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Слободан Милошевич и Владислав Йованович в разговор с
Хенри Вейнандс

ВОЙНАТА В ЮГОСЛАВИЯ И КОНФЕРЕНЦИЯТА В ХАГА

С ДИКТАТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА
....

....... ....... —

Слободан Милошевич в Хага: ”Не вярвам че
мировият процес на ЕО е завършен ” - ”Не е реално
наблягането сърбите в двете сръбски области да бъдат
задържани под суверенитета на хърватските власти.” Предложението с Булатович не е опасно за никого.”

РЕЧ НА
СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЧ

На
пленарното
заседание на Хагската
конференция говори и
председателят на Репуб
лика Сърбия Слободан
Милошевич,
който каза:
Конференция за Югославия е отложена. Решение
”Преди да кажа каквото
за нейната съдба ще приемат в петък /на 15 ноември/
и да е за документа, искам
външните министри на Европейската общност в Рим.
Пленарното заседание на 5 ноември траеше кратко и да кажа, че Република
бе прекъснато поради несъгласието за бъдещето Сърбия, всички полит
ически
държавно
преустройство на Югославия.
институции,
Председателят на Сърбия Слободан Милошевич и включително и парламен
председателят на Председателството на Черна гора та на Република Сърбия,
Момир Булатович предложиха общ амандман, в който гражданите на Сърбия и
се търси като равноправно решение възможността за сръбският народ навред
"обща държава на равноправни републики и народи, из страната, с голямо
които желаят да останат в Югославия като тяхна обща огорчение приеха ул
държава.” Останалите югославски партнъори не тиматума и заканата
приеха този амандман, без който за Сърбия и Черна съдържана в Декла
рацията на Икономичес
гора хагският документ е също непримелив.
ката общност от 28 ок
След като успя да издействува още едно томври 1991.
единадесето споразумение за прекратяване на огъня,
Ние този ул
[ Лорд Карингтън съобщи, че министрите на ЕО ще осутхвърляме кат
на
! ведоми за събитията в Хага и ще им предложи да натиск
и
насилие,
разгледат ”кой не приема документа за решаване на противен на демок
югославската криза.” След това министрите биха ратическия ред, който
могли да приемат решение за икономически санкции. трябва да се изгради в Ев
Председателствуващият на Конференцията за ропа и като постъпка, с
Югославия изрази надежда, че все пак до петък ”ще която се грубо нарушава
се намери решение”.
на
равноправието
страните, които участв
Из света пристигат контрадикторни вести за уват в работата на
възможните санкции /срещу Сърбия/. Докато Вашин Конференцията в Хага.
гтон би подържал мерките на ЕО, представител на
ЕО
Е
ПРОТИВ
Министерството на външните работи на Съветския СВОИТЕ СТАНОВИЩА
съюз е категоричен: Москва няма да участвува в това
Съдържанието на тази
Германия пък се заканва на Сърбия с "допълнителни
мерки”. Макар че големите маневри на девет страни декларация представлява
в западно Средиземноморие официално не са във същевремнно и акт прот
връзка с обстановката в Югославия, факт е, че всичко ивен на становищата,
които самата Общност
това става ”пред вратите на Югославия ”
съобщи във връзка с
ХЪРВАТСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ИЗВЪРШИХА НАПАДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ГРАНАТИ ЕКСПЛОДИРАХА В ШИД И
АПАТИИ
Загинали четирима
граждани на Шид и са
повредени петнадесетина
лица, от които трима
войника и един резервист, докато в Апатии не е
имало човешки жертви.
В деня на четвъртата
пленарна сесия на
Международната
за
конференция
Югославия в Хага /5
ноември/ нелегалните
военни формации на

република Хърватско и една детска градина в
на
града.
извършиха първото си центъра
на Нападателите са имали
нападение
намерение да предиз
терит0рията
на викат огромни материал
република Сърбия, във ни щети и многобройни
вторник в 10 часа и 40 човешки жертви, но не са
минути от околността на успяли да стрелят с мак
села симална точност в
хърватските
Нийемци и Липовац е началния
етап
на
извършено алтилерийно нападението така че в
нападение
на сремския момента, когато е паднала
__
град Шид На прицел са граната, в детската
взети военната болница градина не е имало деца
млинското предприятие Все пак гранатите са
предизвикали големи
разорения и са убили
четирима граждани на
Шид, а петнадесетина
лица, от които трима
войника и един резервист са ранени.
В нощта на 5 срещу 6
ноември, "зенгите” и
"муповците" на Туджмаи
са
обстрелвали
с
алтилерийни оръжия
град Апатии. В първите
вести за това събитие
беше съобщено,
че
материалните щети не са
големи и не е имало
човешки жертви.

Разорената детска градина в Шид

Югославия, каквито са:
ролята на ЕО във вид на
добри услуги в търсенето
на решения, приемливи
за всички републики и
народи; доброволност в
приемането на пред
ложенията и сюгжестиите; схващането, че
спораз-умението предим
но е дело на републиките
и народите в Югославия и
че Югославия трябва да се
запази, което съдържаше
осъждане на сеператизма,
като стремеж целите да се
осъществят чрез ед
ностранчиви акти и с
насилствен и недемок
ратични методи.
Питаме се, ако всички
тези заключения на
Общността имаме пред
вид, дали наистина е
трябвало да се стигне до
едно такова отдалечаване
началната задача, че
дори и някои постоянни
членове на Съвета за
сигурността трябваше
тези дни да реагират и
припомнят, че е неотговорно и повръхностно
да
се
изхожда
от
несъществуване
на
Югославия като държава
и че за своето бъдеще
трябва да решават югос
лавските народи.
КРАЧКА НАПРЕД
Във връзка с нашия
резерв по отношение на
първа глава искам да кажа,
че нито по-рано, нито сега
бихме се съгласили с
премахването на Югосл
авия със замаха на перото,
относно с подхода, че
Югославия вече не
съществува Причините за
това наше становище изнесох и не искам да ги
повтарям. Затова, и
толкова повече смятам че
само
равноправното
третиране на възмо
жността за отстояване на
Югославия като обща
държава за онези, които
желаят да я запазят, би
разрешило проблемите
във връзка с първата глава.
С оглед на това, че с
внасянето на новата точка
/”ц”/ е вече направена
крачка
напред
по
отношение
на раз
бирането и зачитането на
равноправното третиране
на различните идеи,
смятам че за Конфереточно
във
нцията,
функцията на такъв, рав
третман,
ноправен
приемането на пред
ложението, което заедно
изтъкнахме председ
ателят Булатович и аз, не
да
трябвало
би
представлява проблем.
С внасянето н$ идеята
за обща държава в
документа,
Конференцията всъщност
би афирмирала своето из
ходно становище за ед
наква важност и третман
на всички идеи.
С««М?изнаването на

народите и републиките,
които желаят да останат в
Югославия, правото на
живот в една държава, би
бил обезепечен нейния
континуитет и субективитет, защото е сигурно, че мнозинството
ней ни граждани това
желаят . Искал бих във
ръзка с това да цитирам и
алинеята от доклада който
генералния секретар на
Обединените
нации
Перес де Куеляр изнесе
пред Съвета за сигур
ността преди няколко дни
- на 25 окромври тази
година.
”СФРЮ е страна - ос
новател на ООН. Малко, са
държавите - членки, които
с по-голяма далновидност
и ефект допринасяха към
работата на световната
организация
през
годините. Затова не из
ненадва, че Югославия и
нейните народи се рад
ваха на голямо уважение
и срещаха добрата воля на
членките на Органи
зацията на обединените
нации. Поради това
световната организация
още повече съжалява за
положението в което тази
страна се озова.”
Предложенията, които
вчера доставихме Булат
ович и аз имат за цел
просто да подчертаят
тези факти. Искам отделно да посоча, че с
приемането на нашите
предложения по никакъв
начин и за сметка на
никого не се преюдицира
въпросът за сукцесията на
правата и задълженията,
който е резервиран за
бъдещите преговори.
При това исма да
подчертая, във връзка с
решенията от първата
глава, необходимостта от
последователно спазване
специфичното
на
конституционно
положение на Република
Босна и Херцеговина, във
основа на което за статуса
на тази република не
може да се приеме каквото
и да било решение без
съгласието на трите рав
ноправни конститутивни
народи, които живеят в
вея.
ЖЕРТВИ
НА
ГЕНОЦИД
Когато става дума за
положението и правата на
сръбския
народ
в
Хърватско, които се
намират в основата на
югославската криза и
трагичната война в
Хърватско, питам се дали
навярно някой все още
може да повярва, че днес,
след трагичните събития
през последните дни,
унищожаването на десет
ки сръбски села и изгон
ването на сърбите от
западна
Славония,
сърбите в крайните могат
да се съгласят да останат
род суверенитета и гаран-

циите на хърватските
власти. Окончателно
трябва да се разбире, че
опитът сърбите от двете
краини да останат под
суверенитета
на
хърватските власти е
лишено от всеки смисъл
за реалност и от чувство
за
отговорност
за
последствията от това
решение, понеже то не се
съобразява
с
континуирания геноцид.
Искам да подчертая, че
отделната защита на
части от народи над които
е извършен геноцид е
морално задължение на
международната
общност, както беше
изтъкнато в Обединените
нации
по
повод
приемането
на
Конвенцията
за
осуетяване и наказване на
геноцидните злодеяния.
А нито едно национално,
религиозно
или
етническо малцинство на
територията
на
Югославия не е доживело
генцоди или геноциден
погром, освен сърбите, ев
реите и ромите.
Затова, според нашата
силна увереност, тази
Конференция може да
приеме само онова
решение, с което може да
се съгласи народът, който
живее там. Само тогава
решение може да бъде ис
тински справедливо и
трайно.
НУЖНИ СА КОНТРОЛ
И
ГАРАНЦИЯ
НА
МЕЖДУНАРОДНАТА
ОБЩНОСТ
А това решение изисква
контрол и гаранции на
международната общност.
Следователно, не става
дума за аспирации да се
създаде "Велика Сърбия”, но
изключително за защита на
елементарните свободи и
сигурността на сръбския
народ.
Що
се
касае
до
положението и правата на
етническите групи или
националните малцинства,
те трябва да бъдат уредени
приетите
според
международни задължения
и стандардтите в ос
таналите
европейски
държави. Всяко по-инакво.
дисрешение
би
квалифицирало Югославия
и нейните републики по
отношение на останалите
страни - членки на КЕБС и
би предизвикало засилване
на сепаратизма, относно
засилване на нестабил
ността,
кризата
и
стълкновенията на югос
лавските пространства.
Във връзка с останалите
отдели на предложения
документ очакваме, че
конференцията в по
нататъшната си работа ще
извърши съответната раз
работка, уточняване и
съгласуване. Във връзка с
тях ние вече дадохме пред
ложения, а и по-нататък щс
ги даваме ” - каза накрая
на
Председателят
Република
Сърбия
Слободан Милошевич.

гт.

