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НЕФОРМАЛНИ РАЗГОВОРИ НА ЛИДЕРИТЕ НА ЮГОС
ЛАВСКИТЕ РЕПУБЛИКИ С ЛОРД КАРИНГТЪН В ХАГА
ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

МАСТРИХТИ
ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
Към края на първата година от последното дссстлстнс
на спектакулармия Двадесети век Европа, (не)популярно
наречена "най- старата дама” на този свят, макар и срав
нително малка като географско понятие, от ново успя
почти без конкуренция да заседне в централната ложа на
световната политическа сцена. Нан-голямата заслуга за
това нейно постижение се пада на един привиден
парадокс, който ”очебищо” противоречи на познатата
(сюромашка) логика: бедните трябва да се обединяват и
да се помагат, а богатият си може и сам. Пред прага на
мечтания XXI век богатите западноевропейци, според найновите информации от холандския град Мастрихт,
окончателно са решили да създадат "европейска уния”,
икономическо-валутна и политическа асоциация без
(вътрешни) граници, в която ще се намерят и
някогашните ожесточени противници от най-кървавото
свет
товно масово-стълкновение, Втората световна война.
На Юго(славия)изток обаче бушуват дсзинтсграцио1шн
процеси, с кавги и побои се делят братя и съседи, бедата
е остър нож под гърлото на стотици милиони хора, които
довчера изграждаха ”най-прогрсснвното и най-хумаино
общество” в дългата световна история.

КОНФЕРЕНЦИЯТА
ТРЯБВА ДА
ПРОДЪЛЖИ С
РАБОТА

НА ТИСКЪ Т И ДИСКРИМИНАЦИЯТА НАПРАВ 0
РАЗРУШАВАТДЪЛГО ИЗГРАЖДАНОТО ДОВЕРИЕ В ИН
СТИТУЦИИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАВЕН РЕД
ОБИДА ЗА ДОСТОЙНСТВОТО И ПАТРИОТИЧНИТЕ
ЧУВСТВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ

* МИЛОШЕВИЧ: МИСЛЯ, ЧЕ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ
ЗАСГЪПВАТ ЗА МИРНО РАЗРЕШАВАМЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА
КРИЗА ЩЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАЗИ НАЙ- НОВИЯ ДОГОВОР
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ МА ОГЪНЯ И ОКОНЧАТЕЛНО ДА
СВЪРШИ С УСПЕХ МИСИЯТА МА САЙРУС ВЕИС
* КАРИНГТЪН: МИСЛЯ, ЧЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА
ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ С РАБОТА, МАКАР ЧЕ НЕ
ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГНЕ ФАКТЪТ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ
ТРУДНОСТИ ПО ТОЗИ ПЪТ
След едном сссчсн застой в работата на Международната
конференция за Югославия в Хага п началото на тази седмица в
холандската столица се проведоха неформални разговори на лидерите
на югославските републики с председателя на Конференцията лорд
Каринпън. Неформалната среща се състоя в пълна дискрсция: в нея
дори не участвуваха ни външните мснистри па югославските
републики. Узнава се, че становищата на Арбитражната комисия на
Конференцията по някои фундаментални въ проси на югославската
криза са били една от централните теми на ха гските разговори.

Макар че по всички външни характеристики на актуалното политическо положение старият континент,
според нашите критерии, е дом на един от най-жестокнте
парадокси в и сторията на човечеството, това все пак е
привил с размерите на една голяма илюзия. Защото на
този свят нищо не се случва вън от логиката на обектив
ните закономсрности в условията на нашия свят, чнйто
важен фактор са и способностите и недъзите на народите
и техните водачи. Човечеството все повече се оформява
като една общност, като един (жив) организъм, който
- усъвършенствува общата си ”нервна система”, за да улес
ни живата си и по-ласно да се справи с настоящите и
бъдещите космически предизвикателства. Развитите
народи и страни (а разв»гги са затуй, че може би са имали
по-добри условия, но още повече затуй, че се били и помъдри) усвояват тази закономерност като ръководство за
практична акция, разбира се, в полза на собствените им
интереси и по този начин отново заемат найблагоприятната ста ртна позиция. За разлика от тези
"бездушни ра!дионалисти” ние, бедните "мечтатели с
широка душа” предимно от славянски произход, към
тази основна логика в развитието на човечеството се
отнасяме като към велик идеал, едва ли не като към
божество, което справедливо ще разпредели жизненото
щастие еднакво на всички хора и народи на този. свят и
при това сме изградили "силна увереност”, че от наша
страна с достатъчно само да сме негови силни
привърженици. И, разбира се, "енергично и неотстъпно да
се борим, ако трябва и с оръжие, против мрачните сили,
независимо от това в коя част на света се явяват те”.
Не е малък броят на хората от (бившия) "социаал истически свят”, които развитието на човечеството разб1ират
само като борба на "прогресивните” и "назади ичаяите”
сили и кои го днешния колапс на Югославия и С ъвстскин
съюз единствено обясняват с дългогодишните дсструктикни акции на "реакционния Заиад” и с помощта, която
са му оказали и оказват "предателите” от нашите редици.
В разпространената най-нова версия най-големият измен
ник на социализма и най-голям виновник за нещастията
в Южна и Източна Европа е президентът на (бивша та)
най-голяма държава н^ света и "първа страна па
социализма” Михаил Горбачов. "Та нали той допусна ря
стане обединение на Германия и да вдигнат главите си
сепаратистите, той издаде социализма и продаде
социалистическия лагер”!? Привържениците на тази
"теория”, която не е нищо друго освен
историята, не разбират или не искат да разберат обеюгивмите причини за краха на социалистическия "|и>ск-г и и
социалистическите федеративни държави. Зашог
може да се интегрира "за вски-всков
Държава, която е изградена на три крака с огря
времетраене: една идеология, една партия и ери
(кул г иа водача). Държана, които е изграждана оттор^
Директиви, постановления, резолюции « Д^арации
Държава, в която култът на властта и
««пришия е многократно по-силен от
^^Д
“а иа хората и закономерностите на
аатие не може да има дълга розова перспектива.

■'"■пи Европа са иоодукг иа илюзиите, несполуките и
« иК»К и страни от Ду'—
Същевременно те са и едни вид катарзис, който № мемс
дащ.к. но ако намерим достатъчно ум1Шямим^о и
заплатим с препалено голяма неин, НИ трасираме мишо
по-сигурен път към бъдещето си.
^ (.

КЛРИНГТЬП И МИЛОШЕВИЧ: Предстоят пони срещи и риз/опори и Хиги
"НАЙ-ВАЖНО Е ОНОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В
ЮГОСЛАВИЯ"
- Това беше не<|юрмалс|| разговор, който може да бъде от полза за
1102!(готовката за по-нататъшпа работа на Хагската конференция - заяви
пре/■д Телевизия Белград председателят на Република Сърбия Слободии
Милошсвич. - Обаче аз иск ам да подчертая, че в момента с най-важно
онова, което се случва в Ю| осланян. Ми сля, че всички, които се
застъпват за мирно разрешаване на югославската криза ще помогнат
да се спази най-новия договор за прекратяване на огьин и окончателно
да свърши с успех мисията на Сайрус Вснс. Доколкото се създадат
тези предварителни условия, ще бъдат много по-добри и условията за
по-нататъшни разисквания в рамките на Хагската конференции и за
изнамиранс на мирно решение на югославската криза.
Нъв връзка със становищата и мненията на Арбитражната
комисии, кояго работи при Международната конференция за
Югославия Милошсвич изтъкна, че "ние казахме нашите забележи и
аз се надявам, чс във връзка с тих ще имаме възможност да поведем
разговор на самата Конференция, а също така и в рамките на нодгоктката за по-нататъшна! а й работа”. Председателят на Сърбин не каза-за
какви забележки става дума, само напомни, чс ”те са твърде
миогобройни".
Милошсвич беше попи тан кога може да сс очаква нова сесии на
Хагската конфс|>снции:
- Изхождайки от разговорите, които водихме, ние очакваме, че
много бързо ще бъдат създадени условия за по-нататъшна работа на
Конференцията. Нъв всеки случай тона е един от въпросите, по ко иго
няма спорове. Общо с становището, чс Конференцията трябва да
продължи с работа, понеже това е един от начините да сс намери мирно
решение за югославската криза.
ОПИТ ДА СЕ НАМЕРИ АРАНЖМАП, С КОЙТО ВСИЧКИ
ЩЕ БЪДАТ СЪГЛАСНИ
Подобно станонищс за по-нататъшната съдба па Хагската
конферс!нция с ъобщи иа пресконференция и нейния т председател лорд
Карингчън:
. Мисля, че Конференцията за Югославия щс н|ро/ЦаЛЖИ с работа,
макар чс не трябва да се пренебрегне факзът, чс съшссггвуват трудности
по този път. Надявам се, чс псе пак щс Iпремахнем тези трудности. До
днес не ги премахнахме, но е известно, чс щс се опитаме да иапрапим
това - заяви Каринггън.
Попитан дали е сключен договор за но-нататъшната работа на
Конференцията, лорд Карингтън съобщи, чс щс сс опита да намери
"един пид аранжман, с който псички щс бъдат съгласни.
Спирайки сс на четвъртата мисии на Сайрус Вснс и Югославия,
председателят па Хагската конференции заяии, чс напълно с унерен,
чс Вснс ще създаде условим за мисията иа международните мирни
сили". След като посочи становището на Арбитражната комисии,
според което "Югославия с страна, коитр изчезва’’, лорд Карннгп.н
заяви, чс нсс оптимист вън върша с политическото решение на кризата
в Югославия, но с оптимист във връзка с прекратяването ни огъни.
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На 6 декември Народната скупщина на
Република Сърбия прие Декларация за натиска на
Европейската общност, която гласи:
"Народната скупщина на Република Сърбия се
обръща към нашата и световната общественост и
към всички парламенти на свободните държави, а
специално към страните на Европейската общност,
предупреждавайки ги за голямата опасност за
международния ред, съдържана в прецедента, който
направиха правителствата на 12-те държ авичленки на Европейската общност, гласувайки едностранчиви и неаргументирани икономически
санкции и прилагайки политически натиск върху
Сърбия и нейните граждани, обосновавайки ги с
неистини за некооперативността на Сърбия и
Черна Гора.
Тези постъпки и мерки директно са противни
на международното право и признатите начала за
отношенията между държавите. Те представляват
твърде грубо нарушаване на принципите, залег
нали в учредителния документ на ООН и в
Декларацията на Конференцията за европейската
сигурност и сътрудничество (КЕБС). Освен това,
тези решения са в пълен разрез с мандата, който е
даден на Европейската общност да окаже добри ус
луги в решаването на югославската политическа
криза.
Уверени сме, че с един такъв натиск, който
напомня на някои предишни, още незабравени
времена в Европа, се застрашават и самите основи
на отношенията между европейските и другите
свободни народи и страни. Такива мерки на натиск
и дискриминация, насочени срещу Сърбия,
на право разрушават дълго изгражданото дверие в
институциите на международния правен ред. Опас
ностите, които произтичат от такива поведения на
група развити и значителни държави, косвено
застрашават и други райони на Европа и света и
могат да представляват увод и основа за по
нататъшни едностранчиви и своеволни нарушения
на общоприетите принципи за отношенията между
държавите.
Народната скупщина на Република Сърбия
специално посочва нарушаването на ясните
задължения, съдържащи се в Споразумението за
сътрудничеството на Европейската общност с
Югославия. Това споразумение изобщо не пред
вижда възможността за такава суспензия и
задължава на срок от шест месеца в случай на ед
ностранчиво скъсване на договора.
Решението за икономически санкции против
Сърбия представлява напълно недопустима намеса
във вътрешните работи на друга държава. То е
.насочено към застрашаване на стабилността в един
твърде чувствителен регион в Европа.
Много тежки последици ще има и
незачитането, от страна на правителствата на
страните в Европейската общност, на принципите
за нсдискриминация в отношенията с трети
държави. Такива мерки по дискриминация, които
са насочени към Сърбия значат .и нарушаване на
разпоредбите на ГАТТ (общото споразумение за
митото), които задължават всичките 12 страничленки па Европейската общност.
Най-тежки последици за европейския мир и
сигурност може да има стремежът на 12-те страни
на Европейската общност със своя натиск да
провъзгласят Югославия за несъществуваща, кое го
изобщо не е възможно според международното
право за страна, която е основоположник и член на
ООН.
Сърбия желае добри отношения с всички
страни в Европа и света. И в бъдеще ще се бори за
такива отношения.
Гражданите на Сърбия и Народната скупщина
на Република Сърбия заявяват, че такъв груб
натиск, който се върши половин столетие след
края на Втората световна война, която отнесе
огромни жертви, между които и многочислени
сръбски, обижда достойнството и патриотичните
чувства на Сърбия и нейните граждани.
Такива чувства винаги, в най-тежките ис
торически изкушения, подтикваха нашия народ
към решимост смело да се противопостави иа
всички видове натиск. Обръщайки се към.
обществеността1 й парламентите в целия свят,
Народната скупщина' на Република Сърбия
изразява убеждение, че така ще бъде н в тези, за
Сърбия и нейните граждани, тежки исторически
дни.”
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МИСИЯТА НА САЙРУС ВЕНС В ЮГОСЛАВИЯ
СРЕЩА НА ВЕНС И
МИЛОШЕВИЧ

- ^
г
Председателят на Република Сърбия Слободан
Милошевич и личният пратеник на генералния секретар на ООН Сайрус Венс водиха на 5 декември разговори за подготовката за изпращане на мирни сили
на Обединените нации за военното поприще. В раз
говора участвуваха и подсекретарят в ООН Марк Гулдинг, специалисти които придружават Сайрус Венс и
министърът на външните работи на Република
Сърбия Владислав Иованович.

гждадааяя
ягавгаткаг гяк °т?~ •
Загреб, където с Франъо Туджман е водил разговори за
ппемахването на несъгласията във връзка с разстването на мирните сили на Обединените нации в
^“^асти и Югославия,
К1

"СИНИТЕ КАСКИ”
- ПО ДОГОВОРА
Специалният пратеник на генералния секретар на
Обединените нации Сайрус Венс замина от Белград за
Ню Йорк, където на първия човек на ООН Перес де
Куеляр ще докладва за едноседмичната си мисия в
Югославия. Въз основа на доклада на Сайрус Венс за
разговорите с републиканските лидери и
представители на ЮНА, генералният секретар трябва
да вземе решение дали в Съвета за сигурност да пред
ложи в Югославия да бъдат изпратени "сините каски”
на световната организация.

СРЕЩА ВЕНС КАДИЕВИЧ
На 4 декември в Белград Сайрус Венс се срещна с
Велко Кадиевич, съюзен секретар за народна отбрана,
Службата за информиране за разговорите между
другото съобщи, че в "по-дълъг разговор тежището е
било сложено върху реализация за задачите от
женевския договор от 23 ноември тази година във
връзка с изпращането на мирни сили на Обединените
нации в Югославия”. В тези разговори, както е

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ОБЩНОСТ В МАСТРИХТ

"РЕЦЕПТА” ЗА
НОВИ ДЪРЖАВИ
Под тежката сянка на драматичното разлагане
на огромната съветска уния и югославската
кървава драма, предизвикана от сецесионистката
категоричност и безочност европейците дошли на
идея да създадат собствена доктрина за приз
наване на нови държави, които се явяват на
■ стария континент с разлагането или
обединяването на нови държавни общности.
Идеята поникнала от Франция и представлява
опит Европейската общност да отиде крачка
■ напред от варианта, кЬйто след тревожните вести
от Съветския съюз беше в оборот и която
налагаше съвместно и бързо организиране на
Общността подготвена да посрещне катастрофал
ните последици от разгрома на Съветския съюз и
евентуално разорителната лавиИа от национални
и етнически стълкновения
Французите очевидно искат Общността
"стратегически" да се подготви, за да предотврати
евентуални неприятни ситуации от случай до
случай да се определя във връзка със съдбовни
въпроси. Без оглед на инициативата пред
ложението е интересно за нас що се касае до
окончателната развръзка на югославската криза
Предложението се основава, както се съобщава,
върху Хартата на КЕБС, правото на народите на
самоопределение, международни гаранции и на
границите и зачитането правата на малцинствата
Както се узнава Франция запознала със своята.
•'идея ГермаШя, тъй като последната е
• пр еокупИрана от тази тема Франция, както се
изтъква, не е против признаването на Хърватско,
обаче изтъква и това, че е проблем какво да се

От източници, близки на Венсовите сътрудници, се
узнава, че подробностите за мирната операция на
"сините каски”: броят на войниците в поделенията,
начина на тяхното действуване и територия на
разпределение, са фактически договорени. Сайрус
Венс тези дни предупреди, че "разпоредбите на
споразумението изготвени з Женева не са спазвани
напълно, така че началото на мирната операция не би
могла засега да дойде в предвид.”
Американският дипломат е добавил, че във всички
възлови страни в Югославия е постигнат договор във
връзка с разположението на "сините каски” и този
план би могъл да се реализира щом прекратят борбите,
Сайрус Венс, също така е добавил, че "важна крачка
напред” е оценил споразумението между Хърватско и
Армията за деблокадата на казармите на военни обекти
около Загреб,
/Танюг/

прави с Югославия. Счита се обаче френската
доктрина няма изгледи на успех.
Англичаните отрицателно реагират на
френската инициатива. Според тях проблемите с
възникването на нови държави, или с разлагането
на стари, трябва да се решават от случай до случай
без предписване на строги норми.
Макар че в Мастрихт за Югославия официапно
не се разговаря в западните коментари се подчер
тава, че съществува голям натиск на Бон да бъдат
признати Словения и Хърватско. Германският
министър на външните работи Геншер е заявил,
че Словения и Хърватско дали гаранции, че
приемат съществуващите граници и защита на
малцинствата и по такъв начин са съгласни да
приемат административните граници като
държавни!
Б разискванията за принципите на Общността
за външната политика и политиката за сигурност
е приета инициативата в анекса за
западноевропейската уния, единствената чиста
европейска институция, която да се занимава с
въпроси по отбраната, да се внесе и текста за
външната политика и споразумението за
политическа уния. Остават обаче неизяснени
редица въпроси които да се намерят под покрива
на Европейската общност и евентуално нейния
"военен юмрук”.
Съществуват и разногласия по въпроса как да
се гласува в институциите на Европейската
общност - с мнозинство гласове или единодушно,
когато
се
касае
преди
всичко
до
външнополитически и социални въпроси.
Най-голяма тревога създава навестяването да се
създадат "славянски ядрени сили" върху почвата
на разлагащия се Съветския съюз. Голям проблем
за "дванадесетте” е как занапред да се контролира
бъдещото съветското ядрено въоръжаване,
предприемат ли Русия, Белорусия и Украйна
мерки за премахване на А^лга, дали ще бъдат
гарантирани права н'а Малцинствата и др.
въпроси, на които отговор ще дадат идните дни.

РУСИЯ, БЕЛОРУСИЯ И
УКРАЙНА ОСНОВАВАТ
ОБЩНОСТ НА
СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ
СЛАВЯНСКИ ДЪРЖАВИ
Лидерите па три славянски държави в досегашния Съветски
съюз - Русия, Белорусия и Украйна ■ са се договорили на 8 декември
да основат общност на суверенни и поръчват, че "Съветският съюз,
като субект на международно право и геополитическа реалност вече
не съществува.”
Към новата общност на суверенни държави могат да се приобщат
всички членки на бившия Съветския съюз, а също така и други
страни, които приемат нейните цели и принципи. Седалището на
координационните органи ще бъде в Минск, а не в Москва.
Договорът на лидерите на Русия, Белорусия и Украйна е постигпат слсд двудневни съвещания в Брест, главния град на Белорусия,
недалеч от границата с Полша. Договора са осъществили руският
председател Борис Йелцйи, лидерът на Белорусия Станислав
Шушкевич и повият председател на Украйна Леонид Кравчук.

САЩ И ПРИЗНАВАНЕТО НА УКРАЙНА

ДА НЕ СЕ БЪРЗА
С РЕШЕНИЕТО
По време на предстоящото посещение на Украйна,
Белорусия и Русия американският секретар на външните
работи Бейкср ше посвети внимание на "проблемите на
порастващите демокрации в тези републики” и проблемите на
ядреното въоръжване. Според "Вашингтон пост” секретарят
Джемс Бейкър е заявил, че ше води разговори за
независимостта на Украйна, което предизвика несъгласия с
Русия.
Вашингтонският вестник посочва, че Бсйкзр е заявил, че
Америка ще положи усилия в течение на разлагащата се уния
в Съветския съюз "ще се настоява да се избегне
междурепубликанска война от югославски тип”. Той
подчертал, че ше направи опит да повлияе върху по
нататъшния ход на съб1ггията, за да тръгнат в "иснасилствена
и положителна посока”.

Американското балансиране подразбира Съединените
американските щати да не бързат с признаването на Украйна.
Ьи било грешка ако се направи едно от двете неща - да се
откаже признаването, или пък да се побърза с него” - пише
вашингтонският вестник.
Доколкото републиките в Съветския съюз биха се признавали
„„
„ веднага, укрепвали би хора е твърда ръка - обяснява
всстпикъ г и добавя, че нека да се укрепят "умерените”.

КРАТКИ НОВИНИ

РАДИОАКТИВНИ ЧАСТИЦИ В
ДУНАВА?
Букурсш. - Румънска комисия за вторични суровини към Мини
стерството на промишлеността е съобщила, че в Дунава са открити
радиоактивни алфа-частици, водещи потекло от българската ядрена
централа в Свищов "Козлодуй”. Председателят на комисията Долфи
Дример е изтъкнал, че тези частици са опасни за живите организми.
Изследванията е публикувал Политехническият институт към
Еколожкия университет в Букурещ.

СЪЗДАДЕНО ДРУЖЕСТВО НА
КИПЪРСКО-ЮГОСЛАВСКА
ДРУЖБА
Ни

козия. . По почни ня Андре Яконлевнч, директор ма научния
център Кнкос е основано Дружество на Киггьрско-югославека дружба
Дружеството вече е събрало лекарства в фармацевтични материала
за бежанците от военното поприще в Хърватско.

”МИГ” ЗАСЕГА ОСТАВА В
АВСТРИЯ.

" Австрийското правораздаване изглежда ще отсъпи прел
политическото становище на Виена към кмчкланскята криза. Именно
и покрай решението на Националния съд във Виена на Югославия Д*
оъдс върнат самолетът ”Миг-21”, който на 25 октомври се приземил
™“СТра,,а’ мсега ням* Да сс изпълни. Такова е становището на Минавстрийски* п,^лВЪ,Ш,НТЛРаб0^ |,а ^ВСТРИЯ> изнесено в отговора и*

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО • 13 ДЕКЕМВРИ I»*1

СЕСИЯ ИЛ ОС В БОСИЛЕГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

СКУПЩИНСКИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДА
СЕ РЕАЛИЗИРАТ НАВРЕМЕ
БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА*
Делегатските въпроси и отговори,
състоянието и проблемите в основното и сред„о училище в общината (информация на 7-та
стр/ числото н структурата „а миаятпчес.
к„тс работилници и информацията ,а таи,имането на обществени площи бяха теми,
КОИТО „ан-много приилекоха вниманието на
делегатите на Общинската скупщина в
Босилеград, състояла се в миналия петък.
Делегатите потърсиха докрай и на време да се
реализират заключенията на Скупщината
когато се касае пе само та делегатските
въпроси и отговори, но и за всички
други, от
които зависи подобряването на живота па
гражданите в общината
---------

ПРОБЛЕМИ В Г. ЛЮБАТА

I

В "Делегатските въпроси и отговори” и
сега преовладаха комунално- битови теми.
Повече от посочените въпроси са от по-стара
дата което показва, че съществуват труднос
ти в решаването им. Доснтей Игнятов от
Д.Любата на пример потърси ОС да се
ангажира, та Власинските водоцентрали да
оградят входа на тунела, т.е. там, където се
захваща водата в Любата, понеже сега същото
представлява опасност за хора и животни.
Представители на ОС отговориха, че такъв
иск е изпратен на ВЕЦ в Сурдулнца но те
това не са направили. Затова се налага за
настаналия проблем да се осведомят ком
петентните републикански инспекции. Антон
Тончев от Босилеград потърси отговор на
въпроса защо не е прокарана канализация на
улицата ”Хр.Ботев” в Босилеград, макар че
такова решение тази ОС е приела още преди
една година. Председателят на Местната
общност в Босилеград Никола Савов
подчерта, че средства за тази цел трябва да
обезпечи Общинският фонд за пътища, а не от
касата, в която се сливат средствата от
самооблагането. Когато се касае за средства от
самооблагането тв ърде кате горнчен бе
Стоичко Андонов от Г.Люб ата, който
подчерта, че председателят на съвета на
тяхната местна общност своеволно си прокар
ва път за махала Латков дол м че горнолюбатската местна общност, която
въсщност н не действува, няма да се съгласи
да заплати разноските. Тъй като в това село
не действува нито Съветът, нито Скупщината
на местната общи ост, ОС застана на
становище в Г.Люба'та наскоро да се свика
Скупщина на МО когато тр яб ва да се
разисква за повечето ”селск и” въпроси и
проблеми.
И сега особено внимание привлекоха
въпросите, съврзани с телефонни линии в
общината. Александър Христов от
Църнощица изтъкна, че телефонът в селото
им се намира в сградата на училището, което
временно е закрито и че хората не могат да го
ползуват. Съществуват условия, каза той,
телефонът да се помести в сградата на чостен
магазин, като потърси ОС да участвува в
плащането на такси. Представители на ОС от
говориха, че местната общност може да
сключи договор със собственика на магазина,
като и споразумение кой с колко да участвува
в плащането на таксата за приключване и за
разноските, но че ОС няма средства и не може
да участвува
в
заплащенето
им.
Го репосоченият делегат от Г.Любата каза, че
в селото има само един телефон, който преди
обед е в местната канцелария, следобед в
къщата иа председателя на Съвета на
местната общност, "когато за повечето
жители е недостъпен”. Митко Николов от

Е ПРЕМАХВАТ КОМУНАЛНО-

Браиковци попита запш
все още не се
предприемат мерки за па Л
възстановят
съществуващите телефонни ли„„„
г
Тлъмино и Бра,1ков,,„/Т,,о "СТЬрпреди две години прсд„тГ„т„Рет„
Враня запо.ща да инюжлаттяо, ти ща от
Рибарци
към Тлъмино когнто биха
срутени едно число
стълбове, а
бс из,,окъсапа/.
Председателят па I
ОС Спаско Спасков каза,
чс проблемът не е решем поради
бездсйствунането
на предприятието за
пътища, но ис се полагат усилия този пв(>облсм
а3 се реши до края па годината. Той п10СОЧН
следното: - Водим акции за прокарваме па
иоии телефо,......линии /за Паралии, р™,
Милсвцн н Радичсвци/ а личи че и и старите,
т.с. сегашните ни създават трудности. Един не
се ползуват, други са в дефект, а ПТТ

службата все още не иска да ги приеме и за
тях да се грижи. Имайки предвид значението
на
този
въпрос,
както
и
на
електроснабдяването, в края на месеца ОС на
тези въпроси ще посети отделно впи,манна
НОВО ПРЕДПРИЯТИЕ
На сесията Васил Танев, ръководител на
цеха за конфекция в Босилеград, стопанисващ
в рамките на Общественото предприятие
”Цървена звезда” от Крушевац, прсдвести, чс
цехът ще се отдели от сегашното си
предприятие и от началото па 1992 година ще
започне да действува като самостоятелно
обществено предприятие. - За раздружаване,
каза той, съществува готоеност и от страна на
цеха, и от страна на ”Цървена звезда”, по
раздел янсто не трябва да се разбере, че "Црвена
звезда” им е взела средства от Фонда и че сега
се отказва от цеха, както няко злопа.мерин
искат да тълкуват намерен ието. Затова и вие
делегатите, подчерта Т акев, трябва да
тълкувате правилно разделянето. Цехът в
Босилеград има перспектива. В дос егашното
си двугодишно съществуваме работниците
/204 души/ овладяха с качеството и
производствения процес. Цехът е технически
добре обзаведен, което не значи, че няма да
полагаме усилия да обезпечаваме нови
машини без които не може да се следи
качеството и модата.
I акев подчерта, че в работа за па бъдещето
самостоятелно предприятие в Бо силеград.
което ще Оъдс зарегистрира
и за внос- износ,
ще съществуват и проб леми. Нсред тих

подчерта два, струва се най-главните: липса ча
оборотни средства и пласмент на
произведенията. Първата година (1992) каза
тон, суровини и пазар ще им обезпечава
Дървена звезда”, а въпросът с оборотните
средства 1цс се решава на следния начин:
средства ще се търсят от Фонда за неразвитите
среди а ще се обезпечават н чрез ангажиране
на средства от работниците - чрез кредитиране
и акцик, . което ще рече, чс предприятието
сетне ще стане акционерно др ужсство. Ма
въпроса дали работниците могат да
участвуват със средства и колко заплата
получават 1 аксв каза, чс работниците в цеха
иолучапат ог 3,5 до 8 хиляди динара
Едно число делегати търсеха по този
въпрос да се разисква Дискусия по същия
ооаче не бе открита

НЕОБХОДИМО Е ДА ИМА
РАБОТИЛНИЦИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
На сесията бс констатирано, че обществени
площи все още се намират в час гни ръиа ”Пс
бива обаче само да се констатира, каза Рап 1КО
Кирилов, но да се посочи кой, 1С1.ДС и
обществена площ е присвоил”, като подчерта,
че предложената информация не е написана, а
преписана. Делегатите застанаха на становище
общинските органи да изучат кои точно
площи са завзети в градоустройствената част
на Босилеград, дали съществуват искове 1 е 1И
площи да се върнат, дали всички искове са ос
нователни и кои са трудностите площите да
намерят същинския си собственик. Когато се
касае за завземането на други обществени
площи-гори и обработваемн пл ощ-тогава-поголямо внимание трябва да обърнат ОП
"Босилеград” и Горската секция, понеже се
касае за техни имоти.
Разисквайки за числото и структурата на
занаятчийските работилници в общината /на
31 октомври в частното дреб но стопанстпо в
общината е имало 366ь зарегистрирани
работилници, в които са работили 213 работници/ дсле1-атитс подчертаха, че трябва да се
създават условия, та в тази област да се
разискват дефецитии занаяти, домашно
ръкоделие и производствено заная гичсство.
П|юдседатслит на ОС Спасков подчерта,
че новоприетият Статгут на общината всс до
процежда мето на н зборнтс за общш I с к н
депутати няма да се прилага, т.е. щсс бт •де в
сила старият.
В.Б.

НАИ-ГОЛЯМ
ИНТЕРЕС ЗА
ПЪТИЩАТА

Делегатите приеха и
На съсоялата се на 5
декември тази година сесия на Решение за формиране на
Общинската скупщина в местните общности, относно
Димитровград,
малко тяхиото
териториално
необикновено, но най-дълго УСТР0ЙСТВ0> както и решение за
делегатите се спряха на точка
ПРЕИМЕНОВАНИЕ
НА
"Запитвания и отговори на
..
делегати и граждани”, в която се УЛИ,ДИ и ГРАДА
запознаха с отговора на Фонда
Разисквайки
върху
за пътища, комунална дейност и препоръката на Народната
жилищно дело. Именно, на скупщина на Република Сърбия
предишната сесия делегатите за премахване названията на
поставиха въпроса: дали е било градове, площади, просветни и
необходимо пътят през културни ведомства по имена на
Козарица да претърпи такава ос- лица, нанесли щети на
иовна реконструкция и кой стопанството на Сърбия,
решава за това и може ли пътят делегатите на Общинската
през Изатовци да бъде поправен, скупщина в Димитровград офорза да стане годен за употреба
миха петчленна, комисия, която
В изчерпателен отговор на да напРави анализ и предФонда с факти и сведения бе ложение за преименование на
посочено, че плановете за някои улици в града. При това се
реконструкция на регионални изтъкна и даденото от ДСБЮ
пътища не предвиждат предложение за връщане на
"разширяване на завоите” и че старото име Цариброд. От
този път е най-натоварения в Народната скупщина е дадена
общината /ако се изключи препоръка да се взимат имена на
магистралата минаваща през забележителни личности, от
града/, като при това за тази сРъбската история, както и на
година е предвидяна основна ас- -личности от чужбина, доказани
фалтова настилка. Въпреки приятели на сръбския народ,
подробните пояснения, дадени в
В състава на комисията са:
отговора, делегатът, раздвижил Сретен Игов, Светозар
този въпрос не остана доволен, Йованович, Сърбислав Златпонеже в "отоговора се кович, Васил Каменов и Томисчувствува арогантност на лав Гаков. Комисията за
Фонда”, както се изказа той. определен срок трябва да изготПредставител на Фонда посочи, ви предложение и да го
че Димитровградската община представи на скупщината на
благодарение
на обсъждане и приемане.
Републиканския фонд за пътища
Делегатите на скупщината
получава съвременен път за подълъг период и че "кърпежите” приеха предложението на група
не решават проблема.
интелектуалци от Димитров,,
градско, за построяване на
Във връзка с пътя в Изатовци памтник-бюст на рано почиФондът пое задължението /и от- налия писател от Димитровговорност/да реши в най-къс градско Детко Петров, влязъл в
срок проблема за неговата общоюгославската литературна
проходимост и годност за съкровищница,
чиито
употреба.
произведения
тълкуват
По останалите точки личности и събития от
делегатите главно дадоха своето Димитровградския
край.
съгласие без много разисквания. Мястото за поставяне на паметТака например от 1 януари 1992 ника-бюст ще бъде избрано на
година горите се предават на една от сесиите на Общинската
стопанисване на явното скупщина, като предложението
предприятие "Сърбия гори”, от- даде формираната комисия.
х
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ПРОДАЖБА ИА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КВАРТИРИ В ДИМИТРОВГРАД
Изпълнителния съвет Велин Николоп, т>1 те ки
настоял пята на територията на общината да оь/ 1ат
приложени едни и същи критерии, и краен случай в
една и съща сграда, в това пе се е уенлло. А всички са
работели съгласно Закопа. Значи става дума за морала
и настояиията да се дойде колкото е възможно до поевтина квартира. И докато за своите, относно
общински квартири, а те са 28 па брой, Общинската
скупщина може да разисква и приема решения, а чрез
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОДАЖБА НА
препоръки може да има влияние и па продажбата в
ОБЩЕСТВЕНИТЕ КВАРТИРИ ЗА ВСИЧКИ СА
предприята със седалище в общината, то за тези,
ВАЛИДНИ ЕДНИ И СЪЩИ, РАЗПОРЕДБИ И
които
са собственост на съюзните или републикански
ПРИЕТИ КРИТЕРИИ. ОБАЧЕ...
органи, иа Здравния дом, няма никакво влияние. И то
В народа има една поговорка, в която, когато затек независимо от това че, както бе изтъкнато па сесията
ли попа да блажи на петък, той отговорил, че не на Скупщината, във всички обществени квартири на
трябва ла се гледа какво попа нрави, но какво говори. територията на общината има и вложени средства от
Вероятно тази подговорка са имали на ум и парите, събрани своенрсмспо от заетите в общината.
собствениците на някои обществени квартири в Идва се накрая до една обстановка, в която в нерав
Димитровград определяйки цената на своите квар ноправно положение са намират бъдещите
тири - са прилагали "единствените” критерии така собственици на квартирите в различни предприятия,
както са считали. А тъй като в Димитровград и и го в а живущи в една и съща сграда. Тъй като в
една сграда квартирите не са собственост само на едно (раз)продажбата на квартирите, които не са
предприятие или учсрежденис, то не е нищо собственост на Общинската скупщина същата не
необикновено лве квартири една до друга в една и може да има никакво влияние, делегатите приеха
съща сграда да бъдат дори двойно различни по цената. заключение да се отправи справка до съответното
Разбираемо е в такива случаи негодуването на Министерство в републиката и предупреждение до
живущите в квартирите, разбира се тези, които всички субекти, които в тази област са нарушили
живеят в "по-скъпите”. Това негодуваме се показа и на законните разпоредби. Ще има ли файда от топа или
сесия на Общинската скупщина от 6 декември, по не, остава да се види.
повод информацията за продажба на квартирите.
А.Т.
Обаче, както изтъкна председателят на
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ИЛИ ЦАРИБРОД?

носно само обществените гори, помирителните съвети, които
чс продажбата на обществени вече губят свойството си на
жилища, респективно тяхната институция за решаване на
цена, зависи от това кой ги е спорове в първа степен и че вече
стопанисвал досега и чс не се избират на четири години,
скупщината няма компетенции, а съставът им е изменяем за
освен да даде препоръка за почти всеки спор между
гражданите.
уравновесяване на цените.
Делегатите също бяха запоз
нати с информация за хода на
ДИМИТРОВГРАД
газификацията, т.е. че е подписан
договор
с
ТРИБИНА НА "Центропромет”
от Белград за
00 НА СГГС
изготвяне на проект по
В орпшизш 1ИЯ н V 00. нп
на газопровода от
спс МА ч'1$! XII т,г. в строителство
югославско-българската граница
Димитровград ще бъде ор
до с. Гоиндол, както и за
типизирано съвещание иа
тема;, "Акгуаяното полити
меромрияршта, които трябва да
ческо положение у ниас и
последват, за да се газифицира
развойните по рспектнви на
града и крайградските селища.
общината»,: Ца съвещанието
Ше лриоъотвуйа и ДШмииА
Да напомним накрая, че и
РаНчсвнч, член ма Главния
тази сесия започна с половин час
отбор на СПС и член на съвета
закъснение, поради липса на
за икономически отношения
кворум.
АТ;:
Ст.Н.
3 СТРАНИЦА

н ИОСИЛШТАДСКА ОБЩИНА

ДОКУМЕНТИ - ИНИЦИАТИВИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СЪБИРАНЕТО НА
ПОМОЩ ЗА
ПОСТРАДАЛОТО
НАСЕЛЕНИЕ В
СРЪБСКИТЕ АВТОНОМ
НИ ОБЛАСТИ
ПРОДЪЛЖАВА

МЕМОРАНДУМ НА ДСБЮ
ДО НАРОДНАТА СКУПЩИНА И ПРАВИТЕЛСТВОТО

МА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ГЕНИЯТ СЪВЕТНА ДШ0№АТИЧЕСКИяО>103 НА Б1Ж№ИТ№

С^КУГп11иПА^И

йвПРЕДАВАМЕ ПОСОЧЕНИЯ
МЕМОРАНДУМ В ТОЗИ И СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
1
1 През 80-те години в екстремно изостаналата крайгранична
Босилеградска община бяха построени няколко малки стопански
цехове. Един такъв цех беше построен и в село Клисура /Сурдулишка община/. Това развойно начинание е реализирано с пари па
Републиканския фонд за изостаналите краища, които бяха вложени
всъзвучие с познатия принцип па договорната икономика "сдружаване на труд и средства” с по-големи стопански организации
от Лесковац, Ниш и Гърделица /”3сле Велкович”, Здравйе", ЕИ, 1И1 /.
Тези цехове обаче останаха незавършени инвестиции, нито пък това
начинание излъчи очакваните ефекти, преди всичко, затова, че ор
ганизациите, които бяха негови носители до голяма стенем изпол
зуваха републиканските пари да ”закърпят” собствените си "дупки”
и да дислоцират стари технологии и неперспективни програми.
Затуй цехът на ЕИ в Босилеград беше закрит за твърде кратко време.
Такива, каквито са сега, тези цехове нямат реални изгледи да
съществуват в пазарната икономика. Затова ДСБЮ смята, чс
Правителството на Република Сърбия трябва да вземе мерки за
консолидация на тези цехове на базата ма непосредствени капиталов
ложения и непосредствена професионална помощ за осъвременяване
па техните производствени програми и организацията на труда.
ДСБЮ също така смята, че една група републикански експерти
спешно трябва да подготовят нова производствена програма за
бившия цех на ЕИ в Босилеград.
1 ДСБЮ не намира рационално оправдани за недостатъчния ин
терес на Република Сърбия за ефикасно ползуване на
благоприятното географско-комуникационно положение на
Димитровград. Както е известно това градче е "източната порта” на
нашата страна, през която годишно минават няколко милиона хора
и стотици хиляди возила от Запад към Изток и обратно. Тези
обстоятелства трябва да се използуват за профитабилни дейности.
За целта е необходимо Народната скупщина и Правителството на
Република Сърбия да ангажират група експерти, които ще осмислят
съответни програми /безмитна зона и пр./.
3.46 години след Втората световна война Босилеградска община
практически няма асфалтен път, понеже асфалтираните тридесетина
километра от Рибарци до Лисина са в много лошо състояние.
Регионалнните пътища Босилеград - Бесна кобила и Рибарци Караманица, двете аорти на общината, до ден-днешен не са асфал
тирани, нито ще бъдат в близокото бъдеще /макар че преди годинадве започна разширяване на пътя Рибарци-Караманица/. ДСБЮ се
надява, че Народната скупщина и Правителството на Република
Сърбия ще се съобразят със значението на факта, че докато не се
асфалтират тези пътища не може ни дума да стане за истинско раз
витие на тази планинска и крайгранична община, нито за ефикасно
спиране на рязката миграция на населението от този край.
4. Демократическият съюз на българите в Югославия предлага
на Народната скупщина и Правителството на. Република Сърбия да
освободят селскостопанските производители в пояса от 10 км край
границата между Сърбия и България от плащане на данък върху
кадастралния доход. С тази мярка трябва да бъдат обхванати и
селскостопанските производители в крайграничните общини, които

живеят па над 700 м надморска височина. Смятаме, че това
мероприятие ще бъде твърде голям принос за рсвитализацията на
селата в крайграничните полупланински краища и за спиране на
миграцията на населението.
5. Димитровград се споменава в два големи републикански проек
та: изграждане па бързата ж.п. линия Суботица-Ьслград-НишДимитровград и изграждане на автомагистралата ИишДимитровград. Обаче това градче се споменава като място, в което
ще бъде завършена реализацията на тези проекти. Като се има пред
вид голямото значение на държавните капиталовложения в кризис
ните времена, както и фактът, чс поради сегашното тежко положение
тези проекти ще се реализират в по-дълъг период, дий и щпяиш а
на Народната скупщина и Правителството на Република Сърбия да
разгледат възможността от Димитровград да започне реализацията
поне на един от тези проекти.
6. ДСБЮ смята, че при проектирането и изграждането па бързата
ж.п. линия и автомагистралата трябва да се вземе отговорноотношение към твърде чувствителното екологично положение на
Димитровград.
7. Обществеността е вече информирана, чс за Иласинското езеро
и близката му околност се подготовя амбициозен проект за развитие
на зимния и летен туризъм и за производство на здрава храна, който
ще бъде реализиран със значителна помощ о г Република Сърбия. С
решение на бившия Републикански изпълнителен съвет с този
проект с обхваната една /малка/ част от Босилеградска община.
ДСБЮ смята, че това решение не е правилно и чс с проекта
"Власина” трябва да бъде обхваната цялата територия на
Босилеградска община. Защото, тази община осигурява едно от ос
новните условия за споменатия проект вода за Власинското езеро и
има необходимите условия, логически изследвания, за да се утвърди
с какво рудно богатство разполага този край. Обаче обществеността
в общината и републиката не е обективно информирана за резул
татите на тези изследвания и затова ДСБЮ настоява Правителството
и компетентните републикански институции да го направят това час
по-скоро. ДСБЮ смята, че Правителството и Народната скупщина
трябва ясно да кажат - съществува ли готовност на Република
Сърбия да използува трва богатство /разбира се, ако това
потвърждават резултатите ма изследванията/, както и на рудните
залежи в село Ракита /Бабушнишка община/ и село Мъзгош
/Димитровградска община/.
9. ДСБЮ настоява при Народната скупщина на Република
Сърбия да възложи на Общинската скупщина в Бабушница да
премахне злоупотребите с топлата и лековита вода в Звонска баня,
а на компетентната републиканска инспекция да бъде вменено в дълг
да контролира премахването на тези и подобни злоупотреби в този
край.
10. В село Клисура /Судулишка община/ съществува и работи
селска поща, която ползуват жителите на 7 села в този край. За
съжаление и резил тази поща все още ползува ръчен индукторски
телефон, което означава, че пред прага на 21 век тези села фактически
нямат телефонна връзка със света. ДСБЮ смята, че този проблем
трябва да бъде премахнат спешно и в тази прща да бъде инсталирана
поне една малка автоматична централа.
Ч

РЕАГИРАНЕ

КОЛЕГА, ИЗВИНЕТЕ СЕ 5
НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА 5ч
ч
"БРАТСТВО”
ч
В двуброя 1520/1521 на в-к "Братство” е публикувано
некоректното реагиране на Вашия журналист А.Т. във
връзка с предаването на Радио Пирот за дезертьорите и за
законните санкции, с които се наказват гражданите,
извършили това наказуемо дело. Съгласни, сме с колегата
А.Т., че в това бурно време не е честно да се съобщават
лъжи, но истината е следна: от Димитровград - трима, от
Пирот - 9 и от Бабушница - двама дезертьори. Така и беше

И ТОВА СЕ СЛУЧВА

В акцията се включиха и най-малките:
Ученици от 1клас в ОУ в Босилеград

ЗЛОУПОТРЕБА С
ЧОВЕШКАТА
СОЛИДАРНОСТ

Ч
^
^
Всекидневно сме свидетели че масово сс организира и събира
чпомощ за пострадалите от войната краища. Така и трябва. И
* Димитровград не изостава. Два камиона с над осем тона брашно, над
чдве хиляди кг картофи, хиляда кг фасул...дрехи - общо на стойност
ч от ^ хиляди ДИНара, заминаха преди една седмица за Петриня. Това
* говори за готовносгга на хоратна от общината да изкажат своята

5

ните характеристики на Радио Загреб и Хърватската * кои с какво може.
телевизия не съобщава измислици и няма намерение ^

П0М0ГНаТ' &Ю ПаРИЧ"° ИЛИ ЛрОДУК™'

Зоран Маркович,
журналист на Радио Пирот

ч
Ч
ц
ч
^
ч
5
ч
Ч
§
ч
ч
к
ч
ч'
ч
^

131 кръпи, 408 сапуна, по двадесетина чивта панталони
мъжки, женски и детски, както и палта, блузи, поли,
калъвки за юргани, чаршави, завивки, пиджами, ванели и
пр.
И в Оперативния щаб и в Червения кръст, както в
Общинския отбор на Социалистическата партия, така и в
основното и средно училище, които всъщност и бяха глав
ни организатори и носители на акцията, подчертават, че
напълно са доволни от отзива на гражданите. Казват, че
сигурно е могло и повече да се събере, ако акцията е
продължила по-дългочвреме и ако премените условия бяха
по-добри.

м.я.

-

ггйг-йквйь1—

факти във Военния отдел в Пирот, където се намират
дописките от военните единици, в които са посочени имената на всички дезертьори. Тези.данни не са тайна и би
било добре сами да се уверите в тяхната истинност, за да
можете, колега, да прецените кой е запазил честта си и да
се извините на читателите, задето ги излъгахте. И преди,
и сега авторът на тези редове няма да спомене имената на
дезертьорите, понеже смята, че не съществуват причини
за такова нещо. Заради Вашата информираност интерно Ви
изпращам имената на дезертьорите от Димитровград,
погача ошеединфак^ опасният офицер-дегар^ор^че.е
получил призовка, за Военния съд и наскоро против него
ще бъде възбудено съдебно дело.
Надявам се, че и Вие сте •привърженици ма истината и
чс шс намерите място във Вашия вестник да публикувате
С уважение,
този протест.

СТРАНИЦА 4

Населението п Босилеградска община, не само че е
твогнато за съдбата на сръбско население в сръбските ав
тономни обтисти в Хърватско, но е и готово да му окаже
всякакъв вид помощ - парични средства, храна, облекло,
обувки и други стоки за широко потребление. В това
отношение при Общинската скупщина в Босилеград е фор
миран Оперативен щаб за бежанци и събиране помощ за
пострадалото население в сръбските автономни област ,
който съвместно с Общинската организация на Червения
кръст раздвижиха широка акция в местните общности,
трудовите колективи и ведомства.
Акцията всестранно с приета от всички, и от
населението и от страна на трудещите се, макър че и те
сами, с оглед на кризисното положение и общото без
паричие, живеят на ръба на нормалното. Красноречив
пример за това е последната, както подчерта председателят
.... оперативни щаб, Сотир Сотиров, акция за събиране
помощ и която се отзоваха почти всички граждани в
общината, в която покрай парични средства се събираха и
други видове стоки за широко потребление: храна, облек
ло обувки, дърва за отопление, строителен материал,
прибори за поддържане ца хигиената и пр. Или, както
подчерта Сотиров, в акцията която няма да бъде и послед
на, са събрани над 120 различни видове артикули и около
100 000 динара. Целокупното това количество с камиони
на "Автотранспорт” от Босилеград до Далъ замина в
миналия петък.
В акцията между другото е събрано: 10 003 килограма
картофи, над 150 кг брашно, 681 кг фасул, над 100 кг захар,
326 кг кромид лук, 200 г сухо зеле, 100 кг сух кромид лук,
25 кубически метра дърва за отопление, около 3 кубика и
половина строителен материал (греди), 1013 чифта чорапи,

солидарност, и Димитровград на вратата на повече къщи или до
частните магазини, са почукали непознати хора, които са се
представили като хора, събиращи помощ за пострадалите сръбски
села или градове в Хърватско. Имайки предвид доказаната готовност
на нашия човек да помогне в неволя, мнозина са дали парични
средства (понеже тези непознати са събирали само готови пари). Да
Ди те наистина са събирали или не тези средства с пълномощно на
Червения кръст или на някой друг, едва ли някой е проверявал,
обаче има случаи на квитанциите, които дават да се случи и след,.10т0; ЧОвек дава 1000 динара, а на квитанцията пише само 100. Раз™
ХСкмт?™
" °Т° 9
МО в собствени джоб. Наистина, забележките това на време са
получили точна квитанция, някои са се обърнали и до милицията.
Доколкото узнаваме един е заловен.
Затова и предупреждение на [ ражданите да внимават кой и каква
помощ търси за пострадалите от. войната.
А.Т.

ОРГАНИЗИРАНА
ПОМОЩ ЗА ФРОНТА

намипапш
НС ’аГ:',ат,т н «'н-йетпята „в запаецкцит',
С
Фронта. Оказват организирана помощ иа такива
семейства в есенната сеитба, в под.хгговка на дърва
д
за отопление
Понастоящем в общината има 48 бежащн от Хърватско и
СлоисниIIП и всички са
намерили подслон - при роднини и
приятел:.II.
за
общината са дали по една еднодневна заработва •
за пострадалите от войната в Хърватско.
МА.

)
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ДИМИТРОВГРАД И ГАЗИФИКАЦИЯТА
ПРОТИВОПОЖАРНАТА СЛУЖБА В БОСИЛЕГРАД

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА
ИЗРАБОТКА НА СТУДИЯ
Ако всичко необходимо за
газификацията на Дими
тровград и крайградските
селища върви както напра
веното досега, реални са
изгледите това да стане в
предвидените срокове и срав
нително бързо.
Именно, след проведения
договор от 27 ноември между
представители
на
щинската скупщина,
крайградските
местни
общности и директорите на
димитровградските
предприятия да се изработи
студия за газификация на
Димитровград, на трети
декември е подписан договор
за това. Предварително,
комисията за избор на найподходяща фирма за изработка на студия, е прегледала
предложенията на "Енергопроект” и "Центропроект”
от Белград и Машинната
индустрия от Ниш. Комисията, в която са участвували
Михаил Иванов от ГИД Георги Пейчев също ГИД Мирослав Борисов от "Свобода”,
Небойша Иванов от Фонда за
комунални дейности, Станко
Алексич
и
Иован

Владимиров от Местната
общност на Димитровград и
Велин Николов председател
на Изпълнителния съвет
при Общинската скупщина,
е констатирала, че предложението на ”Центропроект от Белград е найподходящо и най-евтино,
Споменатата фирма от
Белград предлага да направи студия за газификация на Димитровград и
крайградските селища със
съгласие на "Енергогаз”
(който е главен в цялата
работа) в срок от 30 дни от
Деня на подписването
договора, т.е. от заплащане
на първия аванс. Стойността на студията (изработката) е 480 хиляди динара,
От името на "Центропроект” договора подписа
Миодраг Джунич, ръковоДител на службата за инженеринг, а от името на
Общинската скупщина
Велин Николов, председател на Изпъллнителния
съвет.
Що се отнася до обезпечаване на необходимите
средства договор е Местната

общност от самооблагането
да даде 150 хиляди, Детската
градина,
Основното
училище и останалите
ведомства посредством
общинските фондове за основно образование и култура, да обезпечат 100
хиляди динара, ГИД 50 000,
"Свобода” 30 000 и така
нататък. Договорено е
средствата на съответната
джиро сметка да бъдат
преведени най-късно до 13
декември. В обезпечаването
на средствата ще бъдат
ангажирани и всички
служби, чиего седалище е
извън общината, каквито са
болшинство от тези на
граничния пункт.
Що се отнася до
заинтересоваността па
гражданите за ползване на
газта, още сега може да се
каже, че приключването по
начало ще струва 1500 долара
(пресметнато в динари),
която сума може да се
заплати най-много на десет
пъти. За сега в тази насока
още нищо не се предприема в
Димитровградска община.
А.Т.

СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ЗА
ПО-УСПЕШНО ДЕЙСТВУВ АНЕ
Многогодишните усилия на
Общинската скупщина и Станция на
милицията, както и на други ком
петентни субекти, противопожарната
служба в Босилегард да се модерн
изира, т.е. да се обезпечат поне найнеобходимите съоръжения за поуспешна борба срещу по-големи
пожари, най-после започнаха да се
осъществяват. Преди няколко месеца,
Общинската скупщина отдели 20 000
динара, с които бе обезпечена помпа
за потребите на противопожарната
служба при Станцията на милицията,
а методавна за потребите на тази
служба е обезпечена противопожарна
цистерна.
В противопожарното отделение
към Станцията на милицията в
Босилеград ни уведомиха, че цистерната им е подарък от Министерството
на вътрешни работи на Репу(блика
Сърбия, в рамките на което работи и
станцията на милицията в Босилеград.
В ход е изграждането на гараж, където
ще бъде гаражирана цистерната,
винаги готова за интервенции.
Средства от над 500 000 динара за
изграждането на гараж обезпечи

ПО-ЕВТИН ТОК ЗА
НЯКОЛКО
ДОМАКИНСТВА

1330 НЕТРУДОУСТРОЕНИ
полувисше образование и 38 обаче резултатите изос
с виеше образование, от танаха Трудовите колективи
които 4 лекари, 6 юристи, 3 в общината не са в състохимически инжинера, по 2 яние каквото и да направят
икономисти и рударски в това отношение. Оше
инжинери и пр.
повече, сега когато почти
От
обшото
число всички са изправени пред
нетрудоустроени 470 души, проблемите на обшото без
които здравно по друга ос паричие и кризисното
нова не са застраховани, икономическо и стопанско
ползуват здравна осигуров положение.
ка, а 17 души съгласно
закона приемат парична
В Клона по трудоупомош. Шестнадесет от тях строяване в Босилеград,
са работници на ”Градже- подчертават, че в настоящата
обстановка
винар” които вследствие на кризисна
закриването на този колек единствена възможност за
тив, останаха без работа. разрешаването на този вече
Помош ше приемат в загрижаваш проблем е позависимост от трудовия стаж гол яма помош от ком
от 3 до 36 месеца и две петентните републикански
години признат пенсионен органи, преди всичко от
фонда за регионално раз
стаж.
2а отбелязване е, че витие и докомплектуване на
изградените, но все оше
проблемът във връзка с недовършени
произтрудоустрояването повече
обекти, както и
пъти бе предмет на водствени
изнамиранс
па
пови
разискване и в Общинската водствени програми. произ
скупщина и от страна па
М.Я.
други компетентни органи,

КЛОНЪТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В
БОСИЛЕГРАД

ч

пътното
на
Клонът
предприятие за поддър жане па
регионалните пътища от Враня в
Босилеград, подготвен п осреша
настъпващия зимен сезо и. За
целта имат обез печ ени около 60
тона сол, 40 ку/би ■гееки метра
пясък, а ако дотрябва ще п олзуват и згурия от въглища. Освен
и
това
има
обез печена
ме ханизапин, ками он с ралник,
булдозер, а ако трябва ще бъде
ангажиран още един булдозер и
единI багер.
Зоран Рангелов, ръ ководигел
на Клона в Босил<еград ни
уведоми, че въпреки временскитс
условия все още не изискват ин
тервенции, а в колектива
състоянието е мобилно. Въведено
е постоянно деж;урство, а
механизацията с к<оято разполагат винаги е готова успешно
теивеиира. IIя лагер имат
да
около 30 Гоиа сол и около 20I до
30 кубически метра писк. Ос
лапалото количество сол и пяск
са обезпечени и се намират в
склада
Власг#Ка.
За разлика от предходните
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години, когато иопечето пол
зувахме сол, през настъпващия
зимен сезон ще ползуваме смес от
сол и няск - метод кой то дава по
добри ефекти, а от друга сгря»на с
оглед па кризисното положен»ис и
недоимък на сол, е и далеч
ефтин, и за превозните средства
по-без вредено - подчерта Раигелов.
Инак, Клонът в Босилсг|рад
има общо 14 раб отлика и
доколкото трябва всички ще се
а ига жират върху поддърж ансто
1-1 |1
регио» 1ал ни
на 1 30-те километра
айк тук и пътя
пътища, иключиаики
към сел и Дукат. Клон ът разполага със собствена сгр ада, а в
сдане и н\я склад за
ход е изграж,
. I целта щс бъдат изсол и писк. За
разходван и над 5 00 хиляди
динара. С др:
; -уги думи, Клонът
ешн»
има всичк!и у еловия за
•овя и
изпълняване на задачите
но ръчнат,' ч<* каквото и да е
времето, регионалните пътища в
общината щс бъдат винаги годни
за безопасно движение.
М.Я.

Я"

БАБУШНИЦА

ОБВИНИ
ТЕЛЕН АКТ
СРЕЩУ
ФОРСКИ

ИГРИ ”БЕЗ
ГРАНИЦИ”

Ч

ПОДГОТВЕН ПОСРЕЩА
ЗИМНИЯ СЕЗОН

В клона на Електроразпределителното предприятие в Босилеград
казват, че няколко домакинства в общината ще заплащат ток по
намалени цени. Според решение на Електростопанството на Сърбия
по-евтин киловатчас ще заплащат и домакинствата, които у своя дом
са приели бежанци от сърбските области в Хърватско, както и'
домакинства, чиито създатели на доход са мобилизирани в състава
на ЮНА, териториалните единици или като доброволци са се
намерили в борбата против фашизма и усташите.
Досега общинската организация на Червения кръст в Босилеград
е подала иск ток по намалени цени да плаща едно семейство, което
приело три деца-бежанци. До преди няколко дни до клона на
Електроразпределителното са доставени и пет иска по намалени
цеии да заплащат ток семейства чиито членове са били или се
намират на фронта.
В.Б.

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

Ч

Ч
Ч
Ч
Ч

С обезпечаването на помпата, с
която може да се захваща вода и от
потоци, до които цистерната не може
да дойде, а, още повече с
обезпечаването на цистерната, тази
служба, ще може да действува далеч
по-ефикасно,
Отделно
при
потушването на по-големи пожари, а
преди всичко при потушването на
пожари в населени места, какъвто бе
летошният пожар в града.
В Общинската скупщина и в
Станцията на милицията подчертават,
че и занапред ще полагат усилия тази
служба в общината да се снабдява и с
други необходими, за успешна борба
срещу пожари, противопожарни
съоръжения. При това нужно
внимание ще бъде посветено и за из
дигане културата на хората в това
отношение на по-високо равнище.
Защото почти при всички досегашни
пожари, както в населените места,
така и природата виновник е
човешкият фактор, а последиците и
материалната щета винаги са големи.
М.Я.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ОТДЕЛА НА "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ
НОТО”

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Проблемът във вързка с
в
н етр удо у строените
Босилеградска община не
само че не се разрешава, но
от година на година все
повече се влошава. Числото
на тези които търсят оабота,
се увеличава, а с
'ед на
трудното стопа..^ко и
икономическо положение
трудовите колективи, рядко
или почти престанаха да
приемат нови работници.
Едни дори мъка мъчат и с
тези които са в трудово
отношение.
Според евиденцията на
Клона по трудоустрояване в
Босилеград, понастоящем
работа търсят 1330 души. От
това над 50 на сто са млади
тридесетгодишна
до
възраст. Или 514 души са
неквалифицирани работниц и, 49 полуквалифицирани, 245 квалифицирани
с
трета
и
степен
професионална подготовка,
436 със средна професионална подготовка, 48 с

Клонът за застраховка на лица и
имущества от Враня.

ПРЕСЕЧЕНИ
СТРОЯТ ПЪТ
Трудолюбивите пресечани
неотдавна подеха още една
хубава полезна комуналнобитова акция. Решиха да внесат
по 2 000 динара за изграждане на
пътя от отклонението от
регионалния път Бабушница
Звонци до центъра на селото на
дължина от 450 м.
Ако напролет се договорят,
пресечани ще поставят и асфал
тово платно по тази отсечка.
Вярваме, че и това начинание
пресечани ще претворят в дело.
М.А.

Наско РО Драгослав Манич-Форски ще седне на подсъдимата
скамейка. рещу него общинският прокурор в Бабуш ниц а Градимир
Груич е възбудил обвинителен акт. Драгослав Ман ич е о бвинен в
кражба.
Както се посочва в обвинителния акт, в нощта на 12 срещу 13
септември тази година край пощата в Бабушница взел 4 тенекиени
ребрасти табла, собственост на предприятие "Ништелефон” от
Белград и ги занесъл в къщи. Тъй като бил забелязан от дежурния
милиционер, обвиненият Манич признал, че без чието и да е
одобрение взел въпросните табла.
М.А.

другите училища в района щс има техиоложки излишен.
Попитахме и Новнца Любим, началник за общи работи в
Общинската скупщина да ни каже как гледа на положението.
- Вина за станалото положение носн и основното училище
"Братство” в Зво>нци, а и нашата служба до известна степен. Ето
”1>раз
и за! цо: през май, когато просветният
освстнинт инспектор
инспекто от Пирот
на! ■ранилI обиколка и на училищата
лнщата в нашия кр
край намер
намерил
редица нередности в звонското
ско
учи1ЛИЩС. Дори ни ксаза, че имал
намерение да наложи децата от• яс сновделс ото подведомствено
училище да държат допълнителен изпит по бъл гарски език, тъй
като т учило неподготвено лице...

Ч

Като че ли нямат край игрите ”бсз граници” в
крайграничното село Ясенов дел, където в подведомствсночч)
училище от началото на »одината се промениха трима / неподготЧ пени/ учители. И основното училище "Братство” н Зпонцн /в
ч чий го състав е и това подведомствено у* 1ИЛИЩС/ хич не ги е еня,
ц задето се върши коищунсванс с малкичгс и невинни деца.
Ч
Ч
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Основното училище "Братство” в Звонци и по-нататък играе
роляч-а на мащеха към подведомственото училище в Ясенов дел.
Ако не беше така, щеше ли да се стигне дотам сега вече бившата
учителка, Младенова да бъде изгонена. Или пък 1'ова е сторено,
за|Щото нейното учителствуване не влизало в кроежите, които
|)слваритслно били направени за това работно място.
Директорката иа училището в Звонци Шаркопа, не проявила
достатъчно разбирателство за майките на ясеновделскитс деца,
когото дошли да протестират. Когото заявили, че няма да пращат
децата си на училище - Шаркова "обещала” да превие табака н
да ги даде на съд!?
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ЗАЩО МЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС НАВРЕМЕ?
На този иъ1 »рос отговор получихме от зя» еждищни основно
образование при Общинските скупщина н Бяб ушинця Алсксандар Тясич.
- Конкурс ти вакантно място учител в подвел* ■моственозч»
училище в Ясс нои дог е обявен, когото започна учеб» ■ага 1991/92
година само зара/» тома, трщото не знаехме дали и някое от

Какво да добавим към казаното? Като че ли им било малко
това, че предишната учебна година децата в Ясенов дел били
лишени от подготвен учител - та и в новата година продължават
да си играят с тях. Или искат напълно да ги "забъкнат” - или
пък някой от отговорните се е ”забъкнал”...
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ С АКЛАМАЦИЯ - ЗА ПРИС
ЛУЖНИК - ТАЙНО?!
Присъствувахмс на заседание на Съвета на уч»илището на 10
октомври, когото се приемаха някои п|)еподавач'сли, /в това число
и на учител в Ясенов дел/ и прислужник, също в Ясенов дел. За
присмаисго на преподаватели се гласуваше с акламацин, обаче за
прислужник - тайно?! Чудно! Защо членовете на Съвета предим
но просветни работници, да нямат смелост явно и открито да
кажат за кого са от предложените шестима кандидати за прис
лужник?
Лесно е родителите в Ясенов дел да бъдат заплашени, със съд
ако не изпращат децата си на училище - обач1 какво ще станс
ясеноиделцн заведат дело прогни училището "Братство" в
Звонци, задето им праща неподготвени учители?...
Струва ни се, че именно сега се налага подробно да се
1ЮОбС1 .дяг забележките на просветния съветник от Н.гр • «, защото
неговиггс "препоръки" изглежда не са имали никакво , . «действие.
М. Андонов

5 СТРАНИЦА
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КОШУНЙЩ

ДИМИТРОВГРАД
"КОМУНАЛАЦ" ПИЯ ИДУЩАТА (1992) ГОДИ! 1Л

С АМБИЦИОЗНИ, НО РЕАЛНИ
ПЛАНОВЕ
В комунално-битовия живот на Димитровград твърде
важно място заема дейността на явното предприятие
"Комуналац”. Тези дни в предприятието сери озно се
работи върху подготовката на плана за работа през
идущата (1992) година. В предприятието изтъкват, че
плана, който трябва да бъде обсъден от Изпълнителния
съвет, относно Общинската скупщина, е реален, въпреки
че изглежда амбициозен. Реализацията на общ доход от
57 милиона динара (според сегашни цени) обаче ще зависи
от взаимните договори с Фонда за пътища, уреждане на
строителните плещи и комунална дейност и местната
общност в града.
Две ся основните дейности, които поддържа
| "Комуналац": снабдяването на града и околните селища
1тата в гр:ада и на
с питейна вода и поддържане чистотата
гра нично-пропусквателння пункт *'Градини” , в това
адската канализация,
канализация. за
За донъл
допълнителни
число и на градската
сервиза:
(услужни) дейности се счита работата на двата; сер!
та телевизори
за
птптизопи и за разхладителни
разхлалнтелни уреди и строителната
строител
група
Трудовата единица Водопровод и канализация
доставя годишно на частните потребители 375 и на
обществения сектор 225 хняд,и кубически метра вода
за частните н пю 16
(общо около 600 хиляди) по 8 динара
д
динара за обществените потребители. В нея работят 22
души. Поради огромните матернатнн раз ходи: изследване
качеството на водата, изразходване на електроенергия,
материали за текущо и инвестиционно поддържане,
понастоящем създава загуби. Тук трябва да се зачислят
и личните доходи на заетите. Необходимо е п рез идущата
година да реализира доход в размер 7,35 мил йон а динара.
за да се стопанисва без загуби.
Градска чистота предвижда почистване на
обществените площи, за което се грижат 10 работника
Освен това те се грижат за поддържане на зелените площи
и крайпътните дървета на улиците Запланувано е всекид
невно почистване на асфалтираните улици, седмично
миене на главната улица, извозване на боклука до
градското сметлище (изработка на пътеки, тяхното
разширяване), възобновяване на крайпътните дървета по
улици, поддържане на зелените площи и почистване на
канала' от двумостието до Строшена чешма в града.
Запланувано е идущата година да реализира общ доход
от над 6,8 милиона динара.
Най-висок доход през 1992 година е заплануван от
трудовата единица по поддържане чистота на граничнопропусквателния пункт - над 29 милиона динара. Тук са
и най-б ройни задълженията - поддържане на комплектна
хигиена в т.н. "държавна” част на граничнопропусквателния пункт: поддържане на хигиената в

самата база, поправка па съобщителните артерии, освет
ление, публични тоалетни, по;щържянс на уреди и нр. За
комплектното комунално- битовото обслужване засега се
грижат 20 а е необходимо техният брой да нарасне пя 38
работника Зара;} преливане на дохода в трудови единици,
работещи
със загуби, трудова единица не може тази да се
Р»
м<одернизира Предвижда се през идущата година набавката на един ровокопач "Крамер", голям автосмет, една
гарнитура за отпушване на канализация и един ФАПсамосвал.
Допълнителните (услужни) дейности през идущата
година трябва да реализират доход от 14,24 милиона
динара. Строителната група трябва да доизгради
започнатите гаражи да извърши реконструкция на
водопроводната и доизграждане на канализационназа
мрежа. Тази група наброяват 14 постоянни и 6 сезонни
раиботника. В плана е набелязано: услуги на трети лица,
ОТ1ЮСНО доизграждане, надзидаване на обществени
жилища, строителство на частни домове и нр. По езхтава
си та е твърде квалифицирана и може с успех да изпълни
всички строителни работи.
Най-критично е положението с двата сервиза - за ТВ
апаразн и разхладителни уреди. Годишният план на
доход на сервиза за ТВ апарати е към 726,5 хиляди
динара, а на сервиза за разхладителни уреди 603 хиляди
динара. С оглед че досета не осъществяват дори една т|>ета
от собствените лични доходи, предвижда се: доколкото не
осъществяват заплануваните доходи след първото
шестмесечие на 1992 година, да бъдат закрити.
Приемайки плана за работа през идущата година, в
"Комуналац” отчитат направеното през изтичащата 1991
година. А именно, през тази година е подменен
водопроводът иа дължина от 1700 м от Пъртопопинци до
Боджи дел и през Смиловци, извършена е
реконструкцията на в ул. "Сутйеска” (380 м.) - работи,
заплатени от "Комуналац”.
При приемането на плана за идущата година найвероятно ще трябва да се преразгледат и сегашните цени,
които в момента са: вода за частни лица - 8, а за
обществени субекти 16 динара, изнасяне на смет за частни
лица 0,70, а за обществения сектор 1,40 и канализация за
частни лица 1,60 и за обществени предприятия и
ведомства 2,50 динара.
Да напомним накрая, че по почин на ”Комуналац”
през идущата година са запланувани две масови акции по
почистване на града • пролетна и есенна.
Подготвиха:
Ст. Николов
Ал. Ташков

ОБРАЗОВАНИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДНЕС

УГАСНА ЛИ
”ФАБРИКАТА НА ЗНАНИЕТО”?
Преди години основните и средни училища
в Босилеградска община високо носеха знамето на
знанието, образованието и културата. Днес тези
училища това не са. Сегашното положение в
образованието в общината стана причина сериозно
да се повдигне въпросът не дали угасна
босил еградската "фабрика на знанието”, но кой
закри тази фабрика Положението стана прричина
за различни взаимни обвинения, главни те от
които се изпращат по адрес на просветните работ
ници в основното училище
До преди десетина години с оправдание се
изтъкваше, че училищата в Босилеградска община
са "фабрики на знанието”. Този епитет те носеха не
само поради това, че до преди толкова години тук
почти нямаше никаква същинска фабрика или
производствен цех, но и поради факта, че и основ
ните и средни училища носеха високо знамето на
знанието, образованието и културата. От ТЯХ ИЗлизаха ученици, които стопроцентово продължаваха
образованието в средните училища. ЕДно число средПрез тази учебна година трябва да се даде
оценка на "двуезичното обучение” в основното
образование. За целта, казва се в заключенията,
този модел трябва организирано и подробно да се
сл еди и анализира. Преди това,по въпроса на това
об учение бяха изтъкнати и няколко мнения. Васил
Такев, сега ръководител в цеха за конфекция, а
председател на ОС по време на въвеждането на
"двуезичното обучение” подчерта, че трябва да се
изучат нещата и ако се наложи нещо да се мени
това трябва да се прави организирано. На кой език
ще бъде обучението, трябва да се изкажат тези,
които са заинте
совани т.е. учениците и
шинтересовани
родителите им, а не и онези, които от това да
правят политически точки.
Кроне Николов, делегат от Д/Гълмино: - Като
гражданин искам да запазя самобитността си. Ако
някой иска обучението да стане на сръбски език
недей това да прави като злоупотребява с децата.
Стига с това, а на референдум да се изяснят всички
по-възрастни от 18 години.
- След няколко години ще бъде абсурдно да
говорим за двуезичното обучение, каза
В.Стоичков, понеже не ще има кадри да го
провеждат, които ще знаят български език. На
Педагогическата академия във Враня имаше отдел
където се готвеха учители за образование на
български език. Този отдел вече не съществува.

ношколци бяха способни да се заловят с различни
задължения, докато едно по- голямо чи сло
продължаваше школуването си. За вършава йки
различни полувисши училища и академиите,
ставаха сп ециалисти, които дадоха и дават принос
в различниI области в страната.
Сега нито основното училище, нито гимназията
може да понесат епитета "фабрика на знание”.
БЕЗ ПЛАНОВЕ ЗА РАБОТА
Разисквайки за материално-техническата основа
на детската градинка, основното и средно училище
и за успеха на учениците това още веднаж
констатирах а и делегатите на последната сесия на
ОС в Боси.леград. За разлика от някогашните
училища, които нямаха материално-технически
условия, сега училищата имат почти всички
налични възможности за работа. Някога училищата
нямаха нагледни средства. Поне основните
създаваха енгузиасти, т.е. самите просветни работ
ници. Сега училищата технически са по-обзаведени.
За съжаление, бе подчертано на сесията едно число
нагледни средства в основното училище все още не
са разпаковани!
Някога училищата нямаха необходимото число
кадри. Сега в основното образование в общината
работят 104 просветни работника, които учат 1024
ученика. Освен по музикално об]разование
съществуват специалисти по всички предмети.
Друг е въпрос защо едно число преподаватели
преподават предмети, за които не са се школували.
В гимназията работят 33 просветни работника. Тук
се учат около 300 ученика. Освен по изобразителна
и музикална култура преподавателите по ос
таналите предмети са специалисти.
В разискванията и в изготвените информации от
страна на просветния съветник и общинския ИНспектор по учебно дело бяха изтъкнати повечето
слабости и про>пускн в работата на основното средно
училище, ос обено при основното. Все повече
препсодавател и в основното училище не организират
доба въчно обучение с по-добрите ученици,
П реподавател итее обаче казват, че няма достатъчно
заинтересовани ученици, което, разбира се, не може
да се приеме. По адрес на едно число преподаватели
в основното училище бяха изтъкнати далече потежки обвинения. Общинският инспектор по учебно
дело Симеон Григоров например каза, че е "жалко
когато съветникът или инспекторът налагат на едно
число преподаватели да готвят планове за работа”.

Подържане чистотата на гранично-пропусквателния
пункт - най- доходовна дейност

В основното образование почти няма ученици, които училищата ще се мени. Трудовата дисциплина,
да повтарят клас. Това обаче не е резултат на която сериозно спадна в основното училище трябва
знанията на учениците. "Отличните*’ резултати да се издигне на желаното равнище, казва се в
заключенията. При това и в едното, и в другото
рухват сетне в средното училище. Тазгодишните училище трябва да се обезпечават средства за набавприемни изпити за записване в първи клас в ка на техническо-надгледни помагала, конто
босилеградската гимназия това най-добре цялостно да се ползуват в работата. Налага се да се
потвърждават. Да припомним, през юни за запис прилагат професионнално- педагогическите и
ване в първи клас кандидатствуваха 91 ученици, от етични принципи при оценяването на учениците
които 27 в осми клас бяха отлични, 47 много Очаква се, че по този начин ще се скъса с
добри...Изпитите по сърбохърватски и математика досегашното "нереално оценяване, когато по из
куствен начин се създаваха отличници.”
обаче издържаха само 14 ученика!
От значение е да се подчертае, че и Общинската
- В основното училище значително спадна от
говорността към труда, а преподавателите сами скупщина си зададе сериозна задача. Именно, тя
"убиха” авторитета сн. И ние просветните работници като основател на училищата "ще езздаиа условия
трябва да бъдем самокритични за чувствуващите се за спиране на миграцията и за ревиталнзацията на
слабости” • заяви Владимир Стоичков, директор на селата, с което да се стигне до биоложко
възобновяване на населението.” На този факт
детската градинка
ДА СЕ ИЗДИГНЕ ТРУДОВАТА ДИС всъщност се "извличат” и просветните работници,
като подчертават, че населението се отсели от
ЦИПЛИНА
общината и че с това е ограничено числото на
На сесията бяха приети няколко заключения, от учениците, които се изтъкват в обучението.
чието реализиране зависи дали състоянието в
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В.Б.
В културната
дейност на Димитровград,
_
самодейният театър "Христо Ботев” проявява наи"
голяма последователност и настойчивост. В сегашните
условия на обща липса на пари, самодейците смогнаха
сили да се организират и да подготвят още една пиеса.
Именно тези дни започва подготовката на драмата
Оригинал на фалшификата” от Раде Радованович, из
вестен наш писател, публицист и журналист, спечелил
симаптиите на цялата югославска културна
общественост със сатирично-комедийното произ
ведение "Шовинистичен фарс”.
За разлика от преди, когато димитровградските
самодейци главно се определяха за комедии /послед
ното бе "Народен представител” от Б.Нушич/,
сегашното им определение е да се представят с ис
тинска драма, тълкуваща периода на петдесетте
години и прословутите събития, свързани с ИБ, наред
със събитията от осемдесетте години на нашия век. На
преден план изпъкват социалните разслоения и
идеологическото разнищване на хората. Впрочем
драмата Шовистически фарс” частично е и излъчвана
по телевизията.
Ансамбълът на самодейците който ще подготви
драмата,~ е съставен
а от известни димитровградски артисти:
е на СлободанАлекси“
Николова' постановката
Очаква се премиерното изпълнение На пиесата през
февруари идущата година.
Ст.Н

г
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НЯКОГА БЕШЕ ”ХВАЛИ
СЕЛОТО - ЖИВЕЙ В ГРАДА’'..

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
И СПОРТ
’0А

постоянно еситиАспокоюГЯНИНЪТ б винаги зает и изморен. но

I

Тръгвамг с автобуса от Босилеград за
Тълмино или по-точно от Босилеградската
до ТълМинската котловина. Първият етап
па пътуването е до село Рибарци. Пътят е асфалтиран и кр иволичи от дясната страна на
река Драго!вищица, къде то слизат
склоновете на планина Църн оок. В Рибарци
е гранични пропусквателния
ия пункт и пътят
край.реката води за Кюстендил. Ние о рейса
продължваме по долината на Бран ковска
река. Редуват се завои, дол чинки. III умната
планинска река извива тънката си снага през
тесните и скалисти места между планината
Църноок /1871 м/ от дясна стра на и
Чудинскн ри д с въ• рховете ”Шнпок”,
"Кумица” и ”А]рамлня ” /1496 м/. Низ билото
минава югославско-българската граница, на
далечина от реката до 8 километра.
Тук, по тази клисуГра в началото на този
вее се е пътувало с КО!не или пеша край
самото речно корито на път за Егри /Крива/

СЛЕД ГОЛЕМИЯ УСПЕХ НА

"ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА ” В ТОКИО

СВЕТОВНИТЕ ПЪРВЕНЦИ
СЕ ЗАВЪРНАХА В БЕЛГРАД

големитс са ”Полянски дол” от границата,
по-надолу "Керимов дол”, "Поищс”,
Кюрчин дол”. Между доловете са пръснати
повече махали: ”Црешнсвска”, "Клисурска”,
Клинчарска” ”Кос°Вска» «Селищна»
Табларска , ,’Мановска” и "Терзийска”.
Много широко пространство, но само 27
сем систва. Домовете имат водопроводи и
ток.

В Тлъм ниска котловина се отглеждат
много качествени овощия: круши, ябълки,
сливи, джанки. Не изостават и прскрас ните
зеленчукови градинки и ливадите. И в този
край
прониква
влия ни сто
иа
средиземноморския климат. В котловината
се отглежда и к ачсствен тютюн, а местните
жители са познати майстори на сливова
ракия.

АГРОНОМЪТ ВЪРШИ ПРЕГЛЕД НА ДРЪВЧЕТАТА В КООПЕРАТИВНАТА
ОВОЩНА ГРАДИНА В "РУДИНА " - С Д ТЛЪМИНО. СНИМКА ТА Е ОТ 1959 ГОДИНА

Радост на привържениците и футболистите на белградска "Маракана"
Футболистите на ”Цървена звез
да” победители на Интерконтиненталната купа се завърнаха на 9
декември в Белград, където бяха
топло посрещнати.
В Токио на 8 декември те
победиха южноамериканския шам
пион "Коло- коло” от Чили с 3:0.

На големия успех на "Цървена
звезда” честитиха и председателят на
Република Сърбия Слободан
Милошевич, председателят на
правителството на Сърбия Драгутин
Зеленович и мн.други. Главното
тържество от посрещането на
”Цървена звезда” стана на
белградска ”Маракана”.

Ниш с 20, на трето
НА
"А.Балкански” от Димитровград
с 19 точки и т.н.
Посочените три клуба
ЗАСЛУЖЕНА фактически
и най-сериозни кан
за първо място в края на
ПОЧИВКА дидати
първенството в Междуобщинска
Футболистите на "Асен
Балкански” завършиха есенния
футболен сезон и вече са на
заслужена почивка. В края на
сезона димитровградските футболисти бяха в пълна форма и
направиха серия от няколко
поредни победи. Затова и успяха
да се класират в горната част на
табелката, по-точно на трето
мяст0Па първо място се класира
"Рудар” от Йелашница с-23
точки, иа второ "Алуминий” от

1956 ГОДИНА: ДОЛНОТЛЪМИНЧАНИ КОПАЯТ ДУПКИ ЗА ОВОЩНИ ДЪРВЕТА
В МЕСТНОСТТА "ПРИСОЕ"
паланка и нататък за Скопие и Солун. Днес
е прокарано широко шосе от Риба рци до
Бистър. Пътят все още ие е асфалтира! I, но
за пътниците и шофьорите е "модерен”.
Пристигаме в Тълмииската котловина,
някога наричана "Чеигиио коло”. Центърът
иа Долно Тлъмиио е изграден иа местността
"Милошев чукар” с кооперативен дом,
здравна ст анция, местна канцелария,
ветееринарен пункт, ново училище,
мил ицейски участък и много, много стари
и нови къщи. Сега се строи и нова поща.
Селото има здрава нитей па вода и е
електрифицирано.
От центъра на селото къ.м махалите са
прокарани колски пътища, Това е дело на
местното население в по-новото време.
Хубаво и иривликателно е село Долно
Глъмино. Особено интересна е югоизточната
му част, където Мала река се влива в Голема
река- Между мертиостт» "Кавгалия” #гд
изток и "Двете дървя" от. запад, а, на север от ,
"Кула" и "Милоше^укар” все ДоЧ4
"Црешиево" е Преле«^иат*,т'евииИК4 00
зат .
"Рудииа".
на" Тук, од дясната сграна
страна слизат
шест дола и повече суходолиии, а н ай-

Преди годин И и ТОЗИ I тай с традаше от
наводщения. Но този нро блем до голяма
степен е реш сн със залссипансто на големите
баири с бор и акация.
Земята почти не се оре. "Колкото за
кокошките” • с присмех казават
тлъминчани. Изчезват и някогашните
тучии ливади. Не се обръща внимание на
ПО чвата. И това е последица на миграцията
- изселването, напускането на родния край.
Младите хора бягат от селото в градския
рай. Оставят прекрасната и бопата при|>ода:
буковите и дъбови гори, новите борови и
акациеви насаждения, чистите планински
извори, прозрачния въздух в родния край.
Не наезяват ли времена, когато мнозина
от нас, които напуснахме селата и от
носително хубавите имоти, ще почнем
повече да мислим за споите села и махали,
гори и долове, рс|кички и баири? За тучните
ливади и гойните стада от нашето детство и
младост. Тогава поговорката на пр___
сеел'.циците "Хвали селото - живей в града” може
по-инак да звучи: "Хвали града - живей в
селото”. Сигурен съм, че в близко бъдеще ще
бъде така.

Стоян Евтимов’’*5
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футболна дивизия - Ниш, изток,
Кой
ще
спечели
първенството остава да се види
ДС.
напролет. Това сигурно ще бъде
отбор, който най-добре се
подготви по време на зимната
ГРАНИЧНО СЪТРУ
пауза,
В "Асен Балкански” тези дни ДНИЧЕСТВО
трябва да се проведе заседание
ца Скупщината на клуба, на
която да се анализират резултатите и пропуските през- ПТТТП^Р!?!!А
изтеклия сезон. От това какво
V/ х
ръководство се избере до голяма

ВНИМАНИЕ!

|
Ц
й
®

степен ще зависи и класирането
на отбора в края на
първенството. Защото от
обезпечаването на условия
зависят и резултатите
Ако димитровградчани се
подготвят добре - могат наново
да се върнат в по-висш ранг на
състезаваме, където бяха и
миналата година, но изпаднаха.

Тъй като годината вече изтича, молим
нашите абонати да внесат дължимите
суми, за 1991 и възобновят абонамента си
за идната 1992 година.
Цената на нашите издания в 1991 година
е следната:
Вестник "Братство”
500 динара
годишно,
Списание "Мост” • 240 динара и
("писание "Другарче” - 200 динара

НАНОВО
СРЕЩА

Реванш-срещата на футб олните отбори на ”А<сен
Балкански”, Димитровград
(Югославия) и ”Ком”, Годеч
(България) в рамките на
граничното сътрудничество
между двата съседни града
наново е отсрочена. Този път
това стана поради големите
студове, които владеят в тази
част на Балканския полуостров.
Срещата ще се одиграе през
март идната година. Това е
утвърдено на среща между
делегации на двата гранични
града и е внесена в протокола за
сътрудничество в 1992 година.
ДС.
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СЕЛСКИ ПЛОЩАД

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

(И ПТИЦИТЕ ЗАБРАНИХА ДЛ ПЕЯТ...)
Косато Побнснски не беше тъП млад
от неговата градина направиха площад!
Пролетарското село се развълнува
и всеки пожела да му се напсува
>1 да му каже каквото си иска
и помия по гърба му да плиска
само да покаже патриотизъм
и своя селски болшевизъм!
Побиснски народа много осрамотил,
че с крал Александар приятел бил,
че с него обядвал в кралската палата
и бил посланик, взимал заплата,
че на народа много обещавал
и на обещанията си оставал,
а народа затова гладувал
и в сламени къщи зимувал,
нямал опинци, ни облекло,
срамувал се от своето потекло!
Дойде четиридсст и девета градината му беше взета
и на Побиенски падна резил;
пак ненароден елемент бил
и не бил той за социализъм,
за новото и за комунизъм,
че пак народа ще ограбва
и затова веднага трябва
на народа да се даде съвет,
че бившият селски кмет
се провъзгласява за буржоа
и обявява му се война,
та народа да знае
каква игра да играе,
па нека му е както ще Побиенски пред народа да умре, .
този народен предател
и на старото последовател!
Шестдесет и някоя година
Побиенски внезапно почина:
прочу се това из селата,
но изпрати го само родата селяните набутаха се в къщи
със клетви почти същи.
Едни на други обещали:
никой свещи да не му запали!
Селото получи площад,
но не се превърна в град,
на селото съши се съдбата пак грозде не роди върбата!
Хората свободно пееха
но лош живот живееха,
към НИШ поеха път
осъдени като на смърт.
Истината им се смееше любезно •
но за селото не беше полезно,
че площадчето опустява.
ДАЛИ за това някой съжалява?!
Александър ДЪНКОВ

Шшшйташ]

ПРИЕМСТВЕНОСТ

по-лошо от

В състава на комисията за прсимснованис на
улиците в Димитровград между другите е предложен
и Сърбислав Златкович.
• - Защо тъкмо той? - нита един делегат на
Общинската скупщина седящия до него - та нали
тъкмо той в бившата комисия се застъпваше за
сегашните имена на улиците?
- Зарад приемственост (континуитст)! - отговори
запитаният.

БОГ ДА ЧУВА
Опо я си ода низ вило дека че пропадне
държи пата - още ка сс издуа онай Тенекиджията,
ама кой го смееше пгай език да извади. Оти тъгай
викашеят умрел би, ама сс едно како да е живо ■ па
тсио да си бъде тъка Уж тели све по неговио пут
да връват. А я съм сс чудил викам, како че е тъка,
ка човеко сс изтупанчил! Па не може да е прелеелник од онай свет, мама му стара кос не бива - не
бива А они не викаят тъка но ми четат некои си
комесарски евангелия, та това тъка та онова отка.
Рско айде-айдс, па дигна руце
После му плачат, лъигават се, тручаят се,
издизаят се и тамън да пойдат по неговио пут, а
опо се колата извърнаят. Па де тъка че го направат,
де опъка че, та сто що напралият -кръвнина. Па
съга и гяволо не може да се сети како да би оправи
Ем искаят да стиснат, ем да ми простиш, да
пръднат, а опо не може Та и они: см искаят сите
да заповедуят, см държавата да се не разтури Д
неможе и тъка, и тъка. Я викам ако се бранъи
държавата, да се бранъи, а ако па не бива ■ нека се
разделят там с човещина, защо да теглаят депата
А они пее тъка, но един вика "Ти си кабааТ', а онай
вика "Ти си кабаат".

*

ДА ПИТА БАЩА СИ
Слободан Василев, често се обажда и търси да се
посочат конкретни имена но конкретни поводи за
някои прояви в нашия град. Тъй като Здепка Тодорова
- Свиленкова настойчиво търси да сс върнат старите
имена па димитровградските улици и призовава към
отговорност на "някои”, Слободан Василев пита КОИ
са те?
- Да пита баща си Кирил Тодоров! - казва Михаил
Иванов, помощник директора на Гумарската
индустрия в Димитровград.
Ст.Н.

ДЕЦАТА И ВОЙНА

Ама ако ■ тъка ни и требе По-арно не сме и
заслужила Щом сме се окондириле като говеда ка
би покараят на апаницата, че си ни изколят како
ниша Ада сме народ како народ пада се струпаме
и да ванеме тия председниците за пар ту.тъ, па преко
вратата. Сине ниедин кой те е тебе избирал ти
война да водиш? - А у майната.' Па после ка изберемедругда видиш дали че е война пропадна све
живо, какъв батък се направи, а они сите слушат
шо че им речат тия арамджиите Никой нема акъл
сам да размисли А бре шом би слушате тия, тия
ако не лъжат, нема шо леб да ядат за работа би не
бива.
Оно би и за лъжата току бива, оти гледам овия
из Европата би надълъгаят.

В магазина за продажба на хляб в миналата събота, влиза един
■ малчуган, в предучилищна възраст и задъхан каза на магазиперката:
- Бързо, дай ми хляб и две кифли, бързам, татко си дойде от
пойната!
Срещат се две първолачета и едното казва с нсскрита радост на
другото:
- И моят татко замина да се бие. /Сега и аз като тебе няма да
плащам за закуската в училище!
А.Т.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Те таквия сме ти ние Ама да дойде дън, ако йе
здравйе и живот, и тая данъшната власт да
пропадне, пази да видиш како че плюят по нея Ако
съга никой не смее език да извади Како Тито къга
умре Са после десет годин писуят какъв бил, шо
бил, па не бил тай Тито, не знам кой бил, па намкоку жени имал. па нак-коку пръсти - да се чуди
господ. Не ти му рогове тураят, не ти му мустаци
црътаят, не ти го на куче за опаш връзуваят- оше
шо не работил А додека беше жив по десет пути на
дън му целивашеа сликата. И това съшите човеци
А оно има и зашо: и тъгай, и съга све им е тамън,
и къщите им - къщи, и лимузините - лимузини, а
платите и пензиите - до тавана

В състава на Комисията за преименование на улици в
Димитровград от петте членове двама димитровградчани са родом
от с. Обреновац, първото съседно село в Пиротска община.
- Добре е - споделни един делегат - сега би трябвало да се даде
предложение една улица да се именува "Обреновска”!
Ст.Н.

М. ПЕТРОВ
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Те тия съкаят народо на война Да умазнат и
зарамнат све живо, та да се не познава како са
изкраднале
Стоимен Шляпарата

аямо зя>
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Т.П.
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С Указ «а президента ка СФРЮ
Иосап Броз Тито от 14 фебруарн 1975
твдаша издателство "Братство”, е удост®"° с Ордш братство ■ единство със
сребърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и
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между кашите народи и народности.
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