително ангажиране, 
прекратяването на войната и По този начин би могло да 
деблокирането на казарми в започне да се провежда 
Хърватско, констатира че Белградското споразумение за 
трябва докрай да се спазва прекъсване на войната и 
споразумението за прекъсване Меморандума на мисията за 
на огъня, подписано в Игало. надблюдване към Европейската 
Във връзка с това е заключено общност 
възможно побрано дк; се свика 
нова среща щдодпщшците оУ 
Игало за да се прецизират 
задълженията в обезбепачавен- 

на възстановеното 
прекратяване на огъня

Тъй ка то моментална та както и на съвемстно заседание 
ситуация съответствува за на Председателството на 
ангажиране на европейски пое- СФРЮ със сюъзното 
педнически мисии, заключено е правителство. Това, между 
да се изпрати писмо на другото изисква алармантпата

ситуация в Босна и■ Хер
цеговина, за което съюзното 
правителство е информирано от 
страна на Председателството на 
БиХ

На заседанието е заключено 
съюзните ресорен, заедно с 
представители на Хърватско, 
Сърбия и Босна и Херцеговина 
възможно по-рано да се анга
жират около повторното 
възстановяване и функциг 
ониране на железопътния, 
въздушния и пътиня транспорт, 
ПТТ комуникациите, електро
енергийната система както и по 
въпроси на бежанците

Като координатро за тези 
акции съветът определи своя 
подпредседател Александар 
Митрович.

Съюзният! изпълнителен
съвет-и от това заседание 
отправи апел за спешно 
провеждане на заседание на 
Председателството на СФРЮ, 
като върховно командуване,

то
етническа основа Центра
лната изборна комисия е 
приела молбата на Движе
нието за участвуване на 
изборите, докато замес
тник-председателят на

СТРАНИЦА 2



ДОКЛТО В ХЪРВАТСКО СТРЕЛЯТ СРЕЩУ АРМИЯТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БОСМЛРГРАП 

ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНАТА СИ АКТИВНОСТ Д
БОСИЛЕГРАД

в ДИМИТРОВГРАДСКО 
ВОИНИЦИТЕ СТРОЯТ 

ЗАЕДНО С НАРОДА
БЕЗ КОАЛИЦИЯ С 
ДРУГИТЕ ПАРТИИПРОЕКТОСТАТУТЪТ НА 

ОБЩИНАТА Е НА™ 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ До общинските избори 

отборници 
Общинската скупщина в 
Босилеград, както и в 
другите общини в Сърбия 
остават по-малко от два 
месеца. Нито много, нито 
малко - казват в Социалис
тическата партия на Сърбия 
в Босилеград която, както 
ни уведоми председателят 
Захари Сотиров ще вземе 
участие и подготовките за 
тази важна предстояща 
задача вече започнали.

- Въпреки че нашата 
партия в общината е най- 
многобройна и има почти 
във всички местни общно
сти местни организации, от 
подготовките и активността 
в предизборния период до 
голяма степен ще зависи 
нашият успех, ще получим 
ли мнозинство и в общин
ския парламент. Затова наша 
цел е този период, който 
нито е голям, нито пък 
малък, целенасочено да го 
използуваме. Вече сме взели 
решение да участвуваме на 
изборите и това сами без 
каквато да е коалиция с 
другите партии в нашата

община - подчерта Сотиров.
Председателят иа СПС в 

Босилеград Захари Сотиров 
добави, че в предизборната 
активност ще бътт прове
дени заседания в листните 
организации, ни които 
откровено ще се рашговаря 
за лица, които могш и ще 
оправдаят доверието в 
общинския парламент. Раз
бира се, това ще бъдат лица, 
които и досега на практика 
се потвърдили, да имат 
доверие всред избирателите, 
не само членове на Соци
алистическата партия, ни и 
всред останалите избира
тели, които не са членове 
нито на една партия. 
Всъщност те и ще решат из
хода на изборите

Инак, Социалистическата 
партия в Босилеградска 
община наброява над 950 
членове, организирани в 32 
местни организации. Една 
организация има членове от 
две местни общности, а само 
в Ресен, Радичевци и Буца- 
лево засега няма членове на 
СПС

заКартината почти е нереална 
в сравнение с тази в Хърватско, 
н0 все пак е факт: на Лукавашка 
пека края селището Света гора, 
войници от инженерните части 
На пиротския гарнизон заедно с 
малобройните жители на 
споменатото селище строят 
мост.

Сливни 
ката на

наца, продължава приказ- 
капитана, като изтъква 

лното разбирателство на 
йниците за потребите на 

малобройното население от 
ата страна на реката, 

нно той подчертава й 
I Фонда за пътища от 

тровград,
строителното предпр 
Градня”, което е докарало 

железните греди от стария мост 
в Трънски Одоровци.

- Не можем да искажем какъв 
прием ни оказва населението. 
Винаги, когато някой мине край 
нас, нещо 
щайга бира, 
попита доволни ли сме, трудно 
ли ни е. Затова ние са стараем на 
време да довършим моста, макар 
че войници са малко, казва 

ирът Склизович. До ос 
ври всичко ще бъде 

готово, а мостът ще може да се 
ползува вече от първи ноември.

И така, до 
ните републз 
ЮНА наричат ок 

лят срещу 
чната част 

същата тази 
местното н 
впрочем е помагала и в 
Словения и Хърватско/.

Реалност, която сама по себе 
си говори за населението от тези 
краища и отношението му към 
войниците и обратно.

пъ
во

В рамките на подготовката за 
предстоящите първи многопар
тийни избори за отбор| 
Общинската скупщин

Друг
Същевреме 
помощта на 
Дими

ват чрез референдум, 
>тборници и събрания на 

рателите. Референдумът се 
нсва за потоебите на цял,“

изясня 
своите о 
избирателите. Р 

писва за потре 
аст

'Р-
наници

а, през
миналата седмица в Босилеград 
членовете на Изпълнителния 
съвет и Комисията по статутни 
въпроси към Общинската 
скупщина обсъдиха пр< 
татута на общинат

раз
Об!

на цялата 
от общинат 

или пък част
както и 

иятие. Когато вечер гледаме 
■телевизия и видим онова, което 
се случва с нашите войници в 
Хърватско, просто не ни се 
вярва, че ние тук сме като в свой 
дом сред населението от 
съседните селища, изтъква 
капитан Марян С» 
командир на подд 
което провежда 
Моста. Намерението ни беше да 

равим мост за пешеходци, от- 
:но само за нуждите на 

граничарите, които тук минават 
в редовен патрул. Но когато 
дойдохме да определяме 
мястото за моста, жителите от 
Света гора се заинтересоваха 
какво ще правим. Веднага из
казаха своята заинтересованост 
да ползуват моста. Дума по дума, 
предложение до предложение и 
на края се договорихме, вместо 
мост за пешеходци, да направим 
мост широк 
почти девет, к 
и хората със своята селскос
топанска механизация и леки 
коли ще могат да минават през 
него, продължава Склизович.

на, за ч 
местна общност 
една местна общност.

Според новия Ста 
ициатива за разписи 
референдум мо 
най-малко 1000 
дума за 
общи 
половина 
най-малк
искане на изпълнят 
а ако ста

щи га,
от

тут,
разписиване на 

огат да раздвижат 
00 души, ако става 
референдум на 

инско равнище, повечето от 
та местни обности, 

(о 10 отборника или по 
а Изпълнителния отбор, 
ава дума за референдум 

за потребите на отделна местна 
общност по инициатива на 1/3 от 
населението в тази местна 
общност.

ин-оектос- 
а. На

заседанието с първата версия на 
новия Статут на общината 
присъствуващ 
секретарят к 
скупщина в Бо 
Савов. Межд 
подчерта, че 1 
съгласие 
Репуб

клизович, 
тлението, 

работите на
ще ни остави ди 

овощия, и ще
ня,
ни

ите запозна 
на Общинската 
силеград Никола 

о Савов1У другот 
новият Статут е в 

цията на
нап
нос с Конститу

^публика Сърбия, според който 
е прието общините да имат свои 
статути, 

дачит'

команд
октом

ми

, с които се определят 
е и компетенциите на 

шите, които занапред, вмес- 
обществено-полити1 

щности, се уреждат като 
иториални единици, в които 
осъществява локално- 

комунална активност.
Новият Статут по отноше

ние на досегашния е много по- 
конкретен и ясен. Има само 80 
члена /досегашн 

ята н,

за.
об В новия Стату

изборната про- 
ко новите из- 

тийни, 
Кан-

т десетинащикато в 
ики на

северозапад- 
Югославия 

упаторска и 
нея, в най- 
на страната 

мия помага на 
еление /както

члена съдържат 
ура. Преди всич 
1И ще бъдат многопарп 
ни и демократични, 
ати за бъдещи отб

то
об

чески цед
бор 
тай 
дид
могат да пр 
заедно поле 
пък група от 30 гр 
оглед, че бъдеща 
скупщина ще има 

Статута се пр
изборни единици, ко 

че една изборна 
образуват и по две 

и общности, в 
зависимост от числото на из
бирателите. Председателят на 
Общинската скупщина, кс 
ще бъде на постоянна рабо 
Общинската скупщина, а не к 
досега ”и така и така”, се избира 
чрез тайно гласуване, а избрен е 
този, който получи повечето от 
половината от общото число на 
отборниците, в случая най- 
малко 13 гласа. Него 
дидатура изтъкват най-малко 10 
отборника.

След обсъждането му от 
страна на членовете на 
Изпълнителния съвет и 
Комисията по статуни въпроси, 
проектостатутът до края на този 
месец ще бъде на публично 

местните

тер
се

стре
тоиз орници 

едлагат отделно или 
тии или 

ни. С

ар
асе итически пар 

•ажда 
Общинска 
отборника, 

едвиждат и

два метра, дълъг 
;ойто ще ползуват М.Ята

25чият преко 300/, 
а Босилеградска

а
територи
община и занапред 
съчиняват 37 села или местни 
общности. С оглед, че на общи
ните занапред остават помалко 
задължения, бъдещата Общин
ска скупщина ще наброява само 
25 отборника, досега Общин- 

на съчиняваха 59

вще толкова 
ще рече, 
единица ще 
или три местн

ето
Ранко Младенов, пенсионеФ-

на В БОСИЛЕГРАД Е ФОРМИРАН ОБЩИНСКИ ОТБОР 
НА ДСБЮ

А.Т.митничар родом од съсед

ойто 
та в ДЕЙСТУВАНЕ В ЧЕТИРИ 

ПОСОКИ
купщи 
а. Общ

ската с
купщина 
отбор от 

пред- 
лт

делегат инската с
има Изпълнителен 

души, от които един 
седател, а оставена е и а 

тива председателят 
щинската скупщина ведно да 

бъде и председател 
Изпълнителния отбор, 
членове на Изпълнителния 
отбор, покрай отборници, могат 
да бъдат и други лица, разбира 
се, специалисти за отделни 
области. Общината ще има 
печат и амблем, а писмото на 

та ще бъ 
ски и на 

що така 
вижд

атоЖИЛИЩНАТА РЕФОРМА В 
ДИМИТРОВГРАД

ще

ер-
наЕДНА ТРЕТА ОТ КВАР

ТИРИТЕ ПРОДАДЕНА
на
Об На проведеното през миналата седмица учредително 

заседание на Общинския отбор на ДСБЮ бе подчертано, че 
действуването на Съюза е насочено главно в четири насоки: 
да се запази самобитността на българите в Югославия, да 
се дава принос в икономическото развитие на средите, в 
които живее предимно българското малцинство, да се 
раздвижват въпроси из областта на социалната политика и 
на края активно да се включи в борбата за опазване на жиз
нената среда. За председател на ОО е избран Велин 
Стоичков, юрист от Босилеград

на ва кан-
За

ва 296 
ада

На август тази година струг 
636 динара. В същата сгр 
квартира от 52 м2 на същия де 
струва 430 947 динара, 
сградата над пощата, построена 
през 1985 година апартамент от 
62 м2 на 31 юли тази година 
струва 810 560 динара. Много 
или мълко, въпрос е, на които 
има два противоположни от- 

Те:

територията
Димитровградска община, по
точно в самия Димитровград 
има 334 жилища, собственост на 

иятия, организации, 
тва или общинската

на

н

предпр 
ведомс
скупщина. Ако се има предвид, 
че Димитровград има 7273 
жители и 2381 домакинства, 
тогава излиза, че в обществени 
жилища живее една седма част 
от населението на града.