ГАКТУАЛНО • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНО
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА ПА СЪРБИЯ КЪМ

ДЕМОКРАТИЧНАТА МЕЖДУНАРОДНА

яацвсгвшюсг

ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА Цд
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПОГРОМ, КАКЪВТО ЕВРОПА НЕ ПОМИИ

Разрушени и опожарени сръбски села през ноември 1991

Бежанци от околността на Дарувар в Банял ука

Хърватските нъоръжспи формации
р,„рутили попсчс ОТ 20 соля около' Л«РУ™Р>
„„солени прлимно със <М>б^Гвроисе»т 0
за стотини хиляди муши,
_
по-застрашсна от чиято и ля е п Европа.
На сесията на Народната скупщина на
Сърбия, състояла сс на 4 ноември г.г.
председателят Алекасандар Бакочепич прочете
Декларацията но повод масовите злодеяния на
хърватските въоръжени формации по селата
около Дарувай, населени предимно със сръбско
население. Декларацията бе приета единодушно
от народните представители. Текста на точи
документ предаваме цялостно:
"Народната скупщина на Република Сърбия
се обръща към целокупната демократична
общественост е предунрежданис за страшните
събития, които през последните три дни станаха
в сръбски п* села около Дарувар. Скупщината е
огорчение а* е запознала е вестите, от които се
вижда, че хърватските войскови формации,
пз»оръжени е тежко бронирано въоръжение, са
разрушили повече от 20 незащитени села,
населени предимно със сърби, които сс намират
извън досега и защита на ЮИА. Много къщи
еа опожарени, а сръбското население оз' тези
краища половин столетие след подобните
погроми във Втората световна война, бята без
защита пред безумните разрушения, масовите
кланега и избивания, от областта на планините
Напук и Псун.
Народната скупщина на Република Сърбия се
обръща към демократична Европа е апел да
търси от хърватските власти да бъде спрян този
страшен геноцид и да прецени какво би значило
за оцеляването на стотици хиляди сърби на
застрашените територии в Хърватско, които сега
са без защита на Югославската народна армия,
тяхното предоставяне на милосг и немилост на
хърватските власти. На всички, които желаят
политическо решение, правда за всички югос
лавски народи, пък и за сръбския народ, трябва
да бъде ясно, че сръбското население в
застрашенизге краища на Хърватско трябва да се
защити е всички, а особено е военни средства.
Всяко политичеко решение, което претендира на
трайност, обезателно трябва да съдържа ясни
прецизни разопредби за защитата на стотици
хиляди хора, чиято съдба в настоящия момент
е повече застрашена от съдбата на която и да е
етническа група или народ в цяла Европа”.

ПРИЕТО
УВЕЛИЧЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА
• ОТДЕЛЯНЕ РЕПУБЛИКАНСКАТА КАСА С ОКОЛО ц
МИЛИАРДА ДИНАРА
. НАЙ-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ СРЕДСТВАТА ПРЕДНА!
НАЧВП ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪТРЕШНИ
РАБОТИ И ЗА КЛАСИЧНИ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ
• УВЕЛИЧЕНИЕТО ПА БЮДЖЕТА ЩЕ СЕ ОБЕЗПЕЧИ
БЕЗ ПОВИ ОБЛАГАНИЯ ВЪРХУ СТОПАНСТВОТО
Измененията в Закона за
бюджета на Сърбия за
настоящата година беше
рист на 5 ноември след
обед изцяло /е два гласа
"против”, два "въздържани”/
след
няколкочасовни
Представителите приеха
ама идман средствата за
бюджета за наука и техноложко развитие да се
увеличат с 315 милиона
динара. Зсбич искаше тези
амаидмаИни разисквания,
315 милиона динара да се
осъществят
чрез
увеличение на данъците
върху оборота, което
представителите и приеха
/83 ”за”, шест "против”, и
шест "въздържани”/. Така
най-после
републиканският бюджет е„
увеличен с около 14,2
милиарда и сега възлиза на
сума от 44,5 милиарда
динара.
Предложението
на
ребаланса на бюджета обос
нова Йован Зебич подпред
седател на правителството,
изтъквайки че Републиката
е принудена към такава
крачка зарад общите

Водачът на съюза на демократичните сили Филип Димитро!
на 5 ноември и официално от председателя на Републмкяп
Желъо Желев получи мандат да състави новото правителство
Обединената коалиция на Съюза на демократичните сили /СДС
получи на октомврийските избори 110 представителнски ман
дата, Социалистическата партия 106 и Движението за права I
свободи /турско малцинство/ 24.
Трндесетншестгодншннят адвокат Филип Димитров дойд»
начело на Съюза в декември миналата година, като представител
на зелената партия. Дотогава почти и не беше известен на пошироката общественост, дори нн в политическите кръгове ■
страната. Никога не е бил член на Комунистическата партия, ■
за себе см изтъква, че е човек с "либералиетични политически
възгледи.”
Преди обявяването на имената на .мандатара за съставяне в*
новото правителство, Народното събрание на България
1Я прие оставката на кабинета на председателя Днмнтът Попов. Оставкат»
подадена за да се прокара законен път за създаване на ново
правителства

С УЛТИМАТУМ И НАТИСК НЕ
МОГАТ ДА СЕ НАМЕРЯТ
РЕШЕНИЯ В ХАГА

Председателят
на
Република Сърбия Слободан
Милошевич прие на 3
ноември министъра на
външните работи на Гърция
Андонис Самарас със
сътрудниците му. В сърдечен
и открит разговор те раз
мениха мнения по актуални
въпроси от разрешаването на
югославската държавнокриза.
политическа
Министърът Самарас запозна

усилията, които тя полага
като членка на Европейската
общност с цел да се намери
мирно и справедливо
решение на югославската
криза,
Председателят Слободан
Милошевич изтъкна в разговора, че Сърбия в
досегашния
ход
на
Конференцията в Хага се е
противопоставила на подхода
въз основа на който

Председателят на Сърбия Слободан Милошевич в разговоо с
гръцкия министър на външните работи Андонис Самарас.

застъпвала Гърция на последното
заседание
на
Министерския съвет на
Е.ропейската общност и

становището на международ„ото право и валидните
документи и принципи на
ШБС не може да сс търпи,.

да доведедо ^спех само работи™ К/вГ""1''
доволното
КГ
Сърбия Владислав
утвърджаването на „поек
Т* " НРЬЦкият пос^Г^^ием^Го « Карадгщс.

В0ДИ РАЗГОВОРИ с д р

РУСИЯ ПРОТИВ
БЛОКАДАТА НА СЪРБИЯ

Русия не би се приобщила
към страните, които биха
въвели
_ л
икономическа
блокада среШу Сърбия - е-;*
заявил на*^4 октомври
председателят на парламента
на Русия Руслан Хазбулатов в
ря ->ВОр с председателя на
Демократическата партия на
Сьрбия д-р Драголюб
Мичунович.

Хазбулатов е заявил, че
Русия счита че блокадите не
са изправен метод. Тази
република е имала подобно
становище ’и миналата
година, когато Съветския
съюз извършил блокада на
прибалтийските републики казал Хазбулатов.
Драголюб Мичунович и

Тези средства ще бъдат
обезпечени от основния и
републикански данък върху
оборота, данъка върху
печалбата
и
върху
имуществото, което както
изтъкна Зебич, ще се
осъществи без повишение
на фискалните облагания
върху стопанството т.е. ше
се реализира от средства
които се създават по валид
ните
размери
и
съществуващите
инструменти.

ДИМИТРОВ НАЧЕЛО НА
БЪЛГАРСКОТО
ПРАВИТЕЛСТВО

СРЕЩА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ И ГРЪЦКИЯ
МИНИСТЪР АНДОНИС САМАРАС

дрГгошоб

неблагоприятни стопански
процеси но и поради някои
непредвидени разходи,
възникали зарад войната >
Хърватско. Най-голяма част
от
допълиитеЛНИТЕ
средства е предвидена за
фондовете в обществените
дейности /учебно дело, ленсионно осигуряване/, сетне
за работата на Министергевото на вътрешните
работи /над 2 милиарда
дин./за класични държавни
функции, /1,5 милиарда
дин./ за интервенции в
стопанството /1 милиард
динара/,

Република Сърбия, беше
подчертано в разговора, не
може да приеме никакви ултиматум, пито натиск, на
които с изложена.

зачита принципа на закониост, което пък изключва
признаването
на
едностранчиви актове от вреда
за други.

МИцирс7ьоворауча—

подпредседателят на Демок
ратическа партия д- р Радос
лав Стоянович пребиваваха в
Москва по покана на
Републиканската и Демок
ратичната партия в пар
ламента на Русия.
Мичунович запознал Хазбулатов за забележките на
Сърбия на Хагския документ
и
йзтъкнал,
че
икономическият натиск не
може да
води
към
политическо решение.
Мичунович казал, че
Демократичната партия се
застъпва за справедливо
решение, което да обезпечи
ж?

мир на Балканите. Това
решение би трябвало да
включи и консенсус на
всички народи, а всякак
решение което не би
задоволило 2,5 милиона
сърби, живеещи извън
Сърбия - не би било трайно.
Делегацията на Демок
ратичната партия на Сърбия
водила разговори и с
председателя
на
парламентарния комитет иа
Русия Александър Йефлаков
като го запознала с историята
на конфликта в Югославия,
както и с възможните
решения.

штшшм

представители на партията на българските турцн.

I

КРАТКИ НОВИНИ

Париж. - Парижкият вестник "Фигаро” тези дни твърд», ■«
въпреки ембаргото, > Главни» стожер/щаб/ на хърватските
въоръжени сили всекидневно могат даН се срещнат търговци с
оръжие ”с проспекти в едната н калкулатори в другата ръка”.
Специалният пратеник на вестника Филип иска ла обяся*
присъствието н» тези "търговци СЪС Смър^ ся с.р^ «•
нсннТГГоНАНада<Л“ 1“*Ч.норнос™ ,ъ“ въоржаването в сра»
В

ФаК1> ЧС °РЪ!К"'™. КОО-0 С ЗВЛЛСЯМЛВ ОТ Ю

и словенските шмайсери конто обезателно се раздават
новобранците”, френският пратеник дето се казва от пол
раижението опровергава твърде
ннята на председателя
сло
- женската Скупщина Франц Буч ар, че на Хърватско ннто
продавано, ннто доставяво оръжие”.
заявил***! г Офйцмален китайски представител по печата
Т»ЬРД'Н»»Т» 3. достжжя»
хдрено „ръж-Г“™ "* Ир*Н’ "Р'дн“н*чв“ » Произмдсг»
Тези вести са публикувани в западния печат в навечерие Щ

:
:

посещението на Янг на Иран.
положението^** 1/а*НДМЯ 11 РУМУНМЯ изразиха загриженост 5*
несеин »ъ“

^7 - —— лдагь
Гл

Т"к сг»ж..»Ш» «

' П,п йо**" П.м« в тор» прие тези дни И
Подборностм от

гоГРх*„:г^™‘ор" ■

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО • 8 НОЕМВРИ й

БОСИЛЕГРАД: БЕЗПАРИЧИЕТО ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРИТИСКА
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПОДГОТОВИ НОВИ
ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА

лични ДОХОДИ В - КУПОНИ
Засега най-зле са работниците в цеха за чорапи, конто
са принудени с купони да пазаруват в магазините на
рговското предприятие Белград”. Най-близък такъв
магазин има на 70 км - във Владичин Хан.
„
В босилеградските стопанисващи в рамките
предприятия и колективи ма предприятия от
финансовото положение вътрешността
на
птава все по-лошо. Това републиката Не е малко
иай-добре се потвърждава числото
на
орпри получаването на ганизациите из областта
личните доходи, които не на
обществените
само че са сравнително дейности, чиито работнизки, но са и нередовни, ници личните доходи
р
Общественото получават със закъснение
предприятие и в две части. Едни пък
•Босилеград” на пример работници вместо пари за
работниците (работяткъм личните
доходи
270 души) все още получават купончета с,
получават минимални които могат да пазаруват
лични доходи. Но че от само в определени
лошо има по-лошо е магазини.
факта, че последната
Работниците в цеха за
заплата са получили за чорапи, (200 души)
юни. Е останалите стопанисващ в рамките
тукашни
стопански на ”Зеле Велкович” от
колективи заплатите са Лесковац над половин
низки, (от 3,5 хиляди в година вместо пари, за
"Бор” до 7 в горската лични доходи получават
секция), но в сравнение с купони. Някога цялата
тези в "Босилеград” са по- заплата получават така. С
редовни.
тях в Босилеград не могат
Когато се касае за без- да пазаруват, понеже са
паричието не в по-добро принудени да ги харчат
положение се намират и само в системата на
обществени търговското предприятие
някои
каквито
дейности в общината, "Белград”,
както и цеховете и магазини тук няма. Найединици,
близък
такъв
магазин
има
трудови

