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област е дело на 'грешни” хора за съвсем рационални цели 
Затовапиететвт „а «воюващите страни” къ^вогодашнга 
1пТ!^,аВНИТе коледни празници само е временна куртоаз- 
но-фолклорна опора на петнадесетото примирие в Югославия. 
Прекратяването на въоръжените стълкновения на полес
раженията в Хърватско, което в нашата страна и от светов
ната общественост започна да се окачествява като «твърде 
охрабряващо” за умиротворителните усилия на ООН само е 
една (малка) победа на дипломацията и

и не
На 4 януари т.г. приключи петата мирна мисия на емисара на 

генералния секретар на Обединените нации Сайрус Вена Той прекара 
няколко дни в Югославия, където имаше интезивни разговори с пред
седателите на Сърбия и Хърватско - Милошсвич и Туджмаи, на БОсна 
и Херцеговина - Изегбегович, генерал Кадиевич и члена на Пред
седателството на СФРЮ Борисав Иович. Всички участници в раз
говорите оцениха, че мирният план на Обединените нации е абсолутно 
приемлив.

- Що се касае до Председателството на СФРЮ и оная частна 
(Огославия, която е под наш контрол, не съществуват вече никакви 
пречки да се реализира мирният план на Обединените нации - 
д-р Борисав Иович,
комитет за сътрудничество с представителите на ООН. В изявлението 
си след срещата с Валс Слободан Милошевич каза: «От аспект на 
сръбската политика не съществува нито една спорна точка, що се касае 
до плана на Сайрус Вена Смятаме, че планът е добър и очакваме, че 
мирните сили на ОН цялостно ще защитят териториите на сръбските 
крали и ще създадат възможност за мирно решение на югославската 
криза

■ДА' I„йШV

гзаяви
в качеството на председател на Държавния ■

политическия разум 
над пламначите националистически страсти и милитарис- 
тични настроения. Тази победа с времннн или дълготрайни 
ефекти (това ще се види наскоро) е обусловена 
стечение на обстоятелствата и съотношението 
бойното поле, стратегическите

На 2 януари т.г. представителите на ЮНА и на Министерството 
на отбраната на Хърватско генерал Андрия Рашета и Гойко Шушак 
под покровителството на Сайрус Венс подписаха договор за безусловно

от реалното 
на силите на

Новата 1992 година огромно болшинство 
димитровградчани, за разлика от предишните години, 
посрещнаха в домашна обстановка. Причина за това 
предимно е икономическото положение, но не малко 
влияние има и общата обстановка в страната. При това в ■ 
голям брой семейства има завърнали се от фронта. За тях, 
естетствено, домашната, семейна обстановка е най- 
подходяща за посрещане на Новата година.

планове нг актьорите, 
политическите игри на домашната и международната сцена 
и най-много на умиротворителната мисия на специалния 
пратеник на генералния секретар 
обединените нации Сайрус Вена Ако

пракратяване на огъня.
на генералния секретар би 
приемал решения за евентуалното 
продължаване на мандата на мир
ната операция.

на Организацията на 
под влиянието на праз

ничната атмосфера е нормално да си послужим със сим
воликата й, тогава истинският Дядо Мраз за югославяннте 

ч беше американският дипломат Венс, който в навечерието на 
~ Нова година донесе в малката си дипломатична чанта само - 

един «подарък”: план за стацнониране на умиротворителните 
сили на ООН в Хърватска уози план съдържи и елементи, 
които вероятно не са се харесали и на едната, и на другата 
воюващи страни, но те се съгласиха с него преди всичко 
затова, че при високата сегашна бдителност на световната 
дипломация е голям риск да не се приеме подчертаният 
реализъм на този план и сполучливият компро! 
вграден в неговата основна формула. Такъв,

ПЛАН ЗА
РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

НА ОКОЛО 10 000 
«СИНИ КАСКИ”

КАК ЩЕ СЕ ФИНАН
СИРА ОПЕРАЦИЯТАПланът на ОН за мирната 

рация в Югославия представя 
1абавно и безусловно 

прекратяване на военните 
действия, и абсолутно спазване на 
примирието (петнадесето поредно 
примирие след започването на 
въоръжения конфликт в 
Хърватско). Без това условие, 
планираната операция може да се 
бави, дори и да се провали.

Планът на Обединените 
общо 22 точки, в 
аботени всички 
рната операция с 

много прецизни подробности.
В точката за Общите прин

ципи, в самото начало на 
документа се казва: «Мирната 
операция на Обединените наш 
Югославия трябва да б 
временен аранжман за създаване 
на условия за мир и сигурност,

опе
нез (На 4-та стр.)Операцията заедно би финан- 

(На 3-та стр.)

НА 3 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ СЕ СЪСТОЯ КОНВЕНЦИЯ 
НА 160 ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

мис, който е
какъвто е,

Венсовият план е надеждна основа за прекратяване на 
вражеството и за мирно разрешаване на югославската 

Ш държавна криза. Рискът, който трябваше да
туалното отхвърляне на плана на ООН е още по-голям, като 
се знае, че не е далече денят (15 януари), в който ще бъде 
разрешена голямата «мистерия” около признаването на някои 

' 4 югославски републики като независими и суверени държави. 
1 Приемайки плана за стадионирането на умиротворителните 
■ сили в Югославия, хърватското ръководство се надява, че ще 

обезсили и последните резерви на ЕО и други страни по 
въпроса за признаването на тази република, а съюзното Пред
седателство, армейският върх и ръководството на Сърбия са 
уверени, че това е шанс да се отложи признаването на някои 
републики до всеобхватното политическо решение на югос
лавската криза.