написано на 
лгарски език. 

1 новият Статут пред- 
а в общинските органи 

служебен език да бъдат двата 
езика, сръбският, и българският 

к.
За отделни общински актив

ности гражданите могат да се

де
бъ

пе ча
ъбср-

Съ взискване 
щности, а Общинската 

скупщина е длъжна най-късно 
до 11 октомври официално да го 
приеме и уточни новите изборни 
единици.

ра
об българите в Югославия и че се 

налага сега да се потърси от- 
орност от онези, които нало- 
ха о бученето в училищата да 

се провежда на сърбохърватски 
език. Васил Станчев изъкна, че 
183 души от Босилеградски край 
са били на Голи оток и че там ги 
"изпращаха тукашни хора, 
които бяха и останаха на пос
тове” като подчерта, че Съ 
трябва да се бори за пр! 
държава, понеже покрай друго
то” в общината се случават 
убийства,а убийците са все още 
неоткриени”.

- За ДСБЮ се пускат слухове 
и лъжи, че е пробългарска, 
фашистка и вражеска организа
ция, заяви Владимир Дамянов. 
Хората, особено младите са 

плашени и се страхуват да 
пват в редовете на Съюза 
Николов каза, че ”тези

С форми 
Общински отб

рането 
ор на Демох- 

ическия съюз на българите в 
._гославия са създадени фор
мални условия тази организация 
в Босилеградска община да 
участвува на предстоящите 
общински избори. Но главната 
цел, както бе I 
заседанието, на Съюза не ще 
бъде изключително полити
ческа, понеже "власт и кресла не 
го интересуват", а "да контро- 

ластта” в общинското 
и да се бори за 
шите идеи са кон

на

говзи които живеят в 
скъпо, 
твени

говора.
ртаменти казват, че е с 

тези които са строили собс 
къщи, казват че е евтино. Някои 
считат, че това е недопуст 
работа която в някой случа 
е трябвало да стане. Още п 
ако се приеме предложението на 
допълнителни разпоредба : 
закона за продажба на 
жилищата, според които на 
всички заети трябва да се върнат 
парите, които те са отделяли за 
жилищно строителство във 

предприятия, с

рат
Югези жихала

М.Я.До къде е стигнала жилищ- 
ма в Димитров- 

щина или колко 
ро даден и, 
I на рефор

мата и законните разоредби в 
тази област, е въпрос, с който 
преди известно време се 
занимава и Изпълнителния 

иска на 
терство на 
бия. От 
ища вече са 

продадени 105 - почти една 
трета. Посредством Фонда за 
комунална и жилищна дейност 
продадени са 47 квартири 
много собственост на 
Общинската скупщина /28/, на 
"Нишава" /6/...Г умарската 
индустрия сама е продала 
своите квартири на 50 живущи в 

х, главно нейни заети, 
алкан” е продал една квар

тира, Кожарата 5 и т.н. Квар
тирите са продавани така, че се 
валоризира стойността им се 
помножи със съответен коефи
циент. Така определената цена е 
в зависимост от годината на 
строене на жилището. Т 
например за жилище от 36 
построено през 1960 година на 
улица "Маршал Тито" 14, на 15

ната рефор 
градска 061 
жилища досега са п 
съгласно становищата

тима 
й не 

овече посочено на
юзът

авоваЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В 
БОСИЛЕГРАДКА ОБЩИНА

и в

лира в 
управление 1 
идеите си. - На 
центрирани в четири области 
борбата за запазване на самобит
ността на българте в Югославия, 
преди всичко на майчиния език, 
културата, традицията и 
религията, след това в борбата 
за икономическо развитие на 
средите в които предимно живее 
българското малцинство, в 
областта на социалната 
политика и екологията, 
подчерта Радко Стоянчов.

съвет, съгласно 
съответното минис

:публика Сър< 
оменатите 334 жил

Ре ДВАДЕСЕТИПЕТ 
ИЗБИРАТЕЛНИ КОЛЕГИИ

: Всвоите
изключение на тези, които са 
ползвали креди 
строителство! Това значи че 
може да се случи някой, който 
повече от тридесет години е 
отделял в жилищния фонд на 
предприятието, а ползвал 
кредит на износ малко по-голям 
от директорска заплата по това 
време, няма да му бъдат върнати 
средствата (7!).

продажбата 
трябва да се 

че всички досега 
са продадени 

съществуващия Закон 
бласт. А дали някой е

сп
ти за частно

- най- за
постъ 
Иван
лъжи и измилици са наследство 
и методи на сталинизма и че в 
сегашното 
минат”, а Иван Глигоров изъкна, 
че "трябва да се борим за идеите 
си, без оглед на всички н 
а идеята ни е не да меняме

Дали с така предложените 
избирателни колегии ще се 
съгласят местните общности, 
ще покажат резултатите от 
публичното разискване, което 
ще трае до края на този месец, а 
след това окончателно пред
ложение ще донесе Общииск 
скупщина. Най- вероятно на 
това проектопредложение в от
делни местни общности ще 
ставят забележки, защото при 
предложението не са спазвани 
отделни териториални прин
ципи и критерии. Първи 
забележки вече и чухме. 
Местната общност Бресница 

бъде заедно 
защото с тази 

имат повечето

С оглед на факта, че 
бъдещата Общинска скупщина, 
според броя на населението ще 
има 25 отборника, Изпълни
телният съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград направи 
и даде на публично разисквне 
проектопредложението на из
бирателните колегии. Според 
него 37-те местни общности в 
общината са поделени на 25 из
бирателни колегии и всяка в 
бъдещата Общинска скупщина 
ще има по един отборник.
Проектопредложението, както 
ни уведоми секретарят на 
Общинската скупщина Никола 
Савов, се обосновава според 
броя на избирателите, така че 
местната общност в Босилеград 
ще има 4, а Райчиловци 2 отбо 
ника. И едната, и другата ме©... 
общност ще бъдат поделени на 

избирателни колегии, 
така че всяка от тях ще има свой 
отборник. Девет местни 
общности: Гложйе, Горна 
Лисина, Горно Тлъмино, Дукат,

ЬвгаяЛЩгбирателни колегии ше образу: 
ват по две местни общности. 
Паралово и Цър|юшица, Груи- 
ници и Милсвци, Долна и Горна 
Кана и Бистър и Риксчсво “ 
шест но трл местни общности. 
Расен Белути Извор; Жерпвино, 
Голеш и Караманица; Чвзърица, 
Лрешник и Доганица; Мусул, 
Барйс и Плоча; Млекоминици, 
Пуцалсво и Радичевци; и 
Бранковци, Рибарци и Бресница.

време не могат да
тя
”Б което

души,
почти

На заседанието, 
аха около 
повече лица и

итичен тон за 
следните 50

на
25Що се отнася до 

таменти, 
е, ч 
ени

атисци,присъствув 
разискваха I 
всички с крI 
събитията през по 
години. Тябва обаче да се от
бележи, че те обвиненията "за 
унищожената самобитност” не 
сложиха върху Югославия и 
Сърбия, но както я те нарекоха, 
местната бюрокрация и 
полтрони. Димитър Димитров 
изтъкна, че тази бюрокрация е 
унищожила самобитността на

на апар 
изтъкн 
продад 
съгласно

държавната граница, а животът 
тук край границата да направим 
много по- добър”.

ата

На заседанието бе избрано 
тчленно ръководство на 
щинския отбор на ДСБЮ 

Босилеградска община. За 
седател бе избран 
Стоичков, юрист от Бос

за тази о 
съгласен или не с него, това е от
делен въпрос.

ака
м2,

пе
Об за

А.Т. а пред- 
Велин

илеград.
ЕЕ

имер търси да 
Злидол, з; 

общност 
съвместни активности, а не както 
е запланувано с Бранковци и 
Рибарци, с които почти нямат 
никакви взаимни отиошен 
Подобно е и за избирателната 
колегия Паралово и Църно- 
щица. В местната общност 
Църнощица, казват че с 
Паралово нямат нищо общо,, на 
тях повечето отговаря Долна 
Любата.

Сигурно е, че подобни 
забележки ще направят и други 
местни общности, затова, както 

Савов, предложението 
телно, ще се зачита 
лежка на местните 

ти, обаче вричко в рам- 
25 избирателни колегии, 

пустиво е бъдещата 
ка скупщина да има 
• 25 отборника.

напр
със
местнаСЕПТЕМВРИ Т.Г. В ДРАГОМАН 1РБ1 СЕ СЪСТОЯНА 22 

ГРАНИЧЕН СЪБОР ор-
тна ДИМИТРОВГРАД

ПРЕКАДЕНО МАЛКО 
ПОСЕТИТЕЛИ

ия.
толкова и УЧРЕДИТЕЛНА СКУПЩИНА 

НА ДЕМОКРАТИТЕ
След промоцията на Демократическата партия в края на 

август, инициативният одбор подготвя за края на този месец 
учредителна скупщина на партията. Както ни осведоми 
Прсдраг Димитров, председател на инициативния одб 
скупщината е насрочена за 28 септември, в малката зала 
Центъра за култура А» Димитровград в 17хчаса. 11а учредител
ната скупщина ще се формира общински отбор на ДП в 
Димитровград.

В инициативния одбор очакват интересът за скупщината 
ратитс да бъде както и за промоцията, независмо от 
на промоцията нрнсъствува н Зоран Джннджич, един

оред официални данни от югославска страна с имало само 160 
сститсли, а неофициално не по-го 

ашите български граждани

ор,
на& о

роят налям е ипо
«Рприсъствув

Съборът съвместно откриха и при 
Общинската скупщина от Дими 
председателят на Обши.
Ставрев. След това бе

•лаге да се обмисли върху пови форми па сътрудпи /сетно 
крайг/' аничното население

подчерта 
не е.оконча

иветстпуваха председателят па 
тровград Васил Милев и 

{вроден съвет на гр. Драгоман Ганча 
,спа съвместно културно-музикална

всяка за 
общнос 
китс на 
защото недо 
Общинс 
повече от

нския I 
изпълг. па дсмок 

факта че 
от лидерите на партията.

А.Т.

М.Я.
АТ.
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ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА ВII ОБЛАСТТА ИА 
ЦОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА• АВТОТРАНСПОРТ" В ьосшшгвлдТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛ1Р1ШСТ0ЯШАТА

ПРВД 1 ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИЛИ НЕЩО ДРУГО
ЗАСТОЙ В 

ЗАПЛАНУВАНИТЕ 

АКТИВНОСТИ
ни съоьщитслни линии, както и 
междуградския, така и н местния 
пътен транспорт. Понастоящем 
поддържа следните линии: две 
за Белград сутрин в 5 часа и след 
обед в 5,20 часа три за Скопие, 
лис сутрин в 5 и 6 часа, от които 

1 в 5 часа тръгва от Сур- 
дулица, а дотам пътниците се 
превозват с рейса за Белград и в 
12 часа. Една за Враня през Бесна 
кобила сутрин в 5 часа и две за 
Ниш, от които едната пак е 
редуцирана. Същевременно 
редуцирани са и местните ЛИ1 
за Караманица и Горна Любата. 
Покрай това "Автотранспорт" в 
Босилеград поддържа и няколко 
линии в Сурдулишка община, 
от които също така някои са 
редуцирани, както 
международната съобщителна 

жя Босилсград-Кюстсндил 
/България/. Всичко това 
босилсградският автотранспорт 
поддържа и за сега твърде 

■но

ледната си делова сесия, 
чел-делегатите на трите 

съвета, въпреки констатацията, 
че и пътният транспорт, както 
здравеопазването, учебното дело 
или пък комунално-битовите ус
луги е пряко необходим, не 
приеха конкретно решение. Така 
засега въпросът и занапред ос- 

>ит.

пое:
Обамира в явно предприятие, със 

всички негови отдели: местния,
междуградския и гр'........
транспорт. Останалите 
дейности ще получат статус на 
смесено предприятие или пък 
ще бъдат трансформирани в 
частни предприятия - подчерта 
Ивайло Станчев, директор на 
"Автотранспорт" в Босилеград.

съглаоно Републиканския

ЕйЗдаБосилеград трябва да се транс
формира спорд една од трите 
възможности: смесено, частно 
или пък явно предприятие. Коя 
от тези три възможности ще 
бъде иай-сполучлива и за коя ще 
се определят около 150-те заети 

ятие, което освен 
се занимава и с 

вия, туризъм и гостил- 
ничарство, засега не е известно. 
При това, както подчерта 
директорът на предприятието, 
имат предвид и потребите на 
населението в общината. Още 
повече, че общината от първата 
железопътна линия е отдалечна 
над 70 километра и че "Ав
тотранспорт” поддържа пътните 
връзки с вътрешността.

Нямаме много възможности 
за избиране. Единствено 
пътният 
този закон

адски
наши

йкЯвЕГ
поддържане на телефонната мрежа и общината, по всичко личи, че 
ше останат само празни надежди. Повечето от заплануваните 
срокове до които трябваше да бъдат реализирани отделни активнос- 
ти всс още се само на хартия. А запланувано до края на тази юдииа 
беше много. Между дру/ото бе запланувано увеличение капацитета 
на босилсградската поща с още 600 нови телефонни номера, до 
началото на септември да бъде пусната както подчертават 
специалисти в тази област трайно ще се подобрят телефонните 
връзки с вътрешността. Отстраняване на отделни дефекти и 
довеждане в ред на местните телефонните връзки в общината - до 
отделни местни общности, също така са в застой. Единствено в ход

тази мките 
жи за

тапа откр
Да кажем и това, че "Ав

тотранспорт” от Босилеград, еВъпросът как да се транс
формира пътният транспорт, 
повече пъти досега беше 

от страна на трудовия 
съвет на предприятието и обща 
констатация е, че най-подходящ 
облик не само за предприятието, 
но и за гражданите е този вид 
дейност да се трансформира в 
явно предприятие. С този вид 
трансфо 
възможг

Рпредпри 
озване, 

тури: 
засега

при 
за из
вийте

в това I 
с прев 
търго*

раздвижил инициатива 
Скупщината на Сърбия, 
мснснис на Закона за я

по
об( 1ИИсъжданър>

ича предприятия, та и пътният 
транспорт да получи статус па 
явно предприятие.

Предложени 
тотранспорт" в Бо 
оправдание.
има предвид, че транспорт 
от отделно значение и един 
мата връзка с вътрешността.

За да намали разходите си, 
"Автотранспорт" вече направи 
съответно редуциране па отдел

ете на "Ав- 
силсград има 

Още повече, ако се
-------- тът е

стве-

и
ация ще се създаде 
т за каче 

ги на населението 
малки

рм
юс <* активността на поставяне на телефонни връзки към местните 

общности: Паралово, Милевци, Груинда и Радичевци, както и Добри 
лол • елин от по-големите квартали в Босилеград. И 
най-вероятно до края на годината ще бъде реализирана.

Без резултат останаха и повечето пъти упътвани интервенции ,ут 
. сточна на компетентните на Общинската скупщина в Босилеград 
или пък явните негодувания в отделни местни общности, не само 
ло единицата за ПТТ-съобщения от Враня, но и до компетентните в 
областта на ПТТ-съобщения републикански институции.

„Р„1алеТпошаи=™г^
от°Т1Тпре^рия^ето на^СздГбия^^ГП^ГединицатГоч^Вран^Межд2

предприятие за ПТТ съобщения при република Сърбия, Момчило 
Бошкоиич, технически директор на ПТТ единицата от Враня и други.

В разговорите бе констатирано, че покрай другите обективни 
причини за очебиещия застой в реализация на заплануваните актив
ности в тази област, има и причини от субективно естетстю преда 
всичко неотговорност и небрежност на единицата от Враня. Без
резултатни останаха опитванията на техническия директор на ПТТ 
Момчило Бошкович, че не всичката вина е тяхна. Така например той
=л^адЧсек^

зададен въпроса защо не се провеждат другите подготвителни 
работи, остана без отговор, дори няма и целокупна 
проектодокументация.

Накрая бе догово

ествени ус- 
. Разбира се, 

редукции
съществуващите автобуски 
линии. За целта беше подаден 

щина в 
съди на

лу тази активностпа

с 22 рейса.успей
транспорт съгласна иск до Общинската скуп 
I може да се трансфор- Босилеград, която го об<

М.Я.

ДИМИТРОВГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ МЛЕКОМИН- 

ЦИ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ”ТЪРГОКООП” 
РЕГУЛИРА ЗЕЛЕНИЯ 

ПАЗАР
ду
наПЪТ ДО ВСЯКА МАХАЛА

Ако до преди година-две махалите в село Млекомннци бяха 
път, който свързва селото с 
рци-Кар 
1 отдел!

регионалното 
е така За пос- 

и година, в това 
.пътните махали: 

махала, сега 
ни и бе

отсечени от селс 
шосе Босилеград- 
ледните две го 
отношен

кият 
Риби 

дини, а отд 
к много се на

аманица, сега вече не 
таз

прави. Доскоро без: 
пък и Гъорина» 

едства. То 
големина

което е само на 6 до 7 километра от Босилегр 
председателя на местната общност Ангел Иш

- Обикновено ние млекоминчани, не сме на добър глас. Смятат 
ни не толкова за трудолюбиви, колк 
ние сме трудолюбиви, и сговорни. 
момичета са познати като добри
трудолюбиви, показва и следния факт въпреки че селото ни е едно 
от най-безводните села в общината, във всяко домакинство има 
хубава питейна вода. Между първите и електрифицирахме селото. 
Тази година със съвместна акция с управлението на училището 
"Георги Димитров”, в рамките на което работи и нашето четирик- 
ласно училище, доведохме вода и за нашите най-малки, а оставихме 
чешма и в селските гробища. Тук имаме и селска сграда, която 
трябва още малко да се доизгради и уреди. Покрай това, неотдавна 
побихме четири стълба от главната мрежа до училищната сграда, 

електропроводната жица и наш електромонтьор 
други електромонтъорски работи. Остава на 

оразпределителната единица от Босилеград да свър: 
ток и в нашето училище, където вечерно време се съби 

а не рядко младите устрояват и танцови за

ебните търговци в Димитровград безспорно значително 
риха снабдеността на града с много неща, включително и със 

зеленчук. Обаче очакванията, че конкуренцията между тях ще доведе 
до намаляване цените на зеленчука са изнсверсни /вероятно и те 
помежду си сс договарят за цената/. Също е положението и на 
пазара, който значително е по-скъп например от пазара в Пирот или 
Ниш, макар че преди петнадестина или двадесет години беше оорат-

ЯЕно в течение на
подие тук много

Шупарци, Костенец, Ковачева, 
път годен за товарни превозни 
посетим неотдавна това средно

вече имат 
повод да 

силеградско село, 
ад, и да поговорим , с 
иев.

ва
Бо

ср
по

но.
ятие в града 
със стоки за 
. с по-евтин 
Търгокооп”

Но единственото обществено търговско предпри* 
ргокооп”, много критикувано за лошата сиабденост 
зоко потребление, полага уси 

Именно, обикновено на

ото за самохвалци. Но все пак 
Открай ”Тъекоминските 

колко сме
време 

жътварки
мл 

. А шия да снабдява хората 
а петък магазините нашир

ощГотмранна сутрин се зареждат с достатъчни количества домати, 
чушки дини...Най-често цената е почти двойно по-ниска от тази в 
частните зарзаватчийници. Искали или не, частните търговци, които

ШРГШ
рено и прието, че утвърдените срокове 

неминуемо ще бъдат продължени но не по-късно от средата на ид
ната година, а дали и тези срокове ще бъдат продължени остава да 
се види. До края на годината ПТТ единицата от Враня даде гаранция, 
че телефонната линия за местните общности: Па 
Милевци и Радичевци, както и за Добри дол и уч; 
до Бистър ще бъдат завършени Колкото. то 
надежди

до
бЪ1

у ралово, 1 руинци, 
астька от Бранковци 
лхова, пак някаквиIIЛ й .разтеглихме 

завърши 
електр 
пусне 1 
на събрания, 
подчерта Илиев.

Главната активност на местната общност в течение на годината, 
както ни уведоми Илиев, била насочена към уреждането на мах
ленските пътища. Тази година докарали в ред над 7 километри мах
ленски пътища и сега почти всичките махали са свързани с главния 
път, който свързва селото с регионалното шосе Босилеград- 
Караманица.

<»
М.Я.же и 

юаме
)И .-VЖ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕКЪСВАНЕТО НА ТЕЛЕФОН

НИТЕ ВРЪЗКИ С ТЛЪМИНСКИ РАЙОН

ЛИПСВАТ ДОГОВОР и 
АКЦИЯ, А НЕ СРЕДСТВА

|\- Всичко все още не е готово, яви се скала и за десетина метра 
пътя от Гъоринци, където работехме около 300 метра на ново остана 
недовършен и сега е въпрос кога ще бъде довършен. Тук малко ни 

- излъга комуналното предприятие от Босилеград, което и бе 
изпълнител на работата, а този път се ползува от три махали - добави 
председателят на местната общност Ангел Илиев. ПОЧТИ ВСИЧКИ ЦЕНИ НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР СА ПО- 

ВИСОКИ ОТ ТЕЗИ НА "ТЪРГОКООП*И тук младите напускат селото и поминък търсят в пза 
Селото празнее, а с това и ежегодно се намалява ор 
трудоспособните жители. Според данните, за последните десет 
години в селто две домакинства са се увеличили, обаче жителите са 
по-малко с 15 души.

адовете, 
оят на също добре са снабдени, са принудени да спуснат цената, за да могат 

да конкурират. Така например, когато дините при частните бяха 20 
динара, в магазините на "Търгокооп” килограм се продаващи по 10 
динара. В ми 
продаваха от
напред по 10, а сетне и по осем и половина дина 
днешните времена хората държат сметка за все: 
в 'Търгокооп”.

В цялата тази работа лошото е там, че "Търгокооп” зарежда 
магазините почти само на петък, така че след като се продаде 
набавеното количество, частните търговци отново покачват цената 
Все пак постъпката на "Търгокооп” е на място.

А.Т.

Проблемът 
прекъсването на телефон
ната линия от Босилеград 
към Тлъмински район се 
усложни до толкова, че в 
разрешаването му, покрай 
най-отговорните лица на 
предприятието за пътища 
от Враня, което и предиз
вика прекъсването на 
телефонните връзки, и 
трудовата единица на 
предприятието ПТТ от 
Враня, се включиха и 
помощникът на министъра 
за връзки Василие Йоксич и 
директорът на Сърбия 
Коста Митрович. Телефон
ната линия, която ползуват 
граничните части в 
Тлъмински район, пощата в 
село Бистър и местните 
канцеларии в Долно 
Тлъмино и Назърица бе 
прекъсната още през 
миналото лято, когато 
предприятието за пътища 
от Враня започна да 
разширява регионалния път 
от Бранковци към Бистър. 
Тогава на дължина от 6 до 7 
километра телефонната 
линия, се намираше до 
самия път почти напълно 
беше развалена - стълбовете 
при минирането са срутени 
а жицата е скъсана. Нас-

проблемът щеше още дълго 
време да бъде неразрешен, 
ако Общинската скупщина 
не потърси помощ от ком
петентните републикански 
органи, включително и от 
министерството за връзки. 
Тези дни в Босилеград се 
проведоха разговори по 
този и редица други 
проблеми във връзка с 
чуйността на ПТТ връзките 
на цялата територия на 
Босилеградска община.

с

налия петък доматите при ча< 
15-20 динара, а в магазините

стните и на паз 
: на "Търгок 

фа. Разби
ки динар и купуват

ара се 
” най-оопЖителите и на това, както и на останалите села много се оплак

ват от услугите на Ветеринарната станция. Казват, че са много скъ 
а не са толкова качествени. Често ги нападат вълци. Само в тече 
на тази година животновъдният фонд е намален с 20 глави и в това 

ошение, както подчерта Илиев, нещо с ловното дружество 
трябва да се предприеме. В селото има два магазина от което 
жителите са твърде доволни, защото преди най-близък магазин им 
беше магазинът в село Радичевци.

ра се, че взПИ,
ние

отн

М.Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В РАЙЧШОВЦИ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
В разговора бе конста

тирано, че възникналият 
проблем е останал неразре
шен толкова време не пора
ди недоимък на средства, 
колкото поради нераз
бирателство и безотговор
ност на двете предприятия. 
След това бе договорено 
настаналият проблем да се 
разреши до края на този 
месец, а в разрешаването му 

двете
предприятия и числящите 
се към ЮНА. Републикан
ският фонд за пътища ще 
обезпечи средства за

количество

ЗАПЛАНУВАНИ НЯКОЛКО КОМУНАЛНО - БИТОВИ
АКТИВНОСТИ

общност Райчиловци в това 
отношение, по нищо не се 
различават от потребите на 
местната общност в Босилеград. 
Затова, почти на всяко събрание 

вече започват да се реализират, а в местната общност в Райчилов- 
някои ще бъдат реализирани до ци се чуят искове и село 
края на годината Всякак, най- Райчиловци също да се третира 
важна и за селото приоритетна е като и Босилеград 
изграждането на канализацион- . 0т онова което сме 
ната мрежа. Защото селото заплаували досега завършихме 
постоянно се увеличава, броят пътя д0 селските гробища, а 
на жителите му от преброяване- след това продължихме и го 
то на населението през 1981 до свързахме със съседното село 
последното е )д)еличен от П61 Буцалево. За целата изразход. 
на 1600, а с това нарастват и вахме негде около 114 хиляди 
потребите в областта динара, а.селото участвува.с 23
ГиМУурГжд йезВо на^ИлотоС' ‘ ^лядн,.динара. УДовърУШнхме, 
ти. уреждането на велото,.,. започнатата През миналата
поддържането, на хигиената, година, водпроводна мрежа на
нуждите за. допълнително дЪлжина от 1210 метра за махала
воденабдяване,. уреждане на Роглина,закоято'саизразодвени
пътната мрежа и пр. С други 265 182 динара. Готово
думи потребите на местната проектодокументацията за

Местната общност в 
Райчиловци - Босилеградска 
община, през настоящата година 
е запланувала повече комунално- 
битови активности. Едни от тях

които трябва да участвуват. 
Такава акция вече раздвижи една 
част на махалата Краин-дол за 
разширяване на участъка на 
пътя който свързва централния 
път с пътя към село Паралово на 
дължина около 1000 метра. 
Предприемат се мерки и за 
целенасочено решаване на 
проблема с чистотата на селото. 
Именно от преди десетина дни 
комунално-услужното 
предприятие "Услуга” -- 
задължение и в село Райчиловци 
радовно да събира сметта пред 
всяко домакинство. Как акцията 
ща върви времето ще покаже. 
Сигурно е, че в началото ще има 
проблеми и от страна на 
предприятието, което все още 
технически не е снабдено и от 
страна да домакинствата

канализационната мрежа на 
дължина от 16 километра, за 
което са изразходвени 304 
хиляди динара, от които 50 на 
сто обезпечени Общинският 
фонд за комунална дейност, а ос
таналите са от средствата от 
местното самооблагане. До края 
на годината трябва да 
завършиме около 600 метра от 
тази мрежа, а останалото ще, ос
тане да се довършава идната 
година - подчерта председателят 
на съвета на местната общност 
Славчо Владимиров.

Покрай това, както няколко 
махаленски пътища, които не са 
влезли в плана и програмата за 
работа на местната общност 

,през тази година. В това 
отношение предимство ще имат 
онези махали които най- 
успешно се организират, само да 
съберат нужните средства с

да участвуват

нужното 
стълбове, войниците да из- 
копат дупките, а останалия 
материал и техническата
работа, е задача на труд0' 
вата единица на предпри
ятието ПТТ от Враня. Тъй 
като през идната година е 
запланувано реновиране на 
цялата телефонна линия от 
Босилеград до този район» 
беше договорено още сега,

обиконвена

пое

танаха разпри, кой да 
поправи линията. Намеси се 
и Общинската скупщина в 
Босилеград, обаче малко 
файда от това. Все до сега 
телефонните връзки с този 
район, където живее почти
обмш?,™ °Т населението в 
Я*™. се провеждаха с 
големи затруднения, или 
пък е няколкомссечни 
прекъсвания. И

вместо 
телефонна жица, да се пол 
зува телефонен кабел.е и М.Я. м.я.

сигурно
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БОСИЛЕГРАД: В БОРБАТА ЗА ЗЛРАПл
храна малко е участието на инспек
Ц111ПЕ

УНИЩОЖАВАНЕ 
НА БЪЛГАРСКИ 

"ЕЗИК

СИ|Тофона*екнНИ”ЙОСИИ' 06 приготвиха- От маг- 
заиграха. След това продължиха*с "Млада пар
тизанка”. ”Три сам дана кукуруза брала”... и 
стигнахме /чак/ до "БанаЛанско коло”..., с което 
програмата привърши! От шопски хора / или 
български/ - нито следа!

Понеже програмата свърши, трън 
след учителките към учебните стаи. О 
там учителката накратко /ни/ обя 
сърбохърватски език: кои книги, колко тетрад
ки и прибори ще /ни/ трябват: - По всички 
предмети /сърбохърватски, математика и 
природознание/ ще трябват по две тетрадки 
/една за работа на час и една за домашна 
работа/, а по български /"бугарски”/ език е 
достатъчно само една тетрадка, защото 
започнем да го пишем от второто пол; 
/Всичко това каза на сърбохърватски ез 

С това завърши първият учебен час - и 
на първокласниците от учебната 1991/92.

ПОВЕЧЕ СТИХИЙНО, 

ПО-МАЛКО КОНТРОЛИРАНО
ни

нахме 
тново 

сни на/ИЛИ: ПРИЛОЖЕНИЕ /ДОПЪЛНЕНИЕ/ 
КЪМ СТАТИЯТА "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ПОД
ЦЕНЕН’*, "БРАТСТВО” БРОЙ 1505 ОТ 12 ЮЛИ 
1991 - АВТОР: СТЕФЕН НИКОЛОВ/

Започна новата учебна година. С голяма 
радост приготвихме ученическата чанта, книги 
и тетрадки. Моето дете е първокласник. 
Тръгнах и аз с него към училището - старата 

ада на гимназията в Димитровград. Понеже 
е знаехме къде трябва да се явим, отиваме 

направо в ученическия стол. Там бяха вече се 
събрали много родители и деца 
/първокласници/, които с нетърпение чакаха да 
видят и чуят коя 
на стола салон 
ученици 
в червен

м ?.

стоки и питиета, които са в широко потребление 
Инспекциите, които трябва да контролират дали 
тези стоки са винаги годни за употреба, не са 
забелязали някои по-сериозни нарушения в тази 
област.

тиции“ И“" С™'В’ диРект°Р иа Ветеринарната

ВЕТЕРИНАРИТЕ СА 
НЕДОВОЛНИ ОТ 
ОТНОШЕНИЕТО

| ще 
угодие! 
ик/.сгр

вечКакви хранително-вкусови стоки и питиета 
употребяваме и дали те от хигиенична гледна точка

спехи, от особено значение е не само по време на ие Дават отговор. Казват, че е възможно^ 
производството, но и сетне по време на оборота, да продажните обекти, които всекидневно се 
се вършат система-ложи контроли за това дали тя увеличават да се продават и стоки, които не са за 
поради различни причини не са разваля. ядене или писне Съгласни са, че все още не вършат

В това отношение от значение е и /не/ актив- инспекционните си задачи последователно и винаги 
ността на инспекциите и заводите, в които се в съгласи* със Закона за защита на жизнените 
контролират тези стоки. Резултатите от една среда пР°ДУкти. Всички те обаче имат и причини за 
в ДРУга с* различни. Какви резултати отчитат 11 едостатъчната си дейност т.е. защо систематично 
общинските инспекции в Босилеград: санитарната, Нс въРшат контрол и не оттеглят от оборота раз- 

ветеринарната? Колко, покрай вале,,и и негодни за я, 
другите субекти, са готови да се хванат на борба ВКУС0ВН стоки и питиета, 
срещу развалените хранително-вкусови стоки и неината активност ”е ограничс 
питиета и може ли- населението в тази община да полага със съоръжения, амб: 
има доверие и да бъде доволна от тяхната дейност0 материал за взимане на стоки за контролиране.”

^токи за контролиране се взимат само един път 
месечно /когато в Босилеград дохаждат 
представители на вралския Завод/. П 
съществува и една друга "опасност” - анализите 
заплащат онези, които продават стоките, без оглед 
дали в хигнентично отношение са развалени или не. ■ 
А цената, която определя Заводът нс е малка и една I 
проверка средно струва около 1 000 динара. Подобно I 
казва и Антанасов, който ”има доверие в произ- _ 

се грижи санитарната инспекция. Общинският водителите на селскостопанските стоки, понеже те I 
санитарен инспектор Милица Владева казва: - «мат сериозни контроли за качество”. Доколкото I 
Според плана на Завода за здрава защита във Враня анализите покажат, че една стока е качествена за 
през тази година трябва да се извършат 229 мик- употреба, тогава разходите не заплаща нейният 
робиоложкн анализи от хранително- вкусови стоки, собственик, а Общинската скупщина, казва той, 
а до края на първото полугодие от общината в този като подчертава, че на анализи изпраща в Ниш само 
Завод са контролирани 38 продукти. Това число е онези с™1™ м които е сигурен, че качеството им е 
малко, но мойта активност зависи и от технически нзвън нормалните граници.
средства. Хората тук-таме се оплакват, но считам, Защо Ветеринарната станция не контролира
че няма място за тревога. От 38 извършени анализи качеството на месните произведения? Стоев каза: - 
само в три стоки са намерени антибиотици, което не Общинската скупщина, която ни упълномощи да 
е алармантно. изпълняваме задачите и на ветеринарна

все по-м
заплаща за тези услуги. За тази година например 
ние потърсихме да ни заплати 200 хиляди динара, 
понеже тази работа ни ангажира един лекар. Тя е 
взела решение да ни заплати само 65 хиляди. Преди 
една седмица осведомихме ИС на ОС, че доколкото 
не ни заплати още 135 хиляди динара, изцяло ще 
прекъснем с изпълняването на тази задача...

Накрая трябва да се каже, че в действуването на 
тези инспекции има доста непоследователност. 
Досега хора се оплакват, но няма масово отравяне 

-и заболяване от развалени и некачествени стоки, 
од въпрос е обаче дали винаги може така, особено 

когато постоянно се увеличават магазините и 
кафенетата с такива стоки.

ден,

Как сме започнали и докъде сме дошли в 
ако след 
'ителите 
и кажат, 

не е нужна нито

и останалите образованието, няма нищо да 
три или 
от царибро 
че за бълга| 
една тетрадка!

учуди, 
ректорът и уч 
но училище н]

ще бъде учителката им. В края 
бяха /построени/, наредени 

обле
пет години ди 

дското основ уч!
атаот IV клас, някои от които 

о-бели униформи-кос.**?!
Влизат трите учителки /т«. •;:::* ва паралелки 

ще има в първи клас - около 90 ученика/ и 
директора заедно с тях. Директорът се изправя 
пред нас и моли за тишина. Започва 
поздравителното си слово с "Добро дошли 
драги прваци...” и т.н. Накрая на своята кратка 
беседа им пожела..."успех у школовак>у.”!

След това

чени реки език на дец

Излизам от училището / моята бивша 
гимназия/ замислен, смаян 
не ми е ясно - дали това

1 и учуден. Все още 
беше /някога/ моето

училище, или някое друго - не знам къде си?!
Не е необходимо човек да бъде фш 

или голям езиковед, за да /може/ да разбере, че 
българският език е станал "чужденец” в род- 

та си къща и че не е само "подценен” а почти 
н!

лолог
дене и писне хранително- 
I. Милица Владева, казва, че трите учителки, една след друга, 

взеха реч и прочетоха кои деца в коя паралелка, 
относно при коя учителка ще бъдат. И те, 
също като директора, се обърнаха към децата 
само на сърбохърватски /сръбски/ език.

След тази "прозивка” трябваше да се 
изпълни културно-художествена програма.
Това всъщност беше рецитал на учениците от 
IV клас: малко песни, малко стихове, но нито 
една песен, нито един стих на български език 
/или от български автор/. Програмата 

одължи с народни хора. Децата, които б 
лечени в чудните червено-бели униформи,

{ ах(гу-ль т\ / ,

унищожена, понеже не раз- 
алаж и небходим За всеки един народ/или народност/езикът 

покрай територията, историята, обичаите и 
др./ е не само "основният белег” а 
условие за съществуването му. Един народ - 
народност, когато загуби или забрави /по най- 
различни причини/ своя език, то 
/народност/ всъщност вече не съществува!

Дали нещо 
българския 
Югославия?!

основното
ВМЕСТО 115 САМО 38 

АНАЛИЗИ
одчертава, че

I зи народ

подобно не се случва с 
и българската народност в 

Зоран Т.Димитров
За контролирането на хигиеничните свойства на 

хранително- вкусовите стоки /мнкробиолошки 
контроли и контрол на антибиотиците в стоките /

езикпр
об

яха

В ОСНОВНОТО И СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

МАЛКО УЧЕНИЦИ, 

"МНОГО” ПРЕПОДАВАТЕЛИ
инспекция 

алко да ниот преди две години започнаВасил Антанасов, селскостопански инспектор 
хранително-вкусовите стоки, 

шината е в границите на поз-
казва, че качеството на 
които са в оборот в 061 
веленото. От началото на годината досега е
контролирано качеството на пет селскостопански 
стоки (брашно, шоколад, кекси и пр) и тези анализи 
са показали, че не е имало място за съмнение в 
качеството им. работно време да почувствуват и

Въз основа броя на часовете в основното училище най-малко материални последици? 
десет души са "излишни”. В тукашното средно училище с непълно 
работно време работят седем-осем преподаватели, от които няколко 
нямат ни по десет часа седмично. Очаква се догодина този проблем

ната станция в Босилеград, която от 
щинската скупщина е упълномощена

Ветеринар 
ша на О61страна

да изпълнява задачите и иа ветеринарната 
инспекция досега контролира месото в кланицата и 
гарантира за месото, което от нея се пласира на 
пазара. - Не контролираме обаче месните продукти 
в магазините в общината и в това отношение нямаме 
преценка дали те винаги са годни за употреба

Тоше Александров, директор 
на основното училище 
"Г.Димитров” в Босилеград 
казва:да се премахне

В.Били - Този проблем по-рано беше 
по-остър. Всяка година се 
полагат усилия той да се 
смекчава, главно чрез пен
сиониране. От друга страна 
обаче намалява и числото на 
учениците, така че ефектите не 
са много големи. Започна да се

В Гимназията в Босилеград явява и недоволствие при 
се учат 300 ученика. В преподаветелите, които работят 
образователния процес работят с ПЪЛНа норма часове. 
31 просветни работника. Тук Становището ни е, а това 
реформата повлия към десет прилагаме и на практика, макар 
души от тях да работят с 10-12 че не още последователно, онези 

преподаватели, които нямат 
пълна норма в едно училище да 
допълняват часове в друго. На 
становище сме също така 
"излишните”, т.е. онези с 
непълен фонд часове да 
получават ненамалени заплати. 
Разбира се, все докато 
Републиканският фонд не изгот
ви критерии за този проблем.

- Считам, че този проблем 
трябва всестранно да се 
обсъжда, понеже проблемът 
/преподаватели с непълен 
седмичен брой часове/ настана

, като резултат на реформата. 
Идващата година, когато в 
гимназията ще се запишат и 
ученици в трети клас, този проб
лем не ще бъде толкова остър. 
При това се застъпваме, покрай 
Гимназията, да открием и едно 
училище с трета степен 
образование. Мисля на училище 
с машинна специалност. По този 
начин ще създадем условия 
всички ученици от общината да 
продължат образованието си тук 
- казва Гоне Глигоров, директор 
на босилсградската Гимназия и 
добавя, че солидарността тук
получава изява и че всички преп- 
даватели с намален брой часове 
получават ненамалени лични 
доходи.

не преподават предмети, за 
които не са специалисти 
/музикално, изобразително из
куство, домакинство/, числото 
на "техноложкия излишък” още 
повече ще се увеличи.

Не само поради реформата в 
образованието, но и вследствие 
намаляване числото на 
учениците в основното и средно 
училище в Босилеградска общи
на не малко число преподавате
ли работят с непълно работно 
време. Макар че е трудно да се 
каже, че в образованието може да 
има излишък на просветни 
радетели, тези преподаватели не 
по своя вина се числят към така 
наречения 
излишък. Този проблем не е нов 
и той досега някак се толерише 
от всички, когато се касае за 
възнаграждаваното. Счита се, че 
солйдарността и разбира
телството и сега няма да изос
танат. Под въпрос е обаче и кога 
ще бъде сложена границата на 
толсранцията т.е. дали 
критериите в това отношение не 
ще коренно да се изменят.

В основното образование в 
общината се учат около 1020 
ученика. Учат ги 104 препода
ватели. Сега това образование в 
общината е доста скъпо, ако се 
наблюдава от финансова гледна 
точка. В класовото обучение 
например работят четири 
училища с по 3 ученика, а повече 
с 8-9 или 10 деца. Поради 
малкото число ученици, наис
тина и поради честите 
досегашни реформи, в предмет
ното обучение в основното 
училище сега най-малко десет 
души би могли да останат без 
работа. При условие, разбира се, 
да се приложат някои съвсем 
остри решения. И това число е 
условно и същото е резултат на 
целокупния брой часове. Инак, 
тук работят далече повече души 
с по-малък фонд часове. Ако 
значителен брой преподаватели

ИНИЦИАТИВА НА 
ОБЩИНСКИЯ СИН
ДИКАЛЕН СЪВЕТ

ГРУДОУСТРОЙСГВЕНИ ИДЕИ

ДВУМОСТИЕТО ПОМОЩ ЗА 
МАЛКАТА 
ГАБРИЕЛА
Поради големи компл- 

и в работата иа бъб- 
ите на малката Габриела 

'Тодорова от Димитровград е 
необходимо да се транспда
тират нови бъбреци. Разбира 
се, това е скъпа и компли
цирана операция, за които 
родителите й нямат средства.

Затова Общинският син
дикален съвет в Димитро
вград е раздвижил ин
ициатива за събиране на 
средства за малката I абрисла. 
Па инициативата са се от
зовали почти всички 
дикални организации. М 
първите с

икаци
техноложки

”ПО-ДОБРЕ Е 
С ПО-МАЛКО 

ЧАСОВЕ”
Докато преподавателите 

в Гимназията, конто нямат 
пълен седмичен фонд часове, 
поради отдалечеността на 
Босилеград от други сред
ношколски ведметва не са в 
състояние "честно” да 
заработват заплатите си, едно 
число техни колеги в основ- 

: даже не искат 
о-точно казано, 

фонд 
училище, без 
а нужда за

син- 
ежду 

а се отзовали
Здравният дим, Домът за 
стари пенсионери, АМКС, 
Детската градина, Общинска
та скупщина, банките, съдът. 
Приети 
включат в

училище 
ботят. П< 
тят с намален

иото
Да Еда се 

18 сеп
нели»! 
ципа До

ре!
ак!Двумостието ■ Д"М"ТР“"Г^“;‘а^И1™чта<’п|»° ивитчи иа града ' жителите иа града. Река, които I “ вика1 с_псгвп да архитекти и 

истинско богатство та града ""^1™ моста са разширени, а между 
строители. Днес още повече, . момента служи
реките е направен сравнително голям остров, кои. . 
за паша на овце и говеда. ]|о...може би не за д. ш „„„ ;(а

Тези дни Заводът за урбанизъм от нопждаис на двумостието. 
речем, първа възможна вс^ии зя ш>л ък търговски и
Основна идеи е осу-рова д* 'м“чи2Л? занаяти в смиел иа услуги 
занаятичяийски център за иякои чи фризъор, сладкар-
иа гражданите като ' "„тара и добитък
Г^и°;а»Гбщ,а =;— спена пол 

много талант за спорт, * м гпябва да се поправи така че
^“ТучЖ*. = -• »-» - “ —"/в “ СЬЗЯ*да

възможност за движение ив мвлки л к„яго е зачертан» в
Може би идеята ие е !»й ДобрА м Ои , момента е нереална, ио 

програмата за иовв» смиообливнв мож сам., идея, а днес е
преди година или дяе и каиализиан ^ , Димитровград Затова

двумостието може зя никое време да стане реал-
ПОСТ.

раи
часове в еднотемврн са имали кожарага,

"Свобода”...II* джиро-смет- 
ката на 18 този месец вече са 
били събрани над 32 хиляди 
динара. До момента, когато 
малката Габриела ще тръгне 
на път за Париж, къдего ще 
се проведе трансилатацията
^.ктаЖ^дет-

оглед че им 
преподавател по тяхна 
специалност в друго 
училище. По-вснчко лнчм, 
че са добре науч 
лекцията ”По-добре е с 
малко часове”. Разбира се, за 
■гълна заплата!

ил н 
по-

часа. Няколко души нямат ни 
толкова. С откриването на 
гимназията през миналата 
година особен удар претърпяха 
преподавателите с машинна 
специалност.

Как ще се решава проблемът 
с този "излишък" и няма ли 
ппрподавателите с непълно

Освен посредством син-

синдикален съвет 62802-678 
315 с назначение за I «юрнела 
Тодорова.

ОДКИа

А.Т.

ВЛхА.Т.
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СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ един от най-трудните 
участъци за проби пане.

Ако се приеме, че 
пътищата за жизнените 
артерии на едно населено 
място, тогава може да се 
каже, че в Димитровградска 
община през последните - 
две три години тези 
артерии пулсират мак-

„„ бележи, че за построяването ^“за ^™иГж™ища
ТОЗИ строителен сезон 1|а тези пътища аначшолен |Хму^™„™еХо*тинас 

ще бъде запомн е и приноса- на Република- . пимитпопгпал може ла
димитровградска община К0РЯТ0 отпусна средства “°Р°0Дх”™ГТдо всички 

интензивното за построяването на тези «йони в обши]ната има ас 
строителство на пътища пътни Направления на Р™"" и '!йтиша аса 
/локални и регионални/, за територията на общината. *а^1““ т0 „а пътищата и 
чието изграждане са израз- Не бива да Се отмине и пХ” п™е говши защото 
ходвани няколко Десетки фактът, че инженерите ^аХн “ ^осезателно 
милиона динара. Асфал- Пети на Югослвската °Се”теЛ
товата настилка е нанесена народна армия с мощната чувствува! ю . 
на пътя Но244, относно си механизация дават Редом с построяването 
Димитровград - Долна значителен принос на пътища, върви асфал- 
Невля на дължина 12,8 км., а построяването на пътищата тирансто на улици в града, 
неотдавна е асфалтирано и да ВЪрВИ с ускорени тсм- Понастоящем асфалтова 
трасето Моници - Долни повс а работите да се настилка се простря на част 
Кривидол на дължина 10,7 ИЗПЪЛНяват срочно и от улица ”Осми март”. Една 
км. Предприятието за качествено. Тук особено част още не е асфалтирана, 
пътища от Ниш интенизвно трябва да се изтъкне понеже строителите се 
работи и върху подготов- тяхната роля в пробиването нстъкнаха на скали, които 
ката за асфалтиране на на -фасе-ш от Долна Невля трябва да се разбиват, а 
отсечката Димитровград - към Петачинци, относно трябва да се завършат и две 
Радейна. Следва да се от- долна Невля - Скървеница, шахти за водопровода.

СТРОИВ ЦЕНТЪРА НА ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕОЧАКВА СЕ 

АСФАЛТОВА 

НАСТИЛКА
ШД1РШ Т ЬРГОВСКИ ЦШГЬР

I
IПО

I
I

шт
- =

ните си решения, отстъпва от стереотипите иа 
зидарското дело в чаршията на града. Редица 
сгради, построени през последните няколко 
години, в приземния етаж имат тьрговински 
магазини с огромни площи, строени главно за 
обществени тьрговински организации. 
Напоследък чаршията измени изгледа си, тъй 
като старите дюкяни се /реновират/ с доста 
изискан вкус и се превръщат наистина във 
функционални делови помещения.

Новият обект, който ще строи Фонда ги 
превъзхожда по много неща: на сравнително 
ограничено пространство ще бъдат построени 
дори 16 магазина, като при това всичките ще 
разполагат със санитарни възли и с преглед
ност на стопанската дейност, която ще се 
упражнява в тях. Твърде успешно е решен и 
проблемът за светлина, което ще рече, че ше 
бъдат светли, а в него ще се концентрират 
различни видове дейност. С други думи, 
гражданите ще имат възможност ”на едно 
място” да се снабдят с различни стоки или 
решат редица свои потребности.

Тук даваме лицевата страна на бъдещия 
обект, откъм улица "Маршал Тито”, за да 
запознаем читателите /поне частично/ с 
бъдещия изглед на търговския, долови център. 
Дори и с ограничените възможности /касае се 
преди всичко за чертеж/, може да се забележи, 
че бъдещият обект, така да се каже, ще разбие 
монотоността на тежкия бетонен изглед на 
досегашните сгради в чаршията на града.

В близко бъдеще (най-сетне) центърът иа 
Димитровград ще получи съвременен, 
модерен и преди всичко функционален обект, 
предназначен за търговски магазини, 
ателиета, делови помещения, гостилничарски 
обекти. Именно Фондът тези дни получи 
проекта на бъдещия търговски център, здание 
с интересна архитектура и съвременни ар
хитектурни решения.

Обектът ще се строи на празното 
пространство между пощата и новата делово- 
жилищна сграда, т.е. в самия център на града. 
В него ще имз 16 магазина с ползваема площ 
от 16,6 до 21,14 квадратна метра. Съществува 
възможност за хоризонтално и вертикално 
съединяване между помещенията, в 
зависимост от предназначението им и 
желанието г;а отделни купувачи.

В момента се подготвя техническа 
документация, а до 30 септември ще се избере 
строителя;, тъй като за строителството на 
този обект предявяват интерес няколко 
строителил организации.

Цената на един квадратен метър 
търговск -делова площ се движи от 15 до 45 
хиляди динара. Заинтересованите лица трябва 
да се отнесат до Фонда за жилища, пътно 
стопанство и комунални дейности. С оглед на 
все по-разрастващото се дребно стопанство, 
сравнително голям е броят на 
заинтересованите.

Инак самото здание, според архитектур-

Тъй като строителният 
сезон се приближава към 
края си, Фондът полага 
усилия започнатите обекти 
да се завършат навреме. Раз
бира се, не всичко върви 
безпрепятствено, но в общи 
линии набелязаните 
планове за тази година 
имат добри изгледи да 
бъдат завършени, относно 
да бъдат изпълнени 
цялостно.

Следва да се изъкне, че 
нововъведеното местно 
самооблагане дава ос
нование за надежда, че 
комунално-битовото 
строителство в общината 
ше продължи и занапред. 
Определени трудности 
създава обаче нередовния и 
нестабилен прилив на 
средствата, с оглед на вече 
известната стопанска криза 
у нас.

В заключение може да се 
каже, че въпреки немалките 
трудности и затруднения, 
Фондът за пътища, жилища 
и комунални дейности през 
тази година завъ 
огромна строителна р 
особено когато се касае за 
пътища и улици в 
общината.

ршва
абота,

пътят за козарица
равнище. Тяхното приятелство красноречиво 
оповергава мнимите епитети, с които ги "кичат" в 
други краища на страната, особено в Хърватско.

В плана на Фонда, като идеен проект, е 
набелязано и уреждането и на двумостието в 
Строшена чешма. След самото построяване на 
двата мостта, предстои уреждане на бреговете, 
както и на "острова", за което вече има идеен 
проект, но който ще се урежда в близко бъдеще, 
относно след като бъдат обезпечени необ
ходимите средства. За осведомение на читателите, 
може да кажем, че за тази цел са необходими доста 
средства, които в сегашния момент трудно могат 
да се обезпечат.

От казаното личи, че Фондът за пътища, 
жилища и комунални дейности, е разгърнал 
широк строителен фронт - от канализационна и 
водопроводна мрежа, до пътища, мостове и 
жилища.

мост, той има особено значение за жителите от 
това село, както и за населението от няколко 
съседни села, тъй като премоства сприхавия 
Желюшки поток, който в дъждовни дни набуява 
и почти отсича хората от тези селища с центъра 
на общината. Предстои още да се уреди непос
редствената му близост.

Мостът при Бачево на р. Нишава е сравнително 
по-голям и ще даде възможност на жителите от а 
Бачево най-сетне да се свържат с града, без да 
страхуват дали Нишава е надошла или не Този 
мост ще премости р. Нишава на още едно място 
и по своя изглед, големина и широчина ще 
представлява наистина красив обект.

Третият мост се строи на р. Лукавачка, при м. 
'"Света гора", съвместно с Югославската народна 
армия, относно нейните инженерни части. Този 
мост е в т.н. "граничен пояс", но едновременно с 
войниците ще бъде от особена полза и за хората 
от това село. Тук, на югославско-българската 
граница, армейците са не само желани, но и скъпи 
приятели и сътрудници и взаимното 
сътрудничество с населението е на високо

СТРОИТЕЛСТВОТО НА МОСТОВЕ

ПОСТРОЯВАНЕ 

НА ТРИ МОСТА I
Приносът на Фонда за пътища, жилища и 

комунални дейности в изграждането на мостове 
на територията на общината също е доста голям. 
Благодарение на негово ангажиране и материал
но-финансова подкрепа на Републиката, 
построени са и се строят седем мостове на обща 
дължина 165 метра. Три моста са построени на р. 
Ерма, един на Височица, един при Невля. 
Понастоящем се строят още три моста: в 
Желюша, Бачево и махала "Света гора" в 
Луковица.

Както личи от дадените по-долу снимки, 
мостът на Желюшкия поток е почти готов и е 
годен за употреба. Въпреки че това не е голям

Подготовиха: 
Ст. Николов 
Ал. Ташков

Мост за Света гораМост и Желюша Мост за Кичено
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД ОТ 29 СЕПТЕМВРИ ДО 5 ОКТОМВРИ 1991 Г.

НЩЕ™>.гКЖМВРИ 20,30 - Случило се на днешния ден 
лами

21,15 - Външна

ад: лксГикТ"кал"а пропима
22,50 - Новини на ащ-лийсни аик

22,55 - Лека нощ . реклами 
нн.зь - Новини 
01,00 - Ютел

10.05 - Учебна пдограма
12.00 - Новини-"^
12,10 - Обден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма /реприза/
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17.30 - Домашно кино 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Игрален филм
22.05 - Сериозна музика 
22,35 - Дневник
22,55 - Новини на английски език
23.00 • Лека нощ - нощна програма
01.00 - Новини 

01,05 - Ютел

- рек- 8.30 - ТВ избрано
9.30 - Програма за децата
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 -.Обеден концерт
14.25 - Новини
14.30 - Учебна програма /реприза'
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма /реприза'
16.25 - Журнал на български език
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17.20 - Образователна програма
17.50 - Програма за децата /реприза'
18.20 - Три "Н”
18.50 - Екологичен дневник 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Законът в Лос Анджелес - серия
21.25 - Културен магазин
22.25 - Музикална програма 
22,55 - Дневник
23.25 - Новини на английски език
23.30 - Лека нощ - нощна програма
01.30 - Новини

01,35 - Ютел

Iполитика

ПЪРВА ПРОГРАМА

7.25 * Справочник
7.30 - Будилник - реклами
9.10 - Новини
9.15 - Евоксн, аним. серия
9.40 - Програма за децата
11.00 - Обеден концерт
12.00 - Предаване на земеделците
13.00 - Остров с имане, сер. филм 
13,55 - Новини
14.00 - Около полунощ - реклами
16.00 - След 2000-та - реклами 
16,00 - Отдалечното подделение,

американски филм
18.50 - Нннджа костенурките,
19.15 - Лека нощ, деца - реклами
19.30 - Дневник
20.30 - Реклами 
20,35 - Сараевски приказки 
21,05 - Реклами
21.10 - Четири дами, комерческа програма
22.25 - Дневник
22.50 - Спортен преглед
23.40 - Новини на английски език
23.45 - Около полунощ - реклами -

"Свободният французин"
01.45 - Новини
01.50 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 - Справочник
15.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ
19.30 - Дневник 
19,55 - Справочник
20.00 - Индирект - реклами
20.30 - Репортаж
21.00 - Тема на деня
21,10 - Домашен сериал: Поробожне
22.00 - Документална програма

програма

аним. серия
ВТОРА ПРОГРАМА

15,25 - ТВ справочник
15.30 - Лека нощ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.00 - Спортна сряда: европейските купи
22.00 - Тема на деня 
22,10 - Нощен форум[ ВТОРНИК, 1 ОКТОМВРИ

ВТОРА ПРОГРАМА1991
15,25 - ТВ справочник 
15,30 - Регионите днес
15.30 - Лека нощ - реприза
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.00 - Сериозна музика 
20,50 - Тема на деня
21.00 - Един автор - един филм
21.30 - Игрален филм
23.00 - Концерт

IПЪРВА ПРОГРАМА
ЧЕТВЪРТЪК, 3 ОКТОМВРИ6.05 - Тест - музикални спотове - сутринна

програма
8.30 - ТВ избор
9.30 - Програма за децата
10.00 - Но
10.05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 - Обеден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма
16.40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език - реклами
17.00 - Дневник 1
17,20 - Образователна програма 
17,50 - Анимационен филм
18.00 - Научна програма
19.00 - Копче, образователна програма 
19,15 - Лека нощ, р
19.30 - Дневник 2 -
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - ЛОТО - реклами
21.30 - Порота, контакт магазин
23.00 - Дневник 3 
23,35 - Новини на английски език
23.40 - Лека нощ, реклами
01.40 - Новини
01.45 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА 1991
9,50 - Справочник 
9,55 - Новини 
10,66 - Военна емисия 
13,00 - Спортно следпладне: "Сезам” - 

цел она: Състезания с

ПЪРВА ПРОГРАМАвини

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
9.30 - Програма за децата
10.00 - Но 
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Обеден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма /реприза/
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17,20 - Образователна програма 
17,50 - Анимационен филм
18.00 - Програма за децата /реприза/
18.30 - Неделя в четвъртък
19.00 - Студио 5: Зона
19.15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Вук Караджич
21.35 - Кръг - политически магазин
22.35 - Новини на английски език
23.10 - Лека нощ - нощна програма
01.10 - Новини
01.15 - Ютел

«р.лами; Барг
мула I” за голямата награда на 
Испания; Баня Лука; Открито 
първенство на Югославия по 

19,30 - Дневник 
19,55 - Справочник
20.00 - Документална програма
21.00 - Новини
21.15 - От нащия коресподент
22.15 - Забавна програма 
23,14 - Хроника на БИТЕФ

I| СЪБОТА, 5 ОКТОМВРИ 1991 ]ВИНИ
тенис I

IПЪРВА ПРОГРАМА

I7.30 - Сутринна програма 
9,55 - ТВ 'чравочннк
10.00 - Образователна програма
12.00 - Обеден концерт
13.00 - Да питаме заедно
14.30 - Новини
14,40 - Детски елдобед
16.00 - Игри без граници
17.30 - Дневник 
17,45 - Седем ТВ дни
18.30 - Вместо топ-листа 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Майсторска работилница - серия 
21,20 - Игрален филм
22,50 - Дневник

деца - реклами
реклами

I
ПОНЕДЕЛНИК, 30 
СЕПТЕМВРИ 1991 I

IПЪРВА ПРОГРАМА

I6,20 - Сутрин а програма - реклами
8.30 - ТВ избор
9.30 - Отвори прозореца, програма за децата
9.45 - Деца, пейте с нас
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Обеден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма 
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език • реклами
17.00 - Дневник I
17.30 - Нещо повече, образователно предаване
18.00 - Отвори прозореца, програма за децата
18.30 - Предаване по култура
19.00 - Студио 5: Борса
19.10 - Анимационен филм - лека нощ, деца -

реклами
19.30 - Дневник 2 
19,55 - Реклами
20.00 - Притурка на дневника

ВТОРА ПРОГРАМА

15,25 - Справочник
15.30 - Лека нощ - реклами
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник 
19,55 - Справочник
20.00 - Забавно музикална програма 
20,50 - Тема на деня
21.00 - Игрален филм
22.30 - Забавна музикална програма

IВТОРА ПРОГРАМА
23,20 - Спортна събота
23,35 - Новини на английски език
23.40 - Лека нощ - нощна програма
01.40 - Новини 
01,45 - Ютел

I15,25 - ТВ справочник
15.30 - Лека нощ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.00 - Филмова програма
22.00 - Тема на деня
22,10 - Евро гол - спортна емисия 
22,55 - Нощна културна програма

IВТОРА ПРОГРАМА

14,55 - ТВ справочник
15.00 - Лека нощ /реприза'
17.00 - Спортна програма 
19,30 - Дневник
20.00 - Малък концерт
20.15 - Музикална програма
22.15 - Новини
22,20 - Емисия за културата

IСРЯДА, 2 ОКТОМВРИ 1991
ПЕТЪК, 4 ОКТОМВРИ 1991ЩШвйШМм»

ПЪРВА ПРОГРАМА IПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано 
10,00 - Новини I6,30 - Сутринна програма

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 10-тн октомври 1991 

година се навършават 
22 години
от смъртта на нашия скъп и 

незабравим баща
Босилепшлски край, с част от планините Витоша, 

оХз.о, & кобилх, Милсвско нлоннно,

СКРЪБНА ВЕСТ2/. а на 11 октомври 1991 годинаЕТНОГРАФСКО
ДРУЖЕСТВО ПОЧИНА

МИЯЛ
ШОФЬОРЪТ

ШЕСТ МЕСЕЦА 
от смъртта на напита мила и 

незабравима майка
вокат от Босилеград ГРОЗДАН

ПОСТОЛОВ
ПАВЛИНА

ПОСТОЛОВА
Рила,
Гложка планина.

б/. Прел цялото яроме нхиорамхтх е

(гъдулка) от Пеггар Асенов Зарев от село ьелут.
в/. Картък текст за антифашистката борба и* 

Църиоок и текст за историята на селата в 
подножието на Църиоок: Църиощнца, Яреин . 
Назърнца, Доганица, Бресница и Буцалево, с корена 
на махалите и родовете, 

г/. На

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА 
АБОНИРАНЕ

КоТЛтическня тате
БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ» от 10 ИЙ1И1 

Босилеград, която садържи следнитегодина в 
приложения:

Босилегаяд^Мимяцщ Груянця, Итво* Болут,

б;С,нкощ,«'КОск"ям““; «Я Бандерота^я 
Милевска Планина;

родим песни от Босилеградско, 
и от Петър Асенов Зарев, съпроводени от 

ент кемеие.
изпълняван 
национален инструм

УСЛОВИЯ ЗА АБОНИРАНЕ 
1/. Цената на една видео-касета с 1ТГГ раз1 

г ките е 550,00 дин. и се изпраща до автора Ва 
у Снишен, Породим 15, Босилеград.

>>/ Поп цялото време но панорамата заедно с 2/. Срок Да се изпратя видсо-касе|атя е 15 дни,
музиката четът се текстов*, "Босилеград”, егихот- „ ||а приемането на поръчката чрез потта
ХяиХтМилка Христом; »Аз съм бу.арче», ,75?0 Босилеград
стихотворение от Шап Вазо*1, "Босилеград” стихЪт- Видео касети се изпращат само до ония лица
адХПГмадЖр Дънкощ "В ПЖДИЙ “в от"Ггорът Васил Станчев е получил 
стихотворение от АсТазшитиико»; Родната ре , 1||фЬ,|К1ШЦ „„ „лаузулата "ключ”,
стихотворение от Ио-Вазов. в )ки;ил,грал 21 септември 1901 солния.

г/. "По „а За Етлогравского Дружество,
ДСБЮ; "Гр“уиткат? ^еиа», сгхотоорение от ВАСИЛ СТАНЧЕВ, адвокат от Босилеград
Ем. п. Дим игров от село Груинци.

от Босилепмдсксъ Щ -т
сгрумеот кемене (гъдулка) ка чело с гз.дулар Петър 
Асенов Зарев от село Белут.

нос-
сил

..ММЖч-
от Босилеград. Зад него ос
танаха десетки хиляди 
километри път без пито една 
злоплука. Неговият ведър 
лик, добродуншост и 
услужливост към хораIа 
вечно ще остане в спомена на 

1чанн. Иска му е

от с. Желюша
11а 28 септември т.г. ще дадем панихида в желкинкмзт гробища. 

Каним близки и познати да ирисъстпуват на помена:
Опечалени:
дъщери Грозданка н Надежда, зетьове Йован и Живко, внуци, 

нрпвнуцн и други роднини.босилсг 
вечна па

радя
1мет.
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БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ >

Пойната в страната се разгаря всс повече и повече, а призивите 
за мир са все по-силни. Един босилеградчанин реагира така: "амън, 
от такъв мир че ни истЬпаят до сдин'’1 ^

Ч-З!*-
Ако босилеградските функционери не направят нещо да 

изчистят и избистрят Драговищица, могат да бъдат сигурни, че нас
коро ще ги "вземе мътната".

МЕЖДУ ОБЩИНСКА ЛИГА "ИЗТОК"

СПЕЧЕЛЕНА ТОЧКА В 
НАПРЕГНАТА БОРБА *

"АСЕН БАЛКАНСКИ” - "ЕДИНСТВО” /ПИРОТ/ 3:3 /1:2/ 
Димитровград, 22 септември 1991 година Спортният център 

••пяпк" - теренът тревист, времето слънчево. Зрители около 200 
пуши Голмайстори: 0:1 - Милан Гошич, 1:1 - Деян Митов от дузпа 
2Л - Миле Пейчич, 2:2 - Зоран Христоа 3:2 - Кръста Кръстев и 3:3 -

Доколкото Ветеринарната станция в Босилеград не намали так
сите за инжектиране па добитъка селяните наскоро ще продадат 
всичкия си добитък за такси и глоби при съдията за нарушения. КРАДНАТ, ПА 

РАСТУРАЯТ*
В Босилеград "Граждевинар" стана "майстор-разгурко", 

"Изградил" започна да се разгражда, "Босилеград" стана на "боси- 
леле-град", а на "Здравис" бог нека му дава здрапие!

около дпа пъти по-големи 
Точно така и трябва: чимов-

Деян Тошич.
Сашко Стоянов от "Асен Балкански" и Милан Тошич от 

"Единство". Съдия на срещата: Павле Йоцич от Първа Кутина - слаб.

"Асен Балкански”: Милко домакините, което предизвика 
Соколов 6, Емил Петров 6, револт между домакините.
Милован Стоянов 6, Предраг Същият съдия набързо се 
Костов 7, Драган Алексов 6, "разболя" и напусна терена, а 
Деян Митов 7, Кръста Кръстев 6, двама съдии продлъжиха да 
Славиша Златкович 6, Алексан- водят мача. Обаче напрежението 
дар Станков 5 /Сашко Стоянов се пренесе и върху двата отбора,
7/, Емил Иванов 7, Зоран Хрис- така че мачът на два-три пъти бе 
ТОв 6. на ръба да бъде прскснат още в

"Единство”: Миодраг първата част.
Тричкович 6, Владица Костич 6, През вт 
Драган Костич 6, ДРаган Чирич домакинит 
6, Зоран Петрович 7, Милан редиците си и водачес 
Милоевич 6, МИлан Тошич 7, 2:1 за гостите превър
Милан Мадич 7, Миле Пейчич 6, собствена ПОЛза с 3:2. Обаче това 
Сретен Петрович 6, Деян Тошич не беше достатъчно за двете 

точки, понеже на пет минути 
Футболистите на "Асен Ппед края на срещата гостите 

Балкански” продължават със успяха да изравнят резултата 3:3 в Босилеград се отделят значителни средства за креативните 
слаби резултати и лоши игри. В и заслужено отнесоха една точка каДРи- Кадрите си изкреираха частни магазини, а работниците се 
този мач, който бе доста напрег- от Димитровград. ЧУДЯТ как да "изкърляват" до края на месеца,
нат, за което допринесе най- . в следващия кръг /шести/ 
напред Драган Филипович - пръв »дсен Балкански” ще гостува в 
страничен съдия, на два пъуи Житковац, където ще се срещне 
грубо погреши, ощетявайки с отбоРа "Морава”.

Какво време дойде, пусто и време да остане, да не може 
човек с пощена работа и мука лебед да си искара Ако не 
умее да лъже и да крадне, гладен че си умре како нишо. 
Тил директорйете и политичарете ги мани, ни си ги е п.ка 
проклел господ да си шлямат от време, ама ете дойде дън 
па и сиромасите да си грешат душата. Що да чинат 
завалиите, иска душа да яде, а оно нема откъде. Че речете: 

оаботат, та да имаят. Само това да ми не расправляте

*
Босиле

заплати
ДСКИТС ЧИНОВ1 ■иц

заб|
и имат 
отмини.

лизителио два пъти са по-големи от

грп,
бос сградскитс р 

тробия приб
от 
; б

ИЛ
нишките олагоутр 
работническите. * па нека р

Я тъка навечер ка си легнем, па си мажем руцете с 
машчица и зайтин да ми поомскнат, оти са се здръвиле и 

да си свием пръстите По 
ъкнем, търчим, па навечер 

сплуем да легнем, ама па не могу да

босилеградски села наскоро ще получат телефони. Ин
тересно, кой ли ще говори по телефоните, ако се знае, че сега по 
селата никой никого не иска да види, а камо ли да говори?

Някои

изпуцале от работа па не могу 
везден там па къро работим м 
едва гледам да се >
заспим, па по цела ноч стсням и лелечам И да могу да и> 
лезнем на край, алал нека е, ама оно не бива Е съга само 
млъним ка че дойдат порезниците да ми продадат 
кралиците за порех Па ако ме и тай кяр сполети - важето 
на шия!

оррто полувреме Босилеградчани на времето изкраднаха 
е малко средиха «Босилеград. Се

ТВ ОТО от

предприятията в
га се върнаха на село: да крадат дъбици по горите.
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Ето какво подразбират 

всеки се пазари, а никой н
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сградчани под пазарно стопанство: 
е купува. А едни ги гледам по наше село бръчкаят у чуждото па 

си лижат пръстите и им се познава А откако пропадна и се 
Iбута държавата ела да видиш краднане и плячка'
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Те съга е на мода да се исечат и продадат кориите на 
овия наши емигранти що са на времето пребегнале у 
България. У пръвио катастар они се декларисаят чужди, 
емигрантски имоти како башийия па съга гледаятда исечат 
и продадат кориите Едни направият и по петстотин кубика 
дърва за греяне и гледам ги коджа подгушият. Едни кории 
па божем бея национализирани, дръжавни де, ама откако на 
дръжавата ву дунаят под опаш, съга се претичаят кой 
повече да одвлече Ама не е това сичкото за ни, олизуят се 
тука и овия у в от елит е ама кой ти смее с пр 
Че му исчукаят кутняците и нишо не било.

А я да ванем да отсечем една трулядива дъби 
дръвца у ковторо, горскио че ми очите извади за гло 
за такси Ама я ели си немам никого и нигде да ми помогне 
и да ме подпре, що да чиним. Затова сам и закасал А 
откараят и по триесе камиона дърва па им никой нишо не 
може

Мнозина босилеградчани в диаспората вече 
комуницират на майчин език. Ще свикнат, само тряб 
откара "в майната".

отвикнаха да 
ва някой да ги

Иван НИКОЛОВ

ъстда ги покаже
БОСИЛЕГРАД

ПЪРВА ОБЩИНСКА ЛИГА - 3 ца за 
зби иПЪРВА

ЧАСТНА
АПТЕКА

ПИРОТ

КАРИКАТУРЕН ЕКРАНКАТАСТРОФА 
НА "ПАРТИЗАН”

ОВИЯ

•ПЕРИЦА ИЛИЕВ"СЛОБОДА” - РАСНИЦА - 
"ПАРТИЗАН” /ЖЕЛЮША/ 7:0

Ама здравйе нека е Оно па и тъка да речеш: ако се ние 
не мучим е и не бориме да створиме и искрасиме нещо, оно 
па и айдуците нема да има що да 
сме кадърни, едни че се мучиме и 
че лежат и че краднат, па че видиме додека че трае

Стоимен Шляпарата

Неотдавна в Босилеград 
ална ап- 
ие "Ан-

/1:0/ краднат. Те тъка, додека 
че работиме, а други пабе открита натур 

тека под назван 
домед” чиито сопбственик е 
д-р ДРаган Андонов, интер
нист в босилегардския 
Здравен дом. В тази първа 
такава апотека в общината 
се продават билкови 

епарати, пчелни продук- 
които се употребяват в 

медицината, как 
класически лекарства, които 
и в класическите аптеки

Футболистите на "Партизан”
от Желюша доживяха същинска
катастрофа
Расница. В първата част на мача 
футболистите на "Партизан" 
играха някак си добре, но през 
втората част концентр; 
отслабна и дом 
напълниха мрежата на гола на 
"Партзан” до върха - 7:0!

на гостуването си в

ацията им
акинитепр

ти
то и

В следващия кръг "Пар
тизан” ще играе като домакин 

отбора "Борац” от Барйесрещу о 
Чифлик.

могат да се купуват 
свободна продажба, след 
това разни козметически 
средства и средства за 
лична хигиена.

Собственикът на ап
теката казва, че все още се 
върши заре> 
необходимите 
лекарства. Подчертава, че 
намерението му е да приеме 
на работа един дипломиран 

ацевт, който сам да 
едно число лекарства 

и козметични средства.

в

Д.Ставров

ХУМОРждането й с
препарати и

Разговарят две босилеградски кучета:
- Защо си толкова мършав, брат ми? - пита едното.
- Няма какво да ям. До преди някоя година в боклука 

имаше хляб, консерви, кокали, а сега няма - само 
люспи от яйца,

фарм
готви

В.Б люспи от лук и дръжки от чушки...
СПОРЕД ЗАСЛУГИТЕ

Срещнали се един мършав и един дебел плъх.
- Ти къде работиш? - попитал мършавият.
- В общината. А ти?
- А аз в един селски хамбар!ШТвшфпв&оо „ЦЪФНАЛ“ Ив. Н.

ПРОДАЖБА
Продавам незастроено строително място 

/плац/ в с. Желюша на ул. ”Иван Караива
нов” на повърхнина 400 кв. метра. За по- 
иодроби и осведомения - телефон /010/ 62- 
578, след 19 часа.

ь

Йоскл Броз Тито от"14 фсбруари 1975 
годюп издателство "Братство” е удос- 
тоеао с Орден братство и единство със 
сребърен венец зв особени заслуги в 
областта на информативната и 
графическа дейност и за принос в 
витето на брвстството и едииств 
между нашите народи ■ народности.
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