-

1

във Владичин Хан който
от Босилеград е отДелечен около 70 км
Освен работниците в
"Чорапара” и работнищите в цеха за
конфекция, стопанисващ
към "Цървена звезда" от
Крушевац преди един
месец личните доходи /50
на сто/ вместо в пари
получиха купончета. За
разлика от заетите в
"Чорапара", с тези "ценни
книжа” те можаха да
пазаруват
само
в
магазините на
ОП
"Босилеград
Личи
че
всичко
нарочно е усложнено и
затруднено. А все пак
както подчертават отговорни лица в колективите, всичко е просто:
когато няма пари за
заплата добри са и
купоните. Те все пак са
по-добро решение отколкото загарантираните
лични доходи. Наистина,
работниците
които
получават купони не са в
състояние с тях да
заплащат ток, телефон,
отпление чековни записи
и ПР• Тези, които са
принудени да ги харчат в
магазините на ”Белград”
изложени
на
са
допълнителни пътни раз
носки и на други
излишни трудности.
в
Работниците
"Чорапара” негодуват, но
не подвигат сериозен
въпрос
за
такова
изплащане Мнозина под
чертават, че е по-добре да
им заплащат в купони, отколкото на пример вместо
пари предприятието да
им дава чорапи или други
стоки. А от такова
”изплащане” започват да
се страхуват работниците
и в другите стопански
колективи.
В.К

ДРУГИ ПИШАТ: “СЛОБОДНА РЕЧ”, ВРАНЯ
ИМА ЛИ КРАЙ НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

ВРАНА НА ВРАНА
ОЧИ НЕ ВАДИ
Когато някои, знае
се кой открадне от
своята фабрика едно
шрафче, два метра
жица
или
кърпичка., веднага го
сложат зад врата НИ
съдовете не могат да
го "омият.”
А когато държавата
от своя гражданин
взима от ден на ден, от
месец на месец, за това
абсолютно никой не е
виновен.
Така
всъщност се отнасят
властите в Сърбия,
които без каквато и да
е причина всеки месец
ни взимат най-малко 2
340 милиарди динара
Изобщо не се касае
за наивна работа Ако
на
вярваме
Конституцията на
Република Сърбия ние
разчистихме
с
регионалния начин на
организиране. В "гази
Конституция,
между общинските
регионални общности
никъде не се посочват.
Защо тогава просто се
мълчи пред факта, че в
БРАТСТВО • » НОЕМВРИ 1991

Сърбия твърде хубаво
живеят
всички
междуобщински
регионални
общности. В тях днес
са трудоустроени - от
шофьорите и сек
ретарките до пред
седателите -130 чинов
ника
Гражданинът има
право да не знае какво
вечките те работят, за
какво и на кого служат,
как живеят. Но също
така има право да
попита и някой за това
да го информира.
Защото, ако му е из
вестно колко струва
един килограм хляб,
мляко, месо...той иска
да знае колко месечно
тази "господа’’ му
взима от джоба
А докато този от
говор не пристигне
нека малко гласно
обмисляме: ако тази
”господа" месечно
средно получава поне
по 12 хиляди динара,
всички
тогава за
месечно /в бруто/
трябват 2 340 милиар-

ди динара. Годишно
това са енормни 2о 060
милиарди динара или
2 160 000 германски
марки /пресметнато по
наивния курс една
марка да струва 13
динара/.
Ако тези числа спуснем низко и ги
преведем на наш
"език" получават ся
парадоксални неща.
Първо хрумва на ум
следното: тези 136
регионални всеки
месец изедат по една
заплата на "Кощана .
Има ли това смисъл по
време когато народът
за тези които страдат
фашистко
ВЪВ
събира
Хърватско
и
кърпички

шишеница, лекове и
пари.

Не, това никак не
може да се подведе под
сферата на съзнанието
и разума. Може би и за
тази енигма ни е необлорд
кодим
Карингтън.
Д*
пресече.
( р.и)

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ГИ УЧИ
САМИ ДА ”ЛОВЯТ РИБИ”
- изостаналите крлищл занапред ще се трегират
НЕ КАТО СОЦИАЛНИ случаи, НА които държавата и
БОГАТИТЕ СРЕДИ трябва да дават “милостиня”, но
КАТО СУБЕКТИ, КОИТО НА ПАЗАРА САМИ ТРЯБВА ДА СЕ
БОРЯТ ЗА НАПРЕДЪКА СИ

приходи от лихви на
досегашни и нови пласменти, издаване на ценни
книжа
и
други
книжа

КРАИЩА ще^се^ттанорормиралз веч "ням^да^ла^а "Зареждането” на фонда с
СРЕДСТВА В ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАБРИКИ, ТАЗИ ЗАДАЧА ЩЕ фИНЗНСОВИ СреДСТВа,
БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА СТОПАНСТВОТО ”АКО ИМА според вице-премиера на
РЕАЛЕН ИНТЕРЕС”
ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОСТОВЕ;ДПЪТИЩА Гд"рЯЖ
ФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
стопанството, относно
средствата, които ще се
Една /между/ народна насърчаване развитието отделят в този фонд няма
мъдрост казва че, не е на изостаналите краища, да надминат равнището
помощ, когато някой Отсега по този въпрос ще на средствата, които и
улови риба и ти я даде, но решават само държавата и сега се отделят за раз
е помощ, когато те научи мениджъри.
витието на изостаналите
сам да я уловиш.
ФОНДЪТ ЩЕ СТАНЕ краища.
БАНКА
РАЗВОЙНА
_____________________
В политиката на
Така може да се фор
мулира и основният
Най-големи промени бъдещия Републикански
на
новото ще
девиз
претърпи фонд за регионално раз
отношение на Република досегашният витие ще бъде въведена
Сърбия към развитието Републикански фонд за . още една съществена
на
изостаналите в насърчаване развитието новина: капиталът на
икономическо отношение на изостаналите краища. фонда занапред няма да
краища. Този девиз Всъщност, както преди се влага в изграждане на
произтича от духа на известно време написа производствени цехове
новите законопроекти в във вестник ”Политика” /фабрики/. Тази развойна
областта на икономичес- подпредседателят на задача е предоставена на
ката политика, които нас- републиканското с т о п а н с к и т е
коро трябва да бъдат правителство м-р Никола предприятия. С други
съдени и гласувани в Станич, вместо този фонд думи, някое обществено
Народната скупщина, за ше
бъде
създаден или частно стопанско
да може да се приложат Републикански фонд за предприятие ще построи
още в началото на 1992 регионално развитие, производствен цех в изосгодина. Изхождайки от който ще работи въз ос- танала община само ако
реален
безспорния факт, че нова на принципите на има
досегашният модел за развойна банка, относно икономически интерес да
насърчаване развитието като самостоятелна на го построи._____________
на изостаналите краища собствения си капитал,
ПЪТИЩА МОСТОВЕ
в Сърбия не излъчи очак- Този фонд,
написа
И ДРУГИ ИНваните ефекти и не Станич в ”Политика”, ще
ФРАСТРУКТУРНИ
допринесе за намаляване настане чрез интеграция
ОБЕКТИ
на голямата разлика На
сегашния
между тези краища и раз- Републикански фонд за
Републиканският
витите
среди, насърчаване развитието
републиканското На недоста тъ чно раз- Ф0НД за регионално раз
правителство
се
е витите краища, съюзния витие ще отпуска финан
средства
за
определило за значител- фонд за насърчаване раз сови
ни промени в тази витието на изостаналите създаване на условия,
област.
Новите републики и Космет и които ще мотивират

позицията на изостаналите краища в
развойната политика:
занапред те ще се
третират не като социални случаи, на които развитите среди и държавата
трябва
да
дават
"милостиня”, но като субекти, които на пазара
сами ще се борят за
напредъка си! 0свен това,
напълно се премахва и
и 1 печеното
та ка
самоуправите ли о
решаване за употребата
на финансовите средства,
които ше се осигуряват за
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задача на фонда за
регионално развитие е да
осъществява политиката
на равномерно развитие
иа всички краища в
Републиката и ускоряване
на развитието на изостаналите и крайгранични
общини, с опора върху
предприятията като основни носители на тази
политика.
републиканският
, г епуол и кан скияя
ре™” Рще
получявя средства от
бюджета на Републиката,

ДИМИТРОВГРАД И
СУРДУЛИЦА НЕ СА
ИЗОСТАНАЛИ ОБЩИНИ?
Един от аргументите, които са мотивирали
републиканското правителство да сс определи за
създаване на единен Републикански фонд за регионал
но развитие е голямата разлика между развойните
равнища на развитите и изостаналите краища Раз
лика между най- разпитата и най-изостаналата
община в Сърбия е 50:11 11 нсдостазъчпо развитите
краища живее една трета от населението на Сърбия.
Средният доход па един жител и тези краища не дос
тига ни 50 на сто от средния доход яа един жител в
Републиката.
Според критериите за изостаналост, които са
вградени в подготвените от правителството
законопроекти стату на изостанали общини в югоизточната част на Сърбия ще имат общините
Житораджа, Буяиовац, Ражан, Бойник, Босилеград,
Медвсжда, Гаджин Хан, Църна Трапа, Власотннце,
Лсбане, Бабушница, Куршумлия и Брус. л
Като се вижда Димитровградска и Сурдудишка
община ще загубят досегашната сй позиция в
"компанията” на изостаналите общите разбира се,
доколкото Народната скупщина прие мс прелдрженията на правителството. В този случаи
единственият шанс за републиканска помощ и
бснсфиции им е позицията на крайгранични общини.

=Ш=

средствата от фонда ще се
ползуват за изграждане
на инфраструктури и
обекти - мостове, пътища,
водопроводи и други
обекти, транспорта и
комунална инфраструктура. Фондът ще отпуска
и
средства
и
за
бенефицирани лихви
върху кредитите, които
и^е се ползуват от
при
предприятията
условияТа на пазара на
ритала за «сиране
на
подготовка
определени програми, из
работката на инвеспроекти,
тиционни
научни изследвания,
оспособяване на необ
ходимите кадри и пр.
Тази функция на фонда
ще има голямо значение
за
изостаналите и
крайгранични общини,
понеже поради масовата
миграция на населението
тези краища са останали
достатъчно
без
специалисти, способни
да програмират раз
витието
им
и да•
реализират конкретни
инвестиционни
програми и проекти.
Освен това, със средства
на фонда ше се компен
сира една част от раз
ходите за управляване с
производството от страна
на
инвеститора
в
началния етап, както и
. една част от средствата,
които са необходими за
работата на професионал
ните служби.
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Подготви: ЮГ.
3 СТРАНИЦА

подготовки.
- Няма за какво да бъдем
против отлагането на из
борите. Времето е такова и
налага активността да
съсредоточим
1П.рху
разрешаване на кризисната
обстановка, която вместо да
навлиза в мирни води, все
повече се изостря. От друга
страна, отлагането с нищо
не ни пречи, пито пък спира
започналите
в
това
отношение активности.
Всъщност, подготовките за
Според решение на избори на общински отборСкупщината на Република ници за нас в Соииалиспартия
Сърбия насрочените избори тическата
за локално самоуправление продължават. Сега не
- отборници за общинските трябва да бързаме, обаче и
скутцини, за 10 този месец, не трябва да губим време,
временно са отложени. Времето трябва далеч ноРешението изцяло намери рационално да използуваме
подкрепа в двете партии в и изнамерим такива канБосилеградска община, дидати, които се ползуват с
всред
нзСоциалистическата партия авторитет
и Съюза на комунистите - бирателите - подчерта
Движение за Югославия, Сотиров,
които се бяха определили
и
Изпълнителният
да участвуват на изборите и 0Т(з0р на Съюза на комунискоито
вече
бяха титс
. движение за
раздвижили предизборни Югославия няма забележки
активности.
за отлагането на изборите.
В тези партии подчер- Що се пък отнася до избортават, че временото от- ната
активност,
в
лагане на изборите с нищо Изпълнителния отбор казне се нарушава започналата ват, че тя не спира,
активност. Продължава и всичко което
изборна
Напротив, както подчерта досега е направено и
Захари Сотиров, пред- предприето
в
това
седател на Общинския отношение. Отлагането е
отбор на СПС в Босилеград, добре дошло, защото и
отлагането
дава инак, тази партия с
възможност за по-сис- подготовките започна със
темачина и плодотворна из- закъснение.
М.Я.
БОСИЛЕГРАД

ПОДКРЕПА
ЗА
ОТЛАГАНЕ
НА
ИЗБОРИТЕ

г
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II ОБЛАСТТА ПА ДРЕБНОТО СГОПАПСГНО II БОСИЛI'.ГРАДСКА ОБЩИНА

ФИРМИ БЕЗ РАБОТНИЦИ!?
ОБСТАНОВКАТА II СТРАНАТА ИК ДАВА ГОЛЯМА
УС1Ш1ШО СТОПАНСТВО. НО
ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ II ФИРМИ ИЗ ОБЛАСТТА НА
ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО И В ТАКАВА ОБСТАНОВКА
ПО-ДОБРЕ СТОПАНИСВАТ ОТ ПОВЕЧЕТО ГОЛЕМИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В Босилеградска община съществуват няколко
обществени стопански предприятия, едно явно и едно
частно предприятие. Смесени предприятия или
предприятия с друг вид собственост няма. За това пък
има повече фирми т.е. частни работилници в така
нареченото дребно стопанство.. И всичките те - и
предприятията и частните работилници - но време на
политически™ и икономически разделения в страната са
изправени пред затруднения.
В общината понастоящем пито па един сектор не
първи добре. Наистина, според някои данни малките
фирми и частното предприятие стопанисват по-добре от
обществените. Ако не друго почти във всички тези
частни фирми приходите покриват разходите, за разлика
от обществените предприятия, които почти всички
стопанисват със загуба. И частни™ фирми няма празни
ходове в работата без оглед, че и те чувствуват, че
гражданите имат все по-малко пари. Н областта на
обществения сектор такива празни ходове има повече,
неизползувани капацитети, също така. В чаегния сектор
няма техноложки, излишък, който покрай
чувствуващото се безпаричие все повече притиска
обществените предприятия.
Когато се касае за броя на работниците в частните
фирми един въпрос търси отговор: колко работника
работя в частния сектор в общината? Според
свидснцнята в органите на Общинската скупщина на
територията на общината в областта на дребното
стопанство има 270 частни работилници. Най-много
всред тях са из обласгта на строитслсгвото и близки на
него занаяти. Същесгвуват и към 40 госгилничарски и

търговски матчини. Преди три-четири години имаше
повече чясгпи работилници, но-точно около 506. Сега
едни се закриват, други откриват. Открива/ се повече
работилници в онази област, и която собствениците им
считат' че най-лесно и бързо могат да се обо/ атят ако така
изобщо може да се каже. Имайки предвид числото на
частните работилници следователно може да се
констатира че толкова хора /270/ са собственици на тези
фирми. В клона на службата на инвалидно-пенсионна
осигуряване казват, че собствениците на фимризе плащат
облатания та 153 души. Толкова яъсшиосг работници е
имало в дребното стопанство през септември т.г.
Дали това число е точно или числото на работниците,
които работят при частните "работодатели” е по-голямо,
даже и двойно, с въпрос който заслужава внимание. Още
повече ако се има предвид, че е трудно да се повярва че
в 270-те частни работилници работят само 153 души.
Всъщност явна е тайна че не е малко числото на работ
ниците, които в частните фирми работят така да се каже
на диво. За тях техните газди не заплащат пенсионно-ин
валидна осигуровка и те нямат никаква сигурност. Едно
число работници това потвърждават, но разбираемо не
искат да им се посочат имената. Казват че работят, но че
нямат трудов стаж, че тук са от днес до утре...
Дали тази практика може да се мени и всички работ
ници в чаегния сектор да имат същи права е въпрос,
чиито отговор зависи от иовечето неща, преди всичко от
действуването на инспекциите. Не може да се твърди, че
общинският инспектор но труда не е действувал. Резул
тати обаче няма. При общинския съдия за нарушения от
нова година насам няма нито един иск да се накаже
собственик на частна фирма, който с работника си не е
сключил договор за трудово отношение. А все пак такива
работници - работят.
В.Б.
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ДИМИТРОВГРАД

ТРИБУНА НА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА
ПАРТИЯ

СПЕЦ УВЕЛИЧАВАНЕ ПАРТИЦИПАЦИЯТА В ЗДРАВНОТО ДЕЛО

Днес в залата на Центъра за култура в Димитровград
местният одбор на Демократическата партия организира
трибуна на тема: "Актужлното положение у нас”. Както ни ос
ведоми членът на местния одбор на партията Предраг
Димитров, в трибуната ще участвуват академик-професор д-р
Любомир Тядич, член на Главния отбор на паритята, както и
Веля Симоновнч, народен посланик н член на Главния отбор
на партията.
Организирането на трибуната е първата акция на местния
отбор в Димитровград след като (поради заетост на водещите
Здравното дело в Републиката е в колапс Във фондовете за здравна
личности на Демократическата партия) изостана оповес- защита недостигът около 50 на сто от необходимите средства. Това бе
теното формиране на Общинския отбор. Дали това ще бъде главната причина Скупщината на Сърбия неотдавна да приеме
увод за бъдещата по-голяма активност на Демократичната
нартиципацията, според което гражданите
пяптия и Лимитаовгоал остава ла се види.
отделят повече средства за лекуването си отколкото
партия в Димитровград, остава да сс види.
досега. Все пак и сега има хора, които са освободени от заплащане.
А.Т.

СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ЮЖНОМОРАВСКИ
РЕГИОН

ПОПАДАМЕ В
РЕЦЕСИЯ

ВЪРХУ ПАЗАРНИ
НАЧАЛА

I

ДИМИТРОВГРАД

ПОМОЩ ЗА
ФРОНТОВАЦИТЕ

Народната
поговорка,
според която здравето е найголямото ни богатство е все още
в сила. Но сега за това здраве
тр ябвга да отделим голямо
бо гатств
°В т.е. повече парични
средства. Въсщност, това налага
неотдавна приетото реше|ние в
\я за
усевич^мнГпари“ нота Щастие
на гражданите в лекуването си.
Въз основа това решение
лГиоротстта^истГсе^мплаща?
20 „а сто от продажната им цена
а всички останали 50 на сто. в
здравните домове идването при
лекаР' СЛ“Д това специалнои?яи°оми» I11!™™" *“I!
медицина и стоматологията
вместо досегашните м ще се

Тринадесет студенти, селскостопански производители, незаети и
частни занаятчии или собственици на магазини, КОИТО са били на
фронта в Хърватско, са получили помощ од 4000 динара Също така
за определено време са освободени от общинския данък. От
Изпълнителния съвет е изпретена препоръка до "Комуналац"
същите лица да бъдат освободени за определено време от заплащане
на комунални услуги. Същото е предложено на пощата И
електродистрибуцията, но тъй като се касае за големи системи, предложението още не е получило и окончателно положително решение.
г
Същата помощ е дадена и на Владица Велков, който е ранен още
в първите сражения в Словения и сега е инвалид без без ръка. В
момента се намира на реабилитация.
™нП„%Ц„^Т™м“ще
струват 30 на сто от цената им.
АТ.

КОГАТО ВОЙНАТА Е ГОСПОДАР НА ЖИВОТА И СМЪРТТА..

СТОПАНСКА КАТАСТРОФА
Драстично
намаление
на
промишлената продукция, което в
някои отрасли достига и до 50
процената, над 1,6 милиона безработ
ни, над 500 000работници, които нас
коро ще останат без работно място,
понеже предприятията им се
намират пред фалт - това е само една
част от мрачната картина на
положението в нашата страна в><
условията яа.<на
военните
*у>,
-то.

Съюза на независимите югославски
синдикати.
В текстилната, кожарската и обув
ната промишленост, както подчерта
председателят на този отраслов син
дикат Фердия Коичич, произ
водството е спаднало с 47%. Поради
застоя в износа и вноса всяко трето
предприятие в този отрасъл работи
със загуба и между 40 000 и 50 000
работници нямат.работа. Затова

,.шълкн0/вения,.,
V, изтъкнахаЛ* Су случи ог тези
представители на отрасловите син- ~ предприятия да започне вълна на
дикати на пресконференция, която се
масови протести против тежкото
социално положение на работ
състоя тези дни в помещенията на
ниците
косат-.

Занапред всеки ден в болница ще
струва 100 динара, т.е. 20 на сто
от действителната цена
Доколкото
лекуването
продължи над 15 дни, це ната за
един болничен ден е с 50 на сто
по-малка, т.е. заплаща се 10 на
сто.
В Решението обаче е подчер.
“ “|‘„ои медииински усна примеР гражданиГкойтасе
итТиа^ству^ГкойГжД,».
да извърши %стети^
корекция на част на тялото^шш
който потърси услуга, а не е
изпратен от лекар, ще трябва да
заплати пълната цена Пълна
цена ще трябва да заплатят и
жените, които не поради
пр2кГ„ТтКбрГ1ГстТЪрСЯТ да
Въвеждането на новата
партиципация всред пациентите
вече започна да предизвиква
негодуване. Обаче не при
всички. И сега известни
категории болни не ще
участвуват парично в лекуването
си. Децата, учениците и студен
тите до 26-годишна възраст не
ще заплащат партиципация.
Това не ще правят и пенсионерите, които по лу чават
малки пенс ии, онези ко ито е
нужна бърза медицинска помощ,
онези които се лекуват от малиг>
ни заболявания захарна б олест,
психоза, кръводарителите,
родилките, болните от ендемска
нефропатия, заразителни болести, нервно-ммускулни з аболявания, хемофилия, бъбрежна
инсуфициенция и епилепсия.
Целта е с увеличаване
партиципацията да се въведе поголямо
пестене
и
рационализация в здравното
дело т.е. и здравното дело да
работи върху пазарни начала.
Дали това ще повлияе върху
здравето на онези, които не са в
състояние да заплащат учас
тието остава да се види.
В.Б.

Злите предсказвания, че
стопанството ще сполети
крах, полека но сигурно се
осъществяват. Какво да се
каже за данните, които
достатъчно говорят: от
януари
до
август
стопанството
в
Южноморавски регион
отчете спадане на производството дори с 14,7 на
сто. Хаотичната обстановка на пазара, препаленото

1ч

добро. Към края на август
в блокада бяха 29 врански
предприятия /за 127,8
милиона динара/.
повечето
Значи,
убедителни аргументи
за това че
Г0в°рят
загазихме дълбоко в
рецесията.
Повечето
колективи вече са изправен
пРеД фалитна процедура,
Такава съдба във Вранв

>
»- ч

I

:■

_Г

1

РжЯ
\ч- .

\
У’

.4
г

■' / / А
на ЕОмко във Бране: все още
се води успешна борба против рецесията

В едно от халетата

увеличаване на цените, сполетя пет колектива, а I
като и покъсаните нишки в
Лесковац дори 47.
наплащането са причина
Това казва статне*
капацитетите все по-малко
да се ползуват. В текстил- тиката, а по-тежко от
ната промишленост, на всичко е че стопанството
пример, капацитетите се се намиРа пред пълна не1
ползуват само с 60 до 70 на вестн°ст. В хаоса, кой
сто.
1—
все повече се изостря
Ако се има в
предвид, края" УГУоди^.т.
че стопанството на
крачка
Обшото бЖр“Й ^“со^/к.1
Унудиа ни товаУе в У

б^Гкад^^^ГтГаГ^.

предЦпПрТятН„ТТОбДя0хРИ1,;б ^Ропейската общност,
блокада Ня».т5>Н
в След това ни остава Д»
това еУеш/ш въГп аК° вярваме да « «У™ -Уд*
положет.егп .1
Враня Та 8 стпанството да 4
положението е малко по- подобрят нещата.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 8 НОЕМВРИ I**

гдзн* ТИК НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

С РАБОТА СРЕЩУ ТРУДНОСТИТЕ
Едва ли има ггрсдпршггие,
което в днешната криза няма
проблеми
И
димитровградската
конфекция ”Свобода” „е е
ГоГтиг“аИтитВеЪГзулта0тВиа
о т, се ле я т ” С м в о л »” в
моме™ може би и мнелно
мястъвобпшТшта.
място в оощината.
Със 105 хиляди разни
предмети за облекло от април
20
ДО
октомври,
предвиденият износ в
конфекцията е осъществен
стопроцентово,

ОТПУСНАТИ СА НАД
75 МИЛИОНА ДИНАРА
Въпреки затруднените
стопански процеси, поради
което са "пресъхнали” почти
всички видове капиталов
ложения, Босилеградска
община от компетентните
републикански органи в
ведомства през изтеклата и
настоящата
година
е
получила над 75 милиона
динара. С оглед на общото
безпарчие това не са малки
средства, които са изразход
вани или ще бъдат изразход
вани за отделни обществени
и стопански дейности. .Само
Републиканският фонд за
насърчаване развитието на
изостаналите
краища,
въпреки определени труднос
ти, с които и самият се среща,
за стопанското развитие на
Босилеградска община, която
все още е една от най-неразвитите в републиката, е отпуснал над 50 милиона
динара.
Тези средства, както бе
подчертано на последната
на
Общинската
сесия
скупщина в Босилеград в от
говор на делегатски въпрос,

са ползувани от 5 стопански
предприятия. Най-много е
получило общественото
предприятие "Благодат” от
враня - 25 796 000 динара, от
които 15 296 000 динара през
1990 и 10 500 000 динара през
1991 година. Средствата са
използувани за откриване на
нови рудни залежи в
местността
”Вучково
лежище” в село Мусул.
Босилеградският цех на
"Цървена
звезда”
от
Крушевац е получил 23
милиона динара - 18 800 000
миналата и 4 200 000 динара
тази година. Средствата са
изразходвани за оборудване
на този най-нов произ
водствен цех в общината, в
който понастоящем работят
202 работника и за създаване
на условия за приемане на
още 40 работника. Над 2,3
милиона
е
получило
общественото предпр иятие
”Полъопродукт” от Враня за
изграждане на изкупвателни
пунктове в Горна Любета и
Горна Лисина, 333 846
динара
е
получила

ЗАПИСАНО В ДОЛНИ КРИВОДОЛ

КОГАТО ИМА
БРАШНО...

Още докато колата леко "гребеше” по новото
асвалтово шосе към Висок, срещнахме няколко
трактора, натоварени с чували. Водачите на трак
торите, селяни от височхите села, чиито трактори
нямат кабини, бяха облечени с дебели зимни
палта, защото не само на трактора е студено, но и
.от двете страни на Видлич снежната покривка е
пет-шест сантиметара. По шосето няма изобщо
сняг, сухо е. "Ето какус значи когато пътят е на
слъчева страна”, като че ли чете мислите ми
водачът на "ладата”, с която сме тръгнали до ба ща
му и майка му. Той вече им е обадил, че ще дойдем
така че те са приготвили чувалите пълни жито. И
ние, както и тези, които срещаме сме тръгнали да
откараме жито и да го дадем срещу брашно.
- Докато вие запалите трактора и натоварите
чувалите, аз ще ви приготвя закуска, каза майка му.
А ние, уж това да направим бързо, останахме край
трактора цели три часа. Това утро настина бегше
студено, през ноща 7-8 под нулата, и нефтът беше
почти замръзнал. Трябваше да търсим друг трак
тор да ни потегли. И когато това най-после стана,
вече беше към 11 часа. Наистина времето се постопли, но все още беше судено. Чувалите
натоварихме бързо и тръгнахме с трактора. За
наше щастие той имаше кабина, ио краката все пак

Ветеринарната станция в
Босилеград за довършаване и
оборудване на ветеринарната
амбулатория в Долно
Тлъмино. За изграждане и
оборудване на автосервизна
работилница босилеградския
"Автотранспорт” е получил
290 000 динара.
Освен тези ср едства
Босилеградска об]щина е
получила и значителни
средства от програмата за
развитие на крайгранич! ште
общини. Например за
подобряване на регионалните
пътища, които са в много
лошо състояние са отпуснати
3
391
000'
динара.
Републиканският фонд
поводно стопанство е отпус
нал 1 540 000 динара за
уреждане на коритото на река
Драговищица.
Да кажем и това, че
обществените ведомства поголяма част от средствата за
редовната си дейност
получават от съответните
републикански фондове.
Само през настоящата година
тези средства възлизат на
18,9 милиона динара.

Същсврсмсо с това, изтъква
генералният директор на
конфекцията Арсен Тодоров,
” ^сТ^във “Еа? 4Т0ОО
«ройки“ГГсГГтЛ
това, необходимо е било да се
Рай0™ и "• пЯота. Тъй като
договорената суровина за 20
хиляди бройки за ноември и
декември още не е стигнала,
0т понеделеник заетите в
Конфекцията ще бъдат на
почивка шест дена. Приетигане на материала е
отсрочено от клиента в САЩ

за 13 ноември. Да не е това,
това,
съботите би били заплатени,
За доставка до 20
Д-ември са договорени
29 5 00 якета до 30 януари 30
хиляди, а в февруари и март
33 хиляди разни шевни
предмети. Това означава, че
мощностите са попълнени
стопроцентово и ако така
за
продължи
Димитровградските конфекпионери, "няма зима”. С
около 220 хиляди разни пред
мети за облекло, произведени
през тази година, на заетите в
Конфекцията е било срав
нително лесно да изкарат
средно за последните два
месеца заплата от 5 200
динара, която се дава редовно
от юни насам. В момента в
Конфекцията няма залежали
стоки и финансовите резул
тати са изключително добри.
Обаче, ако положението в
нашата страна продължи
така, както е днес, в
конфекцията съвсем оправ
дано се страхуват за
бъдещето си.
А.Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЦЦПРИЯТИЕ "КВАРЦ” В БОСИЛЕГРАД

НАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 0ХРАБРЯВАТ

м.я.

В най-младото обществено
предприятие "Кварц”
в
Босилеград, което закрочи в
петия
си
месец
като
самостоятелно предприятие за
експлоатиране на неметали и
строителство, началните резултати дават надежда, а 45-те
работници виждат преспектива в
по- нататъшната си дейност.

ни из мръзнаха. И докато с колата сти гнахме за
само 45 минути, с трактора ни трябваше час и
половина! В склада с брашното и житото едва
намолихме магазинера да ни приеме - беше минало
един часът и той бързаше за рейса за Пирот,
После пак час и половина обратно с бррашното до
Долни Криводол. След като го стоварихме, вече
беше тъмно, можехме да си починем и да изпием
по една варена ракия . Бързо дойдоха съседите,
роднини.
- Наздраве, кани ни домакинът и казва с
облекчение старата народна: "когато има брашно,
няма страшно”. Зная тази народна поговорка още
от дете, но никога както този път тя не ми бе така
истинска, реална, по своеобразен начин и сурова,
още повече, когато разговарът тръгна към найтревожната тема - войната в Хърватско. Макар и
стари хора, преживели вече една война, а може би
тъкмо затова, те са максимално загрижени и се
питат накъде ни води всичко това. Въпреки
далечината на войната, фактът, че повече от
до макинствата се стар аят час по-скоро да
об езпечат готово брашно, застраш аващо
приближи в този момент войната, може би повече
от съзнанието, че от семейството на домакина на
фронта вече има един войник.
- Идват тешки времена, деца! - с въздишка
констатира съсекла и обърна разговора на друга
тема.
После, когато с колата тръгнахме обратно за
Димитровград, дълго, дълго мълчахме.
Алекса Ташков

Това потвърждават с факта, че
експлоатирането на кварца е
процес, с който вече умело
действуват, а покрай това и за
другите дейности, за които са
регистрирани имат работници,
които твърде добре ги
изпълняват. Покрай това и
"Електробосна” напълно не ги е
забравила. Продължава да
провежда делови отношения с
ТЯХ.
- Не без основание се казва,
че всяко начало е трудно. Труд
ности има много. Обаче със сис
тематична дейност, успешно ги
преодаляваме една след друга.
Впрочем експлоатирането на
кварца за нас и не е неизвестен

процес. Но имайки предвид
потребите за кварца, не трябва да
бъдем песимисти. Покрай
другото засега най-голям проблем ни прави недоимъкът на
нефт. Само през последния
месец поради това изгубихме 7
трудодни, а това за нас, които
като предприятие все още сме
във фа3* на развитие е много,
Друг проблем са нарушените
стопански процеси, поради
които нашите делови партньори
или работят с намалени
капацитети, или пък въобще не
работят.
"Електробосна”
наприемр с нас има сключен
договор за 7 до 8 хиляди тона
кварц, при това с твърде добри за
нас условия, но поради общото
кризисно положение все още не
Са превзели нито грам кварц подчерта директорът на
Славчо
предприятието
Стоичков.
В предприятието казват, че
от началото на юли, откогато и
започнаха да работят като
самостоятелно предприятие, са
вадили над 1 500 тона кварц. Поголямо количества от него е

превзело
общественото
предприятие Югохром от
Иегуновци
(Република
Македония) с което също имат
сключен договор да ги снабдяват
с определено количество кварщ
И това зсега успешно се
провежда. Обаче и това
предприятие, с оглед на
политическите обстоятелства,
работи с намалени капацитети,
За отбелязване е, че една част
от работниците и машините са
ангажирани за прокарване и
разширяване на селски и махленски пътища. За период от
четири месеца, както ни
уведомиха в предприятието
такива работи са провеждали в
селата Долна Любата, Дукат,
Мусул, Барйе и Горна Любата.
Но и тук се явяват отделни
проблеми. Именно, местните
общности бавно или с голямо
закъснение
събират
и
обезпечават 20 на сто от необ
ходимите средства, с които
участвуват а останалите се
обезпечават от Общинския фонд
за комунална дейност и от
местното самооблагане.
М.Я.

БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД

"СИЛМОГРАДБА”
ЗАПОЧНД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
КЛАНИЦАТА
След няколкогодишен
съдебен
процес
общественото предприятие
"Бпгилргоад от Босилеград
Босилегр д\ от ьо твеноТО
„п.пппичтиг^Силмоград№Пот Кратово (Република
I
намериха
си,игтно решение за повторнТрехонстрУхаия иа
Босилегр ад.
Спооед най-новия проект,
стойността
ма
оскпист11пияга възлиза.на
РчСа?ю^хю гшпаоа. а обхваща
пе^о^пна замяна па

ферон.
на
0снова
договореио е досегашната
инсталация и разхладител.
^
^пяпя
ни машини, юетоогстрам
на професионална комисия
са процепени на 4 милиона
динара изпълнителят на
работата "Силмоградба де
монтира и ги ааи^а себе
си, а да обезпечи нови
разхладителни машини и
инсталация, да ги и сталира и да мзвърши
всички други работи
реиовирапе па покривната

=шГоириТГ и
-- и
нова
замравяяаис възг основа на
амоняк, а не като досега въз

предприятието
от
Босилеград трябва да
поплати па "Силмоградба"
14 милиона динара. Аванс
от 400 000 динара, като ни
уведоми директорът на
"Босилеград" Иван Стойнев,
вече е заплатен, а останалите
средства са обезпечени и,
след като реконструкцията
бъде завършена и предадена
на употреба, ще бъдат и
платени. "Силмоградба" от
своя страна е поела
задължение работата да бъде
завършена най-късно до
края .на ноември тази
година.
Според новия проект и
система за замрзяване
кланицата ще има камари за
зяване „„ месо и други
сл^остопаиски продукти и
с™минус 30 градуса и други
"аинри „ които така замраж,,Шс продукти могат да
„ „„ ^колко месеца, с
което> според думите на
Стой11с„
Се
създават
вия Комбипап.т да сс
^КУЛЮЧИ ,, програмата за
пройзводство на здрава
"роиз л
амките па

тогавашната
ООСТ
напредък
сключва
договор със 'Силмоградба
от Кратово да извърши
реконструкция
на
тогавашната кланица в
Босилеград. "Силмоградба”,
която работи в рамките на
"Сидскс" от Кратово
реконструкцията не само, чс
отдължи, но я направи
твърде некачествено, поради
което разхладителната сис
тема въобще не започна нор
мално да функционира. Пастапа спор, в разрешаването
на който "Босилеград"
потърси интервенция и от
Стопанския съд. След
осестрано анализиране на
ВСички обстоятелства и
миеиие на вещи лица е
ко„статаптирано, чс вината с
в непрофесионалната и
„окачествена работа от
страиа иа »Силмоградба',
ат0 й „оложи да премахне
всички пропуски и да подме11И сготвените машини за
разхладЯване. Това обаче
предприятието от Крятово
все досега разтакаше. Обаче
„а всичко има край, пък и на
безотговорпостта на това

е зжкеже

~мр^^=
За
рок

УВЕЛИЧЕНИЕ НА
ЦЕНИТЕ В
ТРАНСПОРТА
Съгласно договора на автортанспортшгге предприятия в
Република Сърбия, поради увеличението цените на горивото и
останалите нафтнн продукти, от 28 октомври н "Ав
тотранспорт” от Босилеград увеличи цените на услугите си. В
пътния транспорт цените са увеличени с 36,94 на сто, а в
товарния с 40 на сто. Според новия ценоразпис пътният билет
от Босилеград до Белград струва 560 динара, до Ниш • 300, до
Скопйс - 340, до Враня • 230, а до Кюстендил (България) 120
динара. С толкова са увеличени н цените на пътните билети в
местния транспорт. Сега пътен билет до Караманица струва
165 динара, а до Бистър -105 динара. Пътният билет до Горна
Любата е 80 динара, до Долна Любата - 70, а до Две реки - 60.
За пътен болет до Горна Лисина пътникът птрябва да даде 70
динара.
Ръководителят на пътния транспорт Иван Александров ни
уведоми, че при изчисляването на цената на билетите в
местния пътен транспорт не са взети всички елементи т.е.
същата е но-малка с 25 на сто, което съгласно договора трябва
да компенсира Общинската скупщина.
По-голямо е увеличението в товарния транспорт - 40 на сто.
Тук при пресмятането се взима един километър с отделни фак |
тори, които влияят върху общата цена. Така например сега ако !
някой ползува услугите на босилеградския "Автотранспорт"
до Сконйе трябва да заплати 10 000 динара, а до Белград -15 1
000 динара.
М.Я.

МжЯ.
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ХИГИЕНАТА В ГРАДА

ГРИЖА НА ВСИЧКИ
- И НИЧИЯ ГРИЖА

ГРАЖДАНИТЕ СЕ ОТНАСЯТ МАЩЕНСКИ КЪМ СРЕДСТВАТА НА
"КОМУНАЛАЦ", Д СЕ ОПЛАКВАТ, ЧЕ ГРАДЪТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО
ЧИСТ
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изобщо абсолютно за всичко. Дори и
загинали животни се изхвърлят. Затуй
не е чудно - дворовете са чисти като
сълза, а улиците, задръстени от боклук.
”Комуналац” през настъпващия зимен
период се превръща в "пожарникар”,
понеже контейнерите се пълнят с
пепел и жар. Именно, зарад
унищожаване на контейнерите, е
принуден да сформира екип за поправ
ката им, доколкото могат да се
поправят, защого някои от тях са
напълно унищожени. А само един от
тях (по стари цени) и над 10 хиляди
динара! Па все пак "Комуналац”, за да
подобри дейността си в тази област,
предвижда наскоро да комплектува
още един камион-автосмет, понеже
мощностите на един автосмет е 60
контейнера на ден.
Още по-трагично е, че гражданите
изхвърлят трини, джибри, и други
отпадъци в канализационната мрежа, а
само за едно идване на цистерната от
Пирот се заплаща по 2,5 хиляди
динара.
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Чистотата и приветливостта на
един град зависят от много фактори.
Безспорно
местоположението,
конфигурацията, растителността в
самия град и непосредствената му
околност, наличието на река, извори и
потоци са онези естествен фактор за
предпоставки колко градът може да
бъде чист и приветлив.
От друга страна са комуналната
организация, задължена за поддържа
не чистотата на града, и гражданиначовек, като фактори за чистотата, но
едновременно и замърсител. Към тях
следва да се прибави и присъствието на
промишлени предприятия със зас
тарели, замръсващи околната среда,
технологии.
Но да започнем с естествения фактор. С местоположението с,
конфигурацията на терена, с
минаващата река през града, с китни
граднини и богата растителност в
непосредствената
околност,
Димитровград има условия да бъде

чист и приветлив град. Следователно,
естественият фактор благоприятствува
за това.
Много по-инак стои въпроса за фак
тора човек-гражданин и комунална
трудова организация. Гражданите се
отнасят мащенски към средствата на
"Комуналац”, а се оплакват, че градът
ни е недостатъчно чист и е замърсен.
При това изключително вината търсят
в "бездействието” на "Комуналац”, от
носно тяхното недостатъчно
ангажиране в поддържане хигиената
на града.
Нека обаче накратко обрисуваме
сегашното положение. С набавените
200 и един камион-автосмет
контейнери бяха създадени реални
предпоставки хигиената чувствително
да се подобри. Гражданите негодуват;
контейнерите не се изпразват редовно.
В "Комуналац” пък казват:
контейнерите се ползват за всичко:
строителни отпадъци, пръст, пепел,
джибри, клони от розови храсти,

ПОЛЕМИКА или ОТГОВОР НА ОТГОВОР

В "Комуналац” изтъкват, че големи
трудности създават частните
търговци,
които
въпреки
предупрежденията, изхвърлят ам
балажа /празни кашони и кутии/ в
контейнерите. А това е ценна вторична
суровина, която засега никой не събира.
Достатъчно е в контейнерите да се
сложат два-три кашона и контейнерът
става "пълен”.
За загрозяващия изглед на града в
настоящия
момент
много
"допринасят” и разтоварените дърва и
строителни материали по тротоарите и
уличните плата. Освен че загрозяват
града те пречат на движението.
"Комуналац" е дал предложение да се
открие място за "дежурен комуналац”,
който за всяка заета обществена площ
ще
наплаща
такса.
Засега
Изпълнителния съвет при Общинската
скупщина все още е без отговор на това
предложение. А че такъв контрольор е
нужен е повече от очебиещо:
Димитровград, относно тротоарите и
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пътниците все едно е дали ще чакат овтобуса в обекта на "Ниш-експрес" или
в ресторанта на "Туп-туп’’. Вярвам, че
по-голяма глупост от тази не сте могли
пътниците смедебили, па не виджаме и
не чувствуваме към чия воденица
отправяте водата? Ето още една ваша
неморалност. За щастие не всички хора
са толкова глупи и изостанали, както
вие мислите, "тупаджии".
Трето в шестия абзец Басов и Минев
цитират Ипувер, а в интерпретацията
ми подмятат свои произволности.
Тупаджии” аз съм избрал правата си
професия Тя ми доставя удоволствие
До правата истина се идва и с полемика
Това е и моя интелектуален маниер, но
и предимство, а не порок. От всяка
полемика може да има полза Моята е_ от
този вид и ползва всекиму. На злобници и злонамерени нищо не може да
бъде от полза, те до пладне мразят
всички, а от пладне и себе си. Проверете
от коя група принадлежите
Ето, това са фактите, а ето и
допълнение: да се върна към началото
Вие Благой Басов и Драган Минев, чрез
Братство" ме поканихте да бъда ваш
гост в ресторанта. Считайки че
притежавате поне елементарно
възпитание и култура и че това правите
и,ъпг>РЦе ’ наивно ви повярвах идна
7пзп вЛ,,0пПраВИХ във вашия обект, В
1030 часа бях на вратата му. Изненадах
се и сгрозих се, когато видях
довършената циркова арена, а на пода
В

ОБИДИ” С ФАКТИ
Читателите сигурно си спомнят,
когато притежателите на "Туп-туп"
дадоха отговор на моето опасение в
“Братство” за автогарата, в който между
другото ме поканиха да бъда техен гост
п ресторанта И бях техен гост, но затова
по-късно. Преди всичко да дам отговор
■ на техния "отговор".
В "Братство” бр. 1511 от 20 септември
т,г. в "Туп-туповци" 'Обиди без факти"
Басов и Минев без много угризения на
съвестта, зрошичка моралност, и този
път търсят "косъм в моето яйце".
Първо,
във
втория
абзец
“тупаджиите" между другото казват, че
на бърза ръка съм се отказал от
изходния тезис” че в ресторанта се
събират хора със съмнителен морал’’,,
демек уплашил съм се, па започвам да
сскивирам. Не, другари, от дребното
стопанство, не съм такъв страхливец, че
онова дето кажа - лижа Не още веднаж:
в ресторанта на етажа и по-нататък в
гола-чакалня имаше посетители със
съмнителен морал и прибавям: и сега
са евидентни. За илюстрация ще посоча
личността, с остригана глава, която
денонощно се щура из вашия обект,
подритва и безспокои вашите гости и
1 ражданите, и то през по-дълъг период

от време А вие нищо не предприемате
за това Понеже не зная името на тази
личност, попитайте дежурния желез
ничар на гарата, който на 4 октомври
1991. г. в 19,30 часа "разговаря" с него
“на висок глас". А какво вие
предприемате да не излага ваето
заведение?!
Второу в третия абзец "тупаджиите"
посочват моята загиженост за парите на
трудовите хора, които косвено са
отделяЯи за строителството на автогарата, че това не е вярно, но че им
обижда човешкото достойнство. Да, това
са народни пари, а икономистите найдобре знаят как са дошли в "Нишекспрес”. Следователно - това са фак
тите А това, че се заканвате със съд това е ваш проблем. Следователно,
очаквам призовка и със задоволство ще
я приема
И по-нататък: факт е, че автогарата в
Димитровград е превърната в "частния
бизнес" а това "тупаджии” трябва да
признаят е неморално. Неморално е вие
да печелите пари, а ние пътници да
няма къде да седнем и да зъзнем навън
от студ И още нещо: с кое право преюдицирате и узурпирате /правата/ на

уличните му плата са същински
складове за дърва и строителни
материали.
До коя степен "Комуналац” може
успешно да организира поддържането
на хигиената и чистотата, крас
норечиво свидетелствува граничиопропусквателния пункт "Градинъе".
Тук се оказват комплектни услуги, от
носно в компетенция на "Комуналац”
са водовод, сигнализация, санитарни
възли, осветление, чистота. През 1982
година работи един, сетне двама, а сега
за гранично- прусквателния пункт се
грижи цяла трудова единица с общо 25
заети. Тази малка "бригада” поддържа
54 хиляди квадратни метра площ, и то
в твърде изрядна чистота. За това
свидетелствува обстоятелството, че
съответните служби, каквато е
например Съюзната митница, са
твърде доволни от услугите на
"Комуналац”.

В "Комуналац” са на път да поемат
комплектното обслужване на целия
граиично-пропусквателен пункт - от
онази "службена” до туристическата
част. Именно тук "Комуналац”, относ
но службата по поддържане чистотата
и хигиената, реализира 80 на сто от
приходите си. Целта е: в близко
бъдеще да се поеме и комерческата
зона, като по тоя начин "Комуналац"
изцяло се грижи за този обект с
международно значение.
В заключение може да се каже:
"Комуналац” е готов да поеме всички
задължения, отнасящи се до хигиената
и чистотата на града, граничнопропусквателния пункт и пр., но би
било илюзорно да се счита, че чис
тотата и хигиената на Димитровград
ще бъдат на завидно равнище, ако
гражданите не съдействуват за това.
Чистотата е грижа на всички, а не
както досега "ничия" грижа.
Подготвиха:
Ст. Николов
Ал. Ташков

т "велите, това е за Гинисова книга.
Л"ГаА' В“’да™ СЧ“ТЗТе’ че
® безпорядък смрад и нечиссили, след запоз„евъзпит-,Л *райно *елюбезни,
невъзпитани и дръзки домакини’’.
Едва ми предложиха кафе, от която ме
заболя главата и насмалко щях да търся
лекарска помощ. Изстреляха безсрамен
огьн срещу мен и моята личност,
Обиждайки ме с всякакви хулни думи и
псувни /също правеха и по адрес на
Братство’’,
омаловажавайки и
обиждайки неговите журналисти/,
върху ми изсипаха жлъч, особено когато
казак че за тяхното заведение, ако е не
йна ще пиша и лоша В това безредие
аз
бях
единственият
"гост".
Почувствувах опасност: и след десет
минутно гостуване’’ час по-скоро
оттам*™ заведението просто побягнах
вярвайте на думите1* ИЗМ™“"Д“ ”е
Д-р Слободаи Василев

бележка на
редакцията
те на
тнка.
е мнение «ДРУГ*
|

Редакцията
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ПО БРЕМЕ НА МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ПЪТЯ В ЗЛИ ДОЛ СА ОТКРИТИ
СТАРИ О.С1АНКИ

ВРЪЧВАТА КРИЕ ТАЙНИ
Покрай връчвата, която е намерена
напосредствено до училището и
черквата, намерени са и други съдове
и предмети от глина. Не е известно от
кога датират тези останки. Сигнал за
археолозите или "всяко чудо за три
дни".'?
Преди десетина дни в непосредствена близост до черквата и
училището в с. Зли дол - Босилеградско,
са намерени глинени останки, за които
засега не е известно от кога датират.
Работейки с булдозер на пътя от
Бранковци към Зли дол работници на
Явното предприятие за комунална
дейност ”Комуналац” от Босилеград
най- напред са забелязали една глинена
връчва, която както казват може да
събере 100 кг. жито. Връчвата била праз-

останки, главно някогашни съдове и
предмети.
Дали намерената връчва и ос
таналите глинени останки крият тайни
Мшякои стари времена и живот засега
^неНизвестно. Не е известно и дали ком
петентните археоложки институции ще
се опитат да дадат отговор на сегашната
тайна или след ”три дена всичко ще се
забрави”. От значение е да се подчертае,
че и най-старите хора в това село - а има
хора к на 90-годишна възраст - не
помнят тук да е имало някакво селище
или нещо подобно. По-точно казано, и
като малки не са чували от тогавашните
възрастни за такова нещо.
- Очакваме археолозите да отгатнат
тайната - казва 60-годишният Винко
Стоянов от Босилеград, роден в Зли
дол. Спомням си, казва той, когато бях
малък и когато южно от намерената
връчва хора намираха различни глинени
предмети. Спомням си когато •татко ми
орал нива и под ралото намерил една
голяма глинена плоча. Говореше, че
може би е била капак на гроб. Всякак и
това говори нещо.
В.Б.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
И СПОРТ
МЕЖДУОЩБИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
ВРАНЯ - ГРУПА ”ЮГ”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НЕ ИЗПЪЛНИ
ОБЕЩАНИЯТА СИ

МЕЖДУНАРОДНА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИА - НИШ

ЗАИГРАХА
ВЪВ ВТОРОТО
ПОЛУВРЕМЕ
”Асен Балкански” - ”Руйиик”
/Руйник/ 2:0 /0:0/
Димитровград 3 ноември
1991 година, Спортният център
"Парк". Теренът тревист;
времето студено. Зрители 10С
души. Голмайстори: Зоран
Христов в 57 и Синиш а
Димитров в 84 минута Жълти
картончета Милко Соко лов,
/"А.
Стоянов
Милован
Балкански"/ и Ненад Нешови ч
I“Руйник"/. Черевени кар
тончета: Драган Динич
/"Руйник"/. Съдията Тони
Халилкович от Пирот, много
добър.
футболистите на ”Асен
Балкански” от Димитровград
осъществиха още една победа,
обаче с много мъка. Гостите от
Руйник се представиха като
солиден отбор. Успешно се
защищаваха и организирано
атакуваха вратата на Соколов,
така че последният на няколко
пъти едва успя да "укроти” топ
ката. Това беше и удобен момент
и вратарят Соколов да покаже
своето умение.
Съпротивата на гостите от
Руйник беше сломена едва във
второто полувреме, От една
отлична комбинация Зоран Хрис
тов успя да вкара топката в
мрежата на Дикич. Този гол беше
плод на обмислена комбинация.
Вторият гол отбел яза С иниша
Димитров който замести Предраг
Костов, на който не му вървеше.
В следващия кръг, ”Асен
Балкански” е отново домакин този път на отбора на
"Йовановац”.
Д.С

Когато в началото на таз- състезаващи се в дивизията,
гогодишното
футболно защото чрез нея всеки футболен
на отбор би имал преглед в
първенство
Междуобщинската футболна първенството, с което поне
дивизия Враня, се водеше малко
изключва
се
"студена война”, къде да бъде възможността за така наречени
седалището на групата ”Юг": в договорени резултати.
Сурдулица или във Враня, тези
Критериите
И
които се застъпваха това, да бъде
в Сурдулица много обещаваха, а пропозициите при които се
на и съвсем здрава. Сега малко е
футболното
провежда
ощетена, от ударите на булдозера. След
сега след приключването на
ненадейното откритие работите на това
ессния полусезон, нищо не първенство в дивизията, в която
място са пркъснати, а връчвата не е из
изпълниха. Обещанията им ос се състезава и футболният отбор
вадена.
танаха само празни обещания. "Младост” са съвсем ясни и
На около 30-тина метъра от
Дори и онези обезателни точно утврърдени в правилника
връчвата са намерени и други глинени
задължения не изпълняват. Как , изтъкна Христо Костадинов,
инак да квалифицираме факта, че член на Председателството на
Председателството на групата в Междуобщинската футболна
която
се
състезава
и дивизия Враня - група ”Юг”.
Именно, още в началото на
босилеградският
отбор
"Младост” не намери за сходно, първенството бе взето решение
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
нито
един
път
на всички футболни отбори пред
босилеградския отбор да дос варително да дадат съответни
тави никаква, поне кратка средства за излизане на фут
информация, за резултатите в болен бюлетин и това след всеки
групата. А такава информация и преоведен кръг. Целта на този
МЕЖДУНАРОДНА
още как е необходима, не само бюлетин е да даде кратко
на босилеградския отбор, но и описание на изминалия кръг, СПОРТНА СРЕЩА
В кафането съществуват две маси, на на
Ние, авторите на това писмо,
останалите
отбори, резултатите, голмайсторите,
подадохме до Общинската скупщина в които по цяла нощ се играе билярд а
оценка на съденето, имената на
Димитровград колективно заявление тракането на топчетата отеква дори и в
които са
ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ футболистите
съседните улици, понеже вратата на БОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ
против
Весна
Анджелкович,
получили червени и жълти кар
собственичка на кафането "Йокер кафането е винаги отворена.
тончета и още редица други
шанса” на ул. "Моша Пияде” Но 32 в
Като първи съседи, много пъти се
прояви в отделни мачове. Това
Димитровград, поради следните оплакахме на милицията но тя не
обаче Председателството не
предприе нищо и ние по-нататък
причини:
намери за сходно да направи. За
На 23, н 24 октомври в град
какаво тогава са дадени тези
В това кафане се консумират нямаме нито една спокойна нощ. Тъй
Годеч, НР България трябваше да
В отложения мач от осмия
__
,,
като
милицията
не
иска
или
не
мзже
да
кръг
на
тазгодишното пари с право се питат и всички стане реванш-среща на спо ртнетн
алкохолни напитки и се играят разни
Димитровград,
СФР
първенство в Първа общинска любители на футбола. Още от
забавни игри, най-много билярд Тук се премахне тази голяма нередност,
н Годеч /Р]Б/. Обаче
футболна дивизия - Пирот, фут- повече, че футболният отбор Югославия
събират разни хора, а най- вече принудихме се да подадем заявление до
поради лошото време /ниските
Общинската
скупщина
с
предложение
болистите на "Партизан” от "Младост” мъка мъчи как да температури/ футболният мач е
попийнали младежи. "Събранието" им
село Желюша претърпяха обезпечи средства за основна отложен за напролет, докато.
започва обикновено към полунощ и да бъде спешно забранена_ по
продължава все до 4 часа сутринта. Тези нататъшната работа на кафането "Йокер
^п^ртич"И<уг°пипот ра на ”Танас' дейност. Подобно е състоянието състезанията по тенис на маса и
шахмат ще се провеждат на 14 н
шанса".
Ние
вече
не
можем
и
не
искаме
полупияни хора надигат непоносим
•мг
кит» г 1 п пт И в останалите футболни отбори 15 ноември тази година.
на - подчерта Христо Косшинов.
шум и правят голямо безредие. В да търпим това положение. Докато
кафането
на
собственичката
ДС.
кафането и вън от него силно крещат,
табелката в един добър и интер
М.Я.
надпреварвайки се, помежду си, и по осъществява голяма печалба, ние сме есен мач. Истина, "Партизан”
имаше
няколко
голови
този начин не ни дават спокойствие и осъдени да прекарваме безсънни нощи.
Сега ни остава само да се надяваме, че положения, но неговите
мирен сън, които са ни насъщно необголмайстори не улучиха целта.
ВЪЗПОМИНАНИЕ
Общинската
скупщина,
която
е
издала
ходими след усилния труд през деня
И естествено, след като един
На 8 ноември 1991 година се
Това се случва почти всяка вечер, решение за работа на кафането отговор отбор не използва своиите шаннавършват
но ще се отнесе към проблема и ще сове - об икновено губи. Така
особено от 1 до 3 часа след полунощ.
ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ
стана и този път. "Та наско Раич”
Освен това, тези неразумни хора вземе енергични мерки.
взе двете точки, а на "Партизан"
от смъртта на нашата мила н
хвърлят и чупят празни щайги и
му остава още една поука,
незабравима
бутилки които са натрупани пред
защото с този мач желюшани
Писмото е подписано ОТ 9 граждани приключиха есенния полусезон.
кафането.
на Димитровград
Д.С.

ДОКОГА ЩЕ БЪДАТ БЕЗСЪННИ
НОЩИТЕ НИ?

ПОРАЖЕНИЕ
НА
”ПАРТИЗАН”

фабрики и което е пай-лошо общинските власти по този въпрос
нищо нс превземат. Днешният закон за пречистяванс на
отпадъчните води налага на промишлените трудови ор
ганизации да обезпечат система за иречистнаяванс на

НА ЕКОЛОГИЧНА ТЕМА

КЪДЕ НИ Е
СЪВЕСТТА 91• •

корозз^на кан^ш^пионниз^сз.о^ъжатлСи трябва
под1роз
зврежданс /нпр. извличане на фенолите
ла гат на специално
от отпадъчните води/.
ата
с голо11око:^в1ободноИможе,даесеИвиди^Дзшиттзовград^ск*1^
в непосредствената близост ма "I умирата е почти черна, в нея

БЕЗ ФУТБОЛ,
САМО
ШАХМАТ И
ТЕНИС НА
МАСА

МЛАДЕНА
ТОДОРОВА
-ДЕНА
от село Сммловцм

Дните см минават, но споменът за нейния светъл лнк,
добродушност м честност ннщо няма да заличи в сърцата и душите
ми.
На 8 ноември ще посетим вечния й дом в смиловските гробища н
ще залеем със сълзи.
Опечалени: съпруг Станое, дъщеря Даниела м многобройнм род
нини, близки м познати

Това сУгоди1 шЪаю1ЩЙ^И^Ин^людав”0 иИ

=1Ш1§1=1=
виновниците във връзка см замърсяван

жизнената

в нея дойде до масов помор на рибите и кос го никого особено
не трогна.
Шо сс касае до димитровградската депоиия, която с найочебиещият замърсител на природната среда, намиращ сс на
4-5 километра извън града, в самото сърце па широколистиата
гооа е едно г розно градско сметище и коварно зрелище. По
този въпрос много се писа, много въпроси без отговор останаха
и сега когато положението е толкова трудно да се реши с поразумно решение, компетентните казват, че нямат друго
решение!?
рсшенисГосвен^ско^нс^замърсяванеГпсГтоз^вмшо^ДсЙо
Кзгото своя ско- програма, която ще бъде на Общинската
скупшина в Димитровград предложена. Една от главните
точ!и която незабавно 'трябва да реши е и прекъсване със
замърсяването на гората в Козарица за което трябва да се
отг оваоя като за наказателно дело. Кой е този, който с толкова
лесно и спокойно имал за право да замести големите природни
блага за градско сметище?
Природата си мълчи, тя не може да сс оплаква. Обаче тя
наказва и това жестоко. Затова ни е не обх одими само съвест ако
след този абсурд и недело съвестта на няко Й в Димитровград
може да бъде чиста
Зденка Т.-Спилснкопа
иог.

!
я текущите и застояли води, които са нижи

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16.11. /ноември/ 1991 год
сс навършват
ШЕСТ МЕСЕЦА
от трагичната смърт на
нашия мил и никога
непрежалим

НИКОЛА
Ц. НИКОЛОВ
от Трънски Одоровци, Димитровградско
Времето минава, но никога няма да заличи спомена по 1 об,
твоята прекъснати младост, безмерна обич и човеколюбив.
На 16 ноември т.г. в 12 часа ще посетим вечното му
жилище в селските гробища в Трънски Одоровци и ще
положим цветя.
Ьпечалсно семейство
Николови

«
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
ЗВОНСКО-ДЕРЕКУЛСКИ
ХВАЛБИ

СМЕЕШ ЛИ СЕ,
МИЛИ БОЖЕ?

- зл 1Ю1КО СЕЛО ПО НЕЩО -

В Босилеград добре е:
всичко има, всичко може,
дъжд вали, а слънце грее ти ли това пращаш, БОЖЕ?

От десетина машина, които съществуват в Звонци, само
един има двуезична фирма, но той вече не работи.

*

*

*

*

*

*

*

*

♦

♦

♦

♦

За небрсжисто на звончани не бива много да хабим
думи....Ето например, сега когаго в пялата наша Република
хората рсстапрират старите и построяват нови черкви звонската най-вероятно ще рухне.

Хора умни, пестеливи,
домакини, градинари,
по ръката - дарежливи,
по носията - боляри!

Известните майстори строители - нашушковчаии, чак
тези дни рошиха да построят училище, макар че старото вече
отдавна почти е паднало. Хубава рабоза, ама и в това село
децата бая намаляха. I Гищо за з ова. Нашушковчаии се женят
твърде млади и ще наваксат...

Труд обичат като цвете,
за парата - глава дават,
послушайте, погледнете само здраве пожелават!

Село Ракита винаги е имало свои рекордьор и на югосланско равнище. По-рано това бе мина "Ерма” сьс своите
най-високо калорични въглища. Соча пз.к ''рекордьорка” е
вече известната Марика Сратисва о т зова село, която
получава най-малка та пенсия в Югославия -1 /един/ динар!?

Писаната реч обичат:
без нея се тук не може,
на чужд език думи сричат смееш ли се, мили БОЖЕ?

Във Вучи дсл живее човек, който се казва Искрен
Искренов. Според името и презимето му той би зрябвало да
бъде най-искрсният човек, обаче за неговата ''искреност4'
знаят надалеч от този край...
♦

*

В хотела нощ нощуват,
в Кюстендил пазаруват,
в Сурдулица се лекуват,
по надалеч не пътуват!

*

*

В Звонска баня все по-често се оплакват, че няма
достатъчно вода за басейните. Как ще има, когато бансказа
вода някои баняджии са си присвоили и са я отвели но
къщите и вилите си.

*

♦

I

*

♦

Който чака-той и дочака. Та(са и жителите на село Ясенов
дел дочакаха да им бъде построен мост и то не какъвто и да
било, а мост който струва 180 хиляди германски марки!
Е, ама не се знае дали ще дочакат деня, кога го ще могат
да минат през него, защото както неотдавна писа в
"Братство” - ще трябва да станат алпинисти за да М01ят да
се качат и да слезнат от него.

В Босилеград добре е:
в болница не се умира,
Рисовица пожълтее па им болките изпира!

3

От Божица им реката,
от Извор им е водата,
от Милевци чистотата,
а БОГ дал им е душата!
Александър Дънков

■
■

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ДЯДО МАРИНКОВИТЕ
"ЧЕРНИ” ОВЦЕ
Едно време в Звонцн живееше един старец, когото всички викаха
- дядо Марннка Той имаше много смисъл за хумор. Така например,
веднаж, след като бе пийнал, в кръчмата в село Звонцн влезна и жена
му н започна да вика: ”Айде Маринко, доста сн пил, иди пуши църнете
(демек горките) овце, че липчу гладне”!
Дадо Маринко стана от масата, взе бастуна си и отиде в близката
поята, в които имаше немалък брой овце, между конто и две черни.
Отваря вратата н пуска само черните овце, а останалите, пак затваря
в по ятата си.
*
След като пусна черните овце на паша, отново се завърна в
кръчмата н продължи да пие...
Не мина дълго време, ето я пак женя му м още от вратата се развика. "Леле Маринко, бог-^да те убийе, ма па защо пущи само две овце,
а онея остави да гладую!
А дядо Маринко й отвърна:
- Йете, йете, па иели ми рече да лгущнм църнете овце...

Т.Петров

ШШш ®шшм

*

И село Искровци пропусна шанс, да стане световно из
вестно. Именно преди известно време там бе намерена една
напълно дива девойка, която изобщо не бе чувала, а камо ли
пък виждала цивилизация. НО "благодарение” на нас журналистите, които не писахме за това Искровци не стана славно село.

*

*

*

*

*

*

Както се узнава, Демократическият съюз на българите в
Югославия предлага в село Петачанци да бъде открит нов
гранично- пропусквателен пункт. Народа е съгласен с това,
няма нищо против, но не сме сигурни, че от тази идея са
въодушевени и димитровградските "шверцери”, защото по
този начин биха получили не малка конкуренция.
В унисон с името си жителите на село Берин Извор
изглежда са "обрали бостана”, защото останаха без четирикласното си училище - поради недостиг на деца. Нашият
съвет е : беринци, бъдете по- активни в леглата си...
В село Трънсхи Одоровци отвинаги се е празнувал
летния Свети Йован, който винаги се пада на 7 юли. По
време на "комунизма” мнозина функционери-комунисти
през този ден идваха да си пълнят гушите с печено агнешко
с претекст, че "празнуват Деня на въстанието в Сърбия...”
Сега вече няма нужда да крият, казват си вече хората че
тиват да празнуват Свети Иован. Какво да правят горките,
па те са винаги с таз - дето е на власт...
Р
горките,

*

*

*

Откако се асфалтира пътя из долината на река Ерма
пр«жчани са в дилема - дали е по-изгодно да се пътува през
Бабушница или през Суково, за да стигнат до Пирот.
Нашият съвет е: Скъпо е и от Двете страни...
Т.Петров

/^чМ. петров--------~-------- —----------------------

ШВОРЦ
■

<*
:

Преди две- три године у Димитровград на
I бързу руку шо се каже, решише да лрекърсте
улицете Демек старата имена не одговарала,
млозина оди тия човеци, шо н>ино име
носиле улицете имали некикьв "кусур", та
узеше и натураше имената ни за онова време
Йош уважавани политичаре: Кардел,
Бакарич, Кидрич...Н>инете улице се уливаю
на главнуту, а знае се главната носи името
на най- главнотога.
Народ несу питали. Решише си кико што
су си навикли: навию и преко труп. Ако
некой се п обуни - он уяши тераежа.
Прогласе га за неподобнога,
за
неприятеля.. Що да криемо. Текъв им беше
теркат.
Ама лъга баба долъга. Са ка наступи
демократизация и ка вечима не помага ония
лек с ”неподобносту” народ се поразюжи и
по че свак да орати кво му тежи на сърцето.
Тека поново се поведе разговор и за
пр екрштаван, ето на улицете
Немаше да се являм ако за върчането на
старата имена на улицете пак се не явише
истите ония шо по-рано беоше ПРОТИВ!
Епа шо е млого - млого йе
И нийе неколицина весникаре шо стеомо
да лежимо у овче коже дека се осмелимо да
кажемо дека това не йе законсПи и дека йе
направена грешка: нишо! Истина никой не
тражи орден за това дека йе бил за некую
правилну идею, ама нека причекаю малко
ония шо беоше надигли патърдию по нас
Тия шо стално висеоше у комитет беоше
лрипремили ”ужето”! Те еднога че искарую
оди раооту другога че премешаю на друго
радно место...На осталити че запрете да седу
мирно да не и сър де, ешо може да сгазе
сугребйс..
Са тия силници кажу: требе да се върне
име на Димитровград - Цариброд
Демек, убаво си било името - царско.
~
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1ВСК Варкаю да буду първи, кико
и гледам и слушам - първи напалаю и
окамоШНПчТ СТрОЙ- комУнистичби що га

беше зР1?иа*%немо ЧВВ0 - комУнизам
оеше за н>и. ОНо си беоше исплели

ГшГЛЛ™
«е» «-глас дека било
пЛ ’ и
строй не валял ни пет
паре...Иощ малко чекам само да почну да
^оредека су били у немилост. Коджа оди
и
У разне партийе и окаю
,
суПб7%оПн°и%0™лГ Йе бИЛ0 Д0 ЮЧ™ шо
Дали си миел
„ . е дека народът йе толкова
забоварлив и
може дв му се орати све и
сваша!
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Народът убаво знайе дека тия шо варкаю
у све да буду първи - СУ спрем
ни и за

%
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УВЕК ПЪРВИ...

/X

иуду първи, и да се облаже, ако може
колко вола за рог ка ущипещ..

/

пдам. цпост ”Б|штс™о>.е удос.
том. с Ордм Срггспо ж ютегоо см
сребърен венец за особени заслуги в
•I
т* «. .оформят
ска дейност н за принос в развнтето ■а брнстството ■ единството
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У осечаю
Манча
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ. В ЮГОСЛАВИЯ

Просвета , ул ■'Войвода Гойк^Ш цлЖиШ

Ш ПЕЧАТНИЦА.