Сред чуждестранните дипломатически кръгове, а също 
така и в Югославия немалка изненада предизвика 
съпротивата на Веисовия план, която оказват най-отговор- 
ннте^^гоедстявители на сърбите в Крайна и Източна Славения, 
^^^даден Срем По този повод аналитиците на

на няколко парливи въпроса: същктвуаа ли ..«кгласк.

е етгта" Мич’шекдгвгг-д
^^'ос«нГ™Тнт стлана - ООН.

ПОЛ влиянието иа
спазване на петнадесетото пр седмици на 1992 година са 
наближаващия 15 Съвета за сигур-
период на голяма Дипломатичен* тро- ^ възможиоСТИТе за 
ност на ООН интензивно мр жи0 НЛ&. кратък срок
и,пращане на"сини “ ност реши да изпрати 50
(за начало Съветът за сигур *рП,н отново повика
наблюдатели на ООН), ма договор в Брюксел,
лидерите на югославските *** ...............
ръководителите и дипломати айки събеседниците
лавскя държави сноват по светя, У »^,ледМ м предложения, 
си в правилността «а собственит и псйски държави все 
в столиците иа съседните и ДРУ Л^сряГуря...
-к~ие се повишава "“Л^^^Г^итинееко и 

В атмосферата иа ви м ^ яСИО небе отекна
дипломатическо напрежение кат с членове иа
вестта за свалянето и“ общност от страна и*
наблюдателната мисия иа Европ _ьжени сили. Пред- 
самолет иа югославските *рХОвен комендант н
седателството иа СФРЮ Р на военновъздушните
въоръжените сили смеии "“““^Гюрймич и и“0*" “
'•ли генерал-полковник Звоико " катастрофална
ССНО спешно да УТ»^;*Н”*„1ГМоже да смекчи ефек- 
грешка, но е въпрос колко шОРоа т ОТПравя от в*вч 
т»те иа острата осъда, к°2Т^„н*и че трагичната слУ <к 
политически центрове и ще татрудн“
с въиголепгге иа мисята иа ЕО «Р® ясе пак оценяват,
«ООН, дипломатическите иъргв ^„аваие на и.гос-

лига за укрепване иа мира а М"К 
л*аската криза няма да пропадн

ДОГОВОР ЗА ТРЕТА 

ЮГОСЛАВИЯ
се поеме за евен-

1 нации съдържа 
които са 
аспекти 1

1 разр 
на ми

Д-Р БРАНКО КОСТИЧ: "ДА СЕ СДРУЖАВАМЕ, ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИМ МИРА И ДА 
ПОЛОЖИМ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЛ, ТА В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА 
РЕКОНСТРУИРАМЕ ЮГОСЛАВСКАТА ДЪРЖАВНА ОБЩНОСТ‘ 'ни в

ъде
В голямата зала на 

Скупщината на СФРЮ на 3 
януари 1992 година се събраха 
представителите на 160 пар
тии, сдружения, движения и 
организации, които се 
застъпват за опазване на 
Югославия като държава на 
ония народи и републики, 
които искат да живеят в нея, 
за да положат основите на 
нова югославска държавна 
общност. Участниците в това 
събрание обсъдиха, а накрая и 
подписаха Конвенция за 
Югославия, в която е 
записано, че Югославия и по- 
нататък 
съществува като съюзна 
държава с нови граници и 
единна територия, държава,
чиито гпаиипи н*1» бтиг>ат

лазени от въоржените сили 
на Югославия. Въз основа на 
Конвенцията Скупщината на 
Югославия трябва да приеме 
акт
разрешаване на югославската 

иза и за свикане на

- Да се сдружим всички, а 
чрез нас и всички граждани 

Югославия, 
представители сме ние тук, та 
в началото на 1992 година 
окончателно да възстанови** 
мира с помощ и ангажиране 

Организацията 
обединените нации и да 
положим 
усилия, та в най-кратък срок 
да реконструираме югос
лавската държавна общност 
и да формираме стабилна 
държава с органи и ин-

необходнми в преговорите за 
всеохватното решение иа югос
лавската криза. Този аранжман не 
би преюдицирал изхода на тези 
преговори.”

След като

чиитона
всеобхватноза

Учредителна скупщина, на 
която да бъдат гласувани 
Конституция и избир 
закон. След това би 
проведени многопартийни 
избори за югославския парла
мент.

ята иговори за рол 
Съвета за С1 нанаигур-задачите ма 

ността, генералния секретар на 
ОН и на личния емисар на 
генералния 
Югославия, в следващата точка 
се подчертава потребата от безус
ловно прекратяване на огъня, 

орено в Женева на 23 
1И 1991

ателен 
и били максималниси екстремизъм, и 

ни, че и 
нямат

всекретар

Поздравявайки 
присъствуващите от името на 
Председателството - на 
СФРЮ, подпредседателят на 
държавното ръководство д-р 
Бранко Костич между 
лпугото поттчепта:

догов
ноемвр година.

Военният и полицейският 
персонал за тази операция ще се 
обезпечават на доброволна основа 
от страните членки иа ОН и с 
консултации 
страна.

трябва ституции, които ще защитят 
ефикасно интересите на 
всички народи и граждани, 
които искат да живеят в нея.

| Тази държавна общност не 
трябва да отнеме правото 
нито на един народ и нито на 
една република ако по-късно, 
въз основа.на свободно ис- 
казана воля и регулярна про
цедура, решат да се отделят 
от нея, а също така тази 
държавна общност трябва да 
остане отворена и за други,
КОИТО 110- КЪСНО ПрОЯВЯТ
желание да се присъединят 
към нея.

да

с югославскатаI отно 
на договор в
потенциалните югос- Всички членове на мирната 

операция би били под оперативен 
контрол на генералния секретар и 
няма да им бъде позволено да 
приемат оперативни наредби от 
националните власти. Същите 
трябва да бъдат абсолютно 
непристрасни към различните 
страни в югославския конфликт. 
Въоръженият персонал би имал 
трайни инструкции за употреба 
на сила в край^фнужда и в
самоотбрана.

Съгласно досегашната прак
тика, операцията по принцип би 
траяла до 6 месеца, а ако реши 
Съветът за сигурността тя би 
продължила все докато не се пос
тигне договореното решение на 
конфликта. ПО този въпрос 
Съветът иа сигурността би 
решавал всеки шест месеца и въз 
основа на доклада и препоруките

миогобройните 
изказвания имаше и 
полемичнн тонове, чуха се 
аплодисменти и освирквания, 
но все пак доминираше 
определението 
участниците за създаване на 
нова, трезИ Югославия.

В

на

К.Г.



АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛН(
ПРОЕКТ

НА КОНВЕНЦИЯТА 

ЗА НОВА ЮГОСЛАВИЯ

1 АКТУАЛНО >
ПА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПАМШШСГЬРЬТ ПА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ II ГЪРЦИЯ

ЙОВАНОВИЧ: ИСКАМЕ ДА СЕ 

ЗАПАЗИ ЮГОСЛАВИЯ
държавна общност и да продължи да 
живее в самостоятелна държава. Обаче 
това решение може да се приеме само при 
демократически изказано съгласие щ всеки 
конститутивен народ в републиката и при 
уважаване на договор за разграничение и 
утвърждаване на взаимните права и 
задължения, настанали в периода на 
съвместния живот.

2. Участниците в събранието ще се 
застъпват:

а/ Онези югославски народи и техните 
републики, които не се определиха за 
сецесия да осигурят консолидация и кон- 
тинуитет на Югославия и нейна 
трансформация в демократична и съюзна 
държавна общност, основаваща се на 
принципите за равноправие и добровол
ност на гражданите, народите и техните 
републики, правото, социалните правдини 
и сигурността, както и най-високата 
степен на защита на човешките права и 
свободи, и на правата на националните 
малцинства /народности/, върху прин
ципите на пазарното стопанство, свобод
ното предприемачество и плуралис
тичната демокрация.

б/ Югославия като субект на 
международното право трябва да 
фигурира като суверена държава в 
международните отношения. Тя е от
ворена за международно сътрудничество 
и свръзване с други държави и за 
интеграция с международните ор
ганизации и общности при международ
ната активност на републики, която не 
смее да засяга интересите на останалите 
републики и на Югославия като цяло.

в/ Територията на Югославия ще бъде 
единна, а нейните граници са ненарушими 
и ще бъдат пазени от въоръжени сили на 
Югославия.

3. Необходимите предпоставки за 
осъществяване на посочените цели и 
принципи са:

- неотложно да се утвърди легален 
начин за уважаване и реализация на 
демократично, съответно плебисцитно из
казаната воля на югославските народи за 
бъдещето им държавно и политическо 
положение, като се приеме в Скушцтината 
на СФРЮ акт за всеобхватно разрешаване 
на югославската държавно-политическа 
криза и за условията и процедурата за 
осъществяване правото на народите на 
самоопределение /въз основа на проведен 
референдум/;

- с акта на Скупщината на СФРЮ за 
разрешаване на югославската криза да се 
утвърдят критерии и принципи, въз ос
нова на които ще се извърши справедливо 
териториално 
разграничение между Югославия и онези 
части на СФРЮ, чиито държавотворни 
народи искат да си оформят независими и 
суверени държави, за да се осигури рав
ноправие на правата на народите на 
самоопределение, включително и правото 
на отцепление, което не може да се 
осъществява за сметка на същото право на 
останалите югославски народи;

- да се утвърди задължението за свик
ване на учредителна скупщина, съставена 
от депутатите - избраните представители 
на всички народи и граждани, които 
продължават да живеят в югославската 
държавна общност, с цел да се приеме 
нова Конституция на Югославия;

- въз основа на новата Конституция на 
Югославия и съответния избирателен 
закон да се проведат многопартийни из
бори и да се учреди нов многопартиен пар
ламент, правителегво и други органи на 
властта в Югославия:

- да се утвърди преходен период, в 
който да се осигури вършене на виталните 
съвместни икономически, социални и 
държавни функции заради необходимата 
защита на интересите на гражданите, 
народите и международното положение 
на страната. Това подразбира 
непрекъснато функциониране на всички 
съюзни институции в нови те условия

Създадена преди 73 години като резул
тат на вековните стремежи на югос
лавските народи, които в нея виждаха по- 
силии гаранции и по- широки 
възможност за осъществаяванс на 
национална свобода и всестранно 
икономическо, културно и обществено 
развитие, Югославия доживя тежки 
моменти и изпитания. Сериозно са 
застрашени чувството за сигурност на 
хората и имуществото им и 
съществуването на големи части на отдел
ни народи.

Вече не може да се отлагат всестран
ните и енергични мерки на всички 
държавни, политически и обществени 
фактори, с които зрябва да се прекрати 
зова разпитис на събитията, да се 
възстанови и осигури мирът при 
ангажиране па умиротворителните сили 
на Обединените нации и да се създадаг 
условия за демократично развитие на 
Югославия и на онези републики и 
народи, които не сс определиха за от- 
цсплспис от Югославия

Констаптирайки, че до твръде опасни 
граници са застрашени сигурността и 
съществуването на Югославия и нейният 
международен авторитет и влияние, като 
държава и международно-правен субект;

уверени, че мирът и свободата на 
гражданите и демократичното развитие 
на Югославия и на всички нейни народи 
и народности нямат алтернатива;

уважавайки правото на всеки народ на 
самоопределение, включително и правото 
на отцепление и сдружаване;

уважавайки демократически из
казаната воля на всеки югославски народ 
и република да уреди положението си в 
унисон със собствените си специфични, 
реални и дългосрочни интереси;

1сж ду народно признание на 
шанопич и:згькнал, че тазиМинистрите на външните работи на Гърция н 

сърбия Андоннс Самарас и Владислав Иован 
твърде положително оцениха в Атина решението на 
ООН да изпрати офицери за връзка в Ю|\>славии. В 
кратка, импровизирана пресконференция изтъкнаха, 
че положителното развитие към политическо 
решение на югославската криза очакват и от мини
стерската среща на Европейската общност за 
Югославия, в Брюксел.

Домакинът в това нещо внжда "добър шанс” за 
продължаване на ”по- малка, лабава конфедерация 
на Югославия”, а гостът момент за "удвояване на 
политическите усилия” за осъществяване на 
политическо решение.

”Бих1 
Сърбия Й 
да запазим I

Македонци, която иска а 
своята независимост, И» 
република сама ще реши дали ще се приобщи към 
народите, които искат и занапред съвместно да 
живеят, като добавил, че ”има навестявания” в този 
смисъл.

ович

За декларацията в Брюксел Йованович казал:
"Противопоставяме се на общата политика на 

ЕО и Декларацията от Брюксел”, оценявайки 1Ч> 
като "нещастно събитие” документа за условията ма 
ЕО за признаваиет 
лавските републ 
Декларацията ”се отрича съществуването на 
Югославня и желанието ма народите на останат в 
нея”, така че сега всеки поотделно ще оцени ”дали 
ще признае новите държави или не.”

11а въпрос дали "Сърбия ще разоръжи 
перемил мтарнмте сили”, Йованович отговорил че 
Сърбия и не разполага с такива, а ако този термин 
се отнася до териториалната отбрана, ти според 
плана на Сайрус Пене ще бъде разоръжена.

Говорейки за отношенииз-а на Сърбин с Албания 
Йованович озтоворил, че в Косово и Мегохия има 
проблеми зарад сепаратизма и сецесионизма, който 
подкрепя Тирана, предявявайки териториални 
претенции.

независимост на югос- 
Той обя

о на
нкм. снил, че с

ме желали, изтъкнал министърът на 
оваповнч, а това е жаленне и на Черна гора, 

Огославмн. Също така, да се 
реконструира целокупната федерация към която да 
сс приобщят и други югославски народи. Може би 
това ще бъде малка Югославия, но тя би била 
силна, както и по-рана” Йованович счита, че ЕО би 
трябвало да се върне към първоначалното си 
становище за запазване на Югославия и "да не 
допусне каквото н да било признаване на 
независимост на републики, Д01 
окончателно решение.” Въ 
есованнето на журналистите за перспективите на

като не се осъществи
в връзка с интер-

потвръждавайки привързаността си 
към Хартата на ООН, заключителния 
документ на КЕБС /Хелзинки/ и 
Парижката харта на КЕБС и особено към 
разпоредбите за неотчуждимите права на 
народите и гражданите и за необ
ходимостта от тясно международно 
сътрудничество без ограничения и 
дискриминация;

съзнателни за отговорността си и 
загрижени за съдбата на всички югос
лавски народи и граждани на СФРЮ - 
представителите на политически партии, 
движения, сдружения и депутатски групи, 
заинтересирани за континуитета на 
Югославия, на 3 януари 1992 година 
сключиха

ПРИЗНАВАНЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ РЕПУБЛИКИ И ТЕХНИТЕ СЪСЕДИ

БЪЛГАРИЯ - НАПОЛОВИНА, 

АКО СЕ МОЖЕ
ПОВТАРЯЙКИ ТЕ 3 ИС А ЗА

"НЕНАМЕСА" МИНИСТЪРЪТ СТОЯН 
ГАНЕВ ЗАЯВИД ЧЕ СОФИЯ ЩЕ ПРИЗНАЕ 
НЕЗАВИСИМОСТТА НА МАКЕДОНИЯ, 
ХЪРВАТСКО И СЛОВЕНИЯ ПО НАЧИН НА 
КОЙТО НЯМА ДА СЕ ДЕСТАБИЛИЗИРАТ 
БАЛКАНИТЕ

България ще признае независимостта на 
Македония, Хърватско и Словения, по начин 
на който няма да се допринася към дес
табилизирането на положението Балканите” - 

министърът на външните работи на 
България Стоян Ганев на пресконференция на 
6 януари в София.

Обяснявайки становището на българското 
правителство за разрешаването на югос
лавската криза Ганев казал, че неговата страна 
се застъпва за мирно разрешаване на проблема 
в Югославия, съгласно политиката на 
Обединените нации и общоевропейските 
критерии на Европейската общност за приз
наване на нови държави. Министърът Ганев 
също така е повторил българското становище 
за "ненамеса” във вътрешни югославски 
отношения и за "правото на народите на 
самоопределение”.

"Конкретният акт на признаване не може 
да бъде абстрактен и едностранчив", е 
подчертал шефът на българската дипломация, 
"вече резултат на съвместната акция на 
болшинството европейски страни". 
Българската "въздржаност и предострожност” 
Ганев обяснил с "историческите

специфичност” на взаимните отношения на 
балканските страни. Той също така се изказал 
за ненарушимост на външните и вътрешни 
граници в Югославия.

Отказвайки да коментира гръцкото 
становище за Република Македония Ганев само 
казал, че "населението на Македония трябва 
само да реши за името на своята държава”. 
Според Ганев "мирният процес в Югославия 
вече има здрави основи”. Във връзка с неот- 
данашното искане на председателя Желъо

КОНВЕНЦИЯ ЗА 
ЮГОСЛАВИЯ
Учестниците в събранието са 

съгласни, че народите и гражданите имат 
неприкосновено право да решават за 
съдбата си. Затова никой няма правото да 
не допусне съвместен живот на онези 
народи и републики, които искат да 
живеят в югославската държавна 
общност, която е уредена с договор и в 
съзвучие с общите им шггереси.

В унисон с това не се признават 
неконституционните и едностранчиви 
сецесионнстки актове, още повече, че се 
създават
осъществяване правото на народите на 
самоопределение.

Държавно-правният и международен 
субективитет и
Югославия, които са признати и 
потвърдени - с членството й в ООН - от 
всички страни в света силно се основават 
на волята на мнозинството граждани, 
числящи се към повече югославски 
народи и югославски републики. Затова 
континуитетът на Югославия не може да 
бъде прексънат с решение ш^отделпа 
група страни, пито с насилствен ед
ностранчив акт на която и да било нейна 
република и народ. С това пито на един 
югославски народ не се оспорва правото 
му да се отдели от сегашната югославска

и материално

1.

заяви
Желев на югославско-българската граница да 
бъдат изпратени международни наблюдатели, 
Стоян Ганев казал, че българите не искат мито 
"искрица от югославския огън” да падне на 
тяхна територия.

България в последните дни на няколко 
пъти е повторила, че изцяло приема 
критериите и политиката на Европейската 
общност във връзка с признаването на 
независимостта на нови държави, но с надежда 
че Република Македония сигурно ще се намери 
сред ония югославски републики, които на 15 
януари ще бъдат международно признати.

В този тон е написан и отговора на шефа 
на българската държава Желъо Желев до 
председателя на Македония Киро Глигоров 
във връзка с тяхното писмо до световните 
държавници за бъдещето ма тази югославска 
република.

легални условия за

суверенитет- на

(Танюг)

ГЪРЦИЯ ЩЕ СЛОЖИ 
”ВЕТО” ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ В 

УНГАРИЯ
30 МИЛИАРДА ЗА 

РЕФОРМАТА
Гърция щс сложи ”вето” ако Македония евентуал

но бъде призната от страна на Европейската общност на 
15 януари тази година, доколкото тази югославска 
република не промени име, се твърди в опълномощенн 
източници в Атина, съобщава агенция АФП.

Агенцията посочва, че в Атина на 5 януари станала 
среща на представители на гръцкото и македонското 
правителство. Срещата била прекъсната по настояване 
на гръцката страна, след като се уверила, че македон
ците не искат ни да чуят за промяна на името си.

Успехът на реформата в републиките на бнвшмя 
Съветски съюз е немислим без 30 милиарда долара.* 
Това мнение е изнесъл Джефрн Сакс, едни от най-из
вестните специалисти-икономнстн в Съединените: 
американски щати. Той е изтъкнал, че само на Русия 
в настоящата година ще са необходими 15-20 милиарда 
долара, докато общата сума от която се нуждаят и ос
таналите републики достига сума от 30 милиарда 
долара.

От 13 януари в Унгария ще бъдат в сила нови, по- 
високи цени на множество стоки и услутн, с което 
фактически започва нова вълна от увеличения на 
цените в тази съседна страна.

Най-голямо недоволство предизвика 
на нефтните 
алкохолните 
хигиенните средства.

поскъпването 
деривати, а ще поскъпнат и цигарите, 
напитки и комунални услуги, както и
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ДЕСЕТ БАТАЛЬОНА 

ЗА ТРИТЕ КРАИНИ
области под защита'и^Он" ТР" “ ОН Щ' бъдат Р“4и>Рмира1Ш " мчтл.. 14 1а ОН* разоръжени, а оръжието им
ТАПА пи * А СЛАВОНИЯ предадено на ЮНА или Сбора на 
1ГРам1ла ^ СЛ АВОНИЯ И народната гвардия или пък на 
лгдина. Те би обхващалислсл- силите на ОН. Вс 
ните общини 
общините:

ЗА НОВА ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

ОТКРИТА ”ТВ ЦАРИБРОД”1-ва стр.)
.пали държавите членки на 
^динените нации. Но, също 

и от югославските власти би 
,очаквало да обезпечат на 
Уединените нации безплатно 
ялиша и други обекти за пер- 
Сяла, храна и гориво потребни 
, операцията. От югославските 
|асти също така ще се търси да 
доншат споразумение за някои 
Едекчения, а специално за 

дното движение н общуване, 
е необходимо за операцията 
които я провеждат.

Iички паравоен- 
нсрсгуларни или 

доброволчески части би напус-

оТ1лГт.3"л~а н-
намиращи ос източно от пш д'мо6или™Г’а"“.
„°и%к> Вуковар, някои села в 
крайната източна 
Винковци.

или части на ни

ПРЕСЕЛВАНЕ НА 
ЮГОСЛАВСКАТА 
НАРОДНА АРМИЯ

част наюбол
кто
тези Западна

Грубишно поле, ДарумрНПак- 
рац, западните райони на Нова 
градишка, източните райони на 
Новска.

:
Съгласно 

защгнтните функции на силите 
ОН, в областите под защитата 

на ОН,
ЮНА, разпоредена в 
части на Хърватско, 
преселена в м 
република. За ] 
това преселване ще се договорят 
шефът на силите на ОН и 
съюзният секретар за народната 
отбраня на СФРЮ.

с предспоставка заКЪДЕ ЩЕ БЪДАТ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИ 
СИЛИТЕ НА ОН

на
Крайна: Костайница,

Петриня, Двор, Глина, 
Въргинмост, Войнич, Слун, 
Титова Кореница, Долни Лапал 
Грачац, Обровац, Бенковац, 
Книн.

която и да е част на 
другите 
бн била 

еста вън от тази 
разпореждането на

Г В Плана по този въпрос се
^зва следното: "Частите и 
Ьлицейскнте наблюдатели на 
|Н би били разпоредени в 
дределени области в Хърватско, 
(начени като "области под 
цдмтгга на Обединените нации." 
ези области биха били 
(милитаризирани; всички 
оръженн сили от тези области 
ха би ли изтеглени или разфор- 
■ранн. Ролята на силите на 
бедмнените нации би била да 
ягури че тези области да ос
яват демнлнтарнзнрани и 
атаки жители в тези райони да 
дат защитени със заплахи от 
«ръжено нападение. Ролята на 
мвцейскнте наблюдатели на 
Н би била да обезпечат , за 
сетните полицейски сили да

IIТочните граници на облас
тите под защнт 
Обединените нации бн 
да утвръди челния състав на 
силите на ОН, след консултации 
с местните водачи, преди да почне 
с разпореждането на силите.

ата на 
трябвало

МЕСТНИ
ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ

По повод новогодишните празници в Димитровград е пуснато в работа новооборудеяото ТВ 
студщв състава на кабелната телевизия в града Както е известно 
система запошм 
обхватани около 
система продължава и в тази година

Инак, самата "Телевизия Цариброд”, както е наречена, работеше и досега, обаче в много скромни 
условия. С уреждане на ТВ студио, локалната димитровградска телевизия получи почти оптимал
ни условия за работа Сега е възможно да се организират прякн предавания, кръгли маси, включване 
за зрители по телефон.

В областите под защита на 
ОН за обществения ред ще се 
стараят местни полицейски сили, 
които ще носят оръжие само на 
ремъка. Тези сили ще се фор- 

т от местното население

зи затворена телевизионна
да работи преди няколко месеца и една е от първите в Сърбия Досега с нея са 
700 домакинства, а интересът все още е голям, така че поставяне на кабелната

РАЗПОРЕЖДАНЕ И 
ФУНКЦИИ НА 

СИЛИТЕ НА ОН
ми р»•поФункцията на защита на 

населението в областите под 
защита на ОН трябва да вършат 
пехотни подел 
ОН и полицейски наблю 
на ОН. Същите биха бн.

пропорционално на националната 
структура, ако населението е 
смесено. Местните полицейски 
сили бн отговаряли на 
съществуващите общински от
бори.

поместено в Центъра за култура, а неговото оборудване помогнаха всички 
би било нечестно да не се спомене, че все пак, поради своята специалност най-гол ям

Студиото е 
предприятия. Но 
принос даде мебелната фабрика ”Цнле" от Димитровград.

Може ли Царибродското ТВ студио да се включи в централната телевизия? За сега това не е 
възможно, понеже това е все пак затворена система, но определени материали могат да се заснемат 
и сетне дават на централната телевизия.

На малкото тържество по повод пускане в работа на студиото присъс гьуваха почти всички 
директори на димитровградските предприятия и учереждения и представители на Общинската 
скупщина.

на силите на
датели 
ли раз

поредени по цляата територия 
под защита на ОН. Пехотните 

биха били леко

1скрямннацня на хората от 
«го н да е националност или да 
злоупотребява чисто и да е н 

(•ешко право. Когато силите на 
Уединените нации поемат от-

КОМАНДУВ АНЕТО 
НА МИРНИТЕ СИЛИподеления 

въоръжени, а ползували бн и леки 
бронирани коли и хеликоптери. 
Контролирали би пътищата и 
пунктовете, където се пресичат 
пътищата на

Iворността под защита на [ирната операцияа би била 
омандата на цивилен шеф на

Мените нации, внечки сили под к
мисията, който би отговарял на 
генералния секретар на ОН.

Под командата на шефа на 
мисията би бил комендантът на 
силите в ранг - генерал майор, 
който би командувал с военните 
сили, както и полицейски 
комисар, които би командувал с 

наблюдателна

ЮНА в останалите части на

=== 
ри на ОН във връщането на под зашита на ОН. Полицейските 
,цчкн изселени хора, конто биха набл10ДахеЛи биха надзиравали 
~-елали да се върнат в своите 
Ьмове в областите под защита на 
бединеннте нации.”

А.Т.границите и 
тези области с

местните полицейски органи и не 
би били въоръжени. Освен тях в 
състава на силите на ОН би 
имало и военни набдлю датели. Те 
интезнвно ще надзирават и оказ
ват помощ при решаване на

цивилната 
полиция.

Щабът на силите на ООН 
ще се намира в Баня Лука с 
клонове в Белград и Загреб.

I ОБЛАСТИ ПОД 
ЗАЩИТАТА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ 

НАЦИИ
местни затруднения.

Военният и полицейският 
персонал на силите на ОН би 
пристигнал в Югославия 

а възможно по-скоро, след като 
в Съветът за сигурността приеме 

решение за формирането на тези 
сили.

ЧИСЛЕНОСТТА НА 
СИЛИТЕОбласти под защитата на 

ЮН би били районите 
Хърватско, в които според 
веценката на генералния сек- 
ггар би били потребни специал- 
1м аранжмани за опреде 
ериод за да се запази трай!

огъня. Това би

За да могат да се справят 
с деликатните и отговорни 
задачи, силите на ОН трябва 
да имат около десет пехотни 
батальона,
наблюдатели, заедно с 
необходимия цивилен и воен- 
нен персонал. Общото число 
на силите би надминало _ 
ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДУШИ. I

Ст.Ст. I

лен
ното ДЕМИТАЛИРИЗАЦИЯ 

НА ОБЛАСТИТЕ ПОД 
ЗАЩИТА НА ОН

сто военни
екратяване на 
пи областите, в които сърбите 
едставляват мнозинство или 

шачително малцинство на 
каселението и където 
вшрежениего между общностите 
• довело да въоръжени конфлик- 
ги в близкото минало. Както е 
|ече
|ранжмани
амали временен характер 
изпреварвали 
политическите преговори за пос- 

всеобхватно решение на

IВсички поделения и персонал 
дната 
ички

на ЮНА и Сбора на наро 
гвардия, както и вс 
поделения на Териториалната 

.Отбрана или персонал, който 
нямат седалище в областите под 
защита на ОН ще изл ези ат от

специалните
области биха 

и не би
казано,

в тези
ПОСЛЕДНАТА МИНАЛОГОДИШНА СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАДтези краища.

Всички части на Териториал- 
отбрана и персонал със 

в областите под защита

ОТнаизхода

ПРИЕТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТАи ата 
седалищегкгаие на 

югославската криза.

БОСИЛЕГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
ОС НЕ ИСКА ЗАПЛАТА

“^"^Гозииа казват за жест „а —ушие 
Спаско Спаско» до крайна

И̂ Гг^:~\го^о^ то^отОС ИС полу.,^
^ел^^тигсапредла1аха1ст1иа,1алотоиа априлдо^кртя^иа^Д№емари

добавъчни, но тези париию*»*** 20 хиляди динара заплата 
общественото счетоводство золу ' доволен. Предложената
и за тукашни обстоятелства*» мойта заплата е по-висока от
сума не ще взема и поради говя, ю м ^ |1Я 0С; а далече
заплатите иа ™сл. работници в об.аиоага ,по-ансока от заплатите,“ голимо^и п ^ожм|ие делегатите не 

С,ТГ^ГД ..с- и приключи разискването по този

правата си, беедно от 
подчертано при приемането 
на решението.

Делегатите още веднаж 
обсъдиха завзимането на 
обществени плочи като 
особен акцент сложиха на 
завзимането на части на 
строителни парцели в 
градоустройствената част на 
града. На сесията бе подчер
тано, че имуществено- 
правовата служба към ОС и 
граждани досега от 26 души 
са потърсили да върнат зав
зети площи. Срещу всички 
са предприети наобходими 
мерки, т.е. съдебни спорове. 
Счита се обаче че не всички,, 
които са >'приграбилип 
обществени парцели са 
”сложени под един аршин“.

Всред повечето въпроси, 
които бяха на дневен ред, 
по-нататъшното действуване 
на Центъра за социална 
работа в Босилеград предиз- 

особено внимание. На 
сесията бе подчертано, че 

числото

йВШ
НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА. да „ обърнс ш

възобновяването на старите
и унищожени гори. В според л/с„,ММятяобщината има хубави и населението в общината 
пространи гори. Преценява Центърът в Босилеград не 
се че под гори има около 21 може да действува като 
400 ха плоши, от които около самостоятелен субект и че се 
13 487 хаса частни, а 7900 на налага да се присъдиникъм
обществения сектор. Не Центъра за социална работа 
малки площ" гори обаче са в Сурдулица. Едно число 
стави и дег енерирани и се деЛТати бяха против такова 
нчачга същите да се обединение и в първо 
възобновяват. Но начало Скупщината не взе
съществуват трудности при решение за обединяване На 
‘обезпечаването на млади повтореното гласуване те 
Фиданки Затова делегатите приеха положението за фор- 
застанаха на становище миране на Център за 
Фиданки да се произвеждат социална работа за Сур- 
„а Територията на дулишка и Босилеградска 
общината, а една част от общини. Седалището на 
вътрешността. При това, центъра ще бъде в Сур- 
подчертаха те, не трябва да дулица. Службата на 
се засажда предимно бор, а досегашния босилегродски 
и други фиданки. При това център ще остане и занапред 
не бива, казаха, да се в Босилеград: а социалните 
за поставя частния сектор. случаи няма да загубят нито

викапоследната 
миналогодишна сесия на 
Общинската скупщина в 
Босилеград, състояла се на 
30 декември, делегатите 
приеха решение за таз
годишния бюджет на 
общината. Според
решението, за което бе 
подчертано че не е крайно и 
че е възможно да последва 
ново, през тази година в 
бюджета си Босилеградслга 
община ще има 59 253 400 

На сесията бе 
че бюджетът е

На
иа

динара
»скроен" според мерилата 
на икономичност и пестене. 
Затова тези мерила трябва 
да спазват и общинските ор
гани, трудовите общности и 
останалите субекти, които 
ползуват средства от него.

Разисквайки за стопанис
ването с горите в общината 
делегатите подчертаха, че 
занапред трябва по-голямо

поради
. б.

Този път, 
обемистия дневен ред, 
изоставени делегатските 
въпроси и отговори, които 
дават особен акцент в 
работата.

яха

приеха,
въпрос

Посоченнит жест и. Сп^п^п=ка —е ; 
общината * по една о<5беВасил Такси, който след
предишния «-^""Н^Ткоифскпяи три месеца функцията

■ топла закуска!? В.Божилов

ВК
авъчии

получава
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НАРУШЕНИЯТА СЕ ПОВТАРЯТI
ДА Е ЩАСТЛИВА 

И МИРНА
общината. Въпреки че прсч 
изтеклата година Ье 
запланувано да се довърши 
модернизация на регио- 
калния път Босилеград. 
Божица, поради обективни 
причини това не е 
направено. Нещо в по-добро 
състояние е регионалният 
път Босилеград-Долно 
Тлъмино, а в най-окаяио 
положение е регионалният
път Боси ле град-Крива фея.

Безспорно е, че за 
безопасно движение са 
нужни и други мерки. 
Преди всичко нужно е да се 
продължи с изграждането 
на тротоар към село 
Райчиловци, в центъра на 
града на най-живите 
кръстолъти да се означат 
места, на които могат да

динара, с 20 000 динара по- 
малко от материалната 
щета през този период на 
1990 година.

Въпреки че ком
петентните по сигурността 
п движението, преди всичко 
Станцията на милицията в 
Босилеград, в течение на 
изтеклата година, са 
действували с повишена ак- 
типиост, нарушенията в 
движението, вместо да 
намаляват, имат тенденция 
на повишение. Така 
например, според инфор
мацията за състоянието и 
сигурността в движението в 
Босилсградска община за 
период от януари до сеп
тември миналата година, 
която изготви Станцията на 
милицията в Босилеград, на 
територията на общината 
водачи на автомобили и 
други превозни средства са 
направили 311 нарушения, 
117 повече по отношение на 
този период на предходната 
1990 година, много от които 
са типични и често 
срещани. Най- характерни 
са: шофиране без притеж
аване на свидсте-лство за 
правоуправление, технич
ески неизправности на ав
томобили, нерегистрирани 
превозни средства заварени 
в движение, возене под 
действие на алкохол от 
страна на отделни водачи и 
ир. През отчетния период 
тенденция на повишение 
имат и автомобилните 
злополуки. На територията
на Босилеградска община 
от януари до септември 
миналата година е имало 11 
автомобилни злополуки - 5 
повече от предходната 1990 
година. В тях 8 лица са леко 
повредени, а материалната 
щета възлиза на 55 700

нещо. от 
11 автомобилниИ още

посочените 
злополуки 5 са се случили 
в града и други населени 
места, а останалите 6 на 
регионалните пътиша. По 
месеци изглеждат така: 2 ав
томобилни злополуки се 
случили през февруари, по 
една, през март, април и ав
густ и в юли 3 автомобилни 
злополуки, в които е имало 
пострадали лица. В ос
таналите три злополуки, 
освен материална щета, 
повредени лица не е имало. 
Основна причина, както се 
подчертава в информ
ацията, е неприслосооената 
скорост според условията 
на пътя. Поради това в 
течение на отчетния период 
милиционерите 
движение, повече пъти са 
вършили 
контрол, обаче ефектите от 

действували кратко 
време, дето ще рече, че 
трябва да се мени отноше
нието и културата на 
водачите към Закона за 
движението на пътищата. 
Само тогава могат да се 
пресекат нарушенията, а с 
това намалят различните 
видове автомобилни злоп
олуки.

минават пешеходци, а на от
делни завои на регионал
ните пътища да се поставят 
огледала. В града все още 
няма определено място за 
паркиране на автомобили и 
пр. Всичко това неблаго
приятно се отрязва върху 
движението. Още повече, че 
и числото на превозните 
средства в общината от 
година 
увеличава. Към края на сеп
тември на територията на 
Босилеградска община е 
имало регистрирани 1184 
превозни средства. От това 
745 пътнически автомобила, 
97 товарни автомобила, 30 
рейса, 8 товарни ремаркета, 
4 тракторски ремаркета, 18 
мотоцикла 
велосипеди с помощни

по

и радарски

това

И бройните частни кафенета, покрай те изпълниха весела новогодишна прогуша. 
обществените, организираха посрещане Но ‘‘Да си здрав като дрен, да рипаш като елен" 
посещението е намалено значително от преди, за пръв път след дълго време явно бяха

представени народните обичаи по повод Нова 
година. На края Дядо Мраз на всички 
малчугани, а най-на пред на малките бежанци, 
раздели новогодишни подаръци, с пожелания 

Най-весло все пак, както и личи, Новата за МИр и ишетие Всъщност мирът бе дума, 
година посрещнаха децата в предучилищна която най-много бе пожелавана в 
възраст от детската градина “8 септември” в 
Димитровград, за Дядо Мраз, за своите 
родители и за гостите- бежанци от Хърватско,

година сена

Но за сметка на всичко това, на трапезите 
нищо не е било по-малко от обикновено по 
този случай

За отбелязване е, че 
покрай субективните 
причини, където причин
ител е човекът, за отдел
ните видове нарушения и 
автомобилни злополуки, 
пряко влияе и все още 
негодната пътна мрежа в

пожелания нановогодишните 
дими тровградчани 282и

АТ. мотори.

М.Я.

КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИВШИЯ ВРАНСКИ СУБРЕГИОНитс па Босилеградска община, 
т.е. голямо болшинство от тях, посрещнаха в домашна атмос
фера. По случай празника тук бяха дошля и повече хора от 
вътрешността, които се 
колкото в други обет 
програма, от която не всички бяха доволни, тази нощ още веднаж

НОВАТА 1992 година жител
БОСИЛЕГРАД

НАВСЯКЪДЕ ВЕСЕЛОотселили от общината. С по-богати от-
тоятелства трапези и телевизионната

НОВАТА 
ГОДИНА В 
ДОМАШНА 

АТМОСФЕРА

бе "използувана” да се обсъди политиката в света, войната у нас 
и страданията на цивилното население в край щата на полес
раженията. Разбира се, за разлика от предишните години сега в 
новогодишните пожелания всеки на всекиго пожела новата 
година да мине в мир и благоденствие.

Едно число босилеградчани Новата година посрещнаха в 
хотела на ОП ''Босилеград” и няколко частни кафенета. По 
случай новогодишните празници в някои села бяха 
вечеринки н танцови забави. В това отношение н 
бяха младите в с. Райчиловци.

ЗА ПРЪВ ПЪТ В 
ДИМИТРОВГРАД

Тазгодишните коледни заминаха и донесоха 
празници в южните бъдници, а сетне ги ос- 
краища на Република ветиха в тукашната черква. 
Сърбия бяха весело В центъра на Буяновац бе 
посрещнати, на повечето организирано увеселение 
места колективно и ор- където на деца бяха раз- 
ганизирано. В домовете, давани подаръци, а 
селски центрове и градски възрастните изпиха около 
площади своето заслужно 300 литъра варена ракия, 
място завзеха бъдници с На Бъдна вечер весело беи 
които символизират най- в центъра на Враня, 
големия празник всред Увеселението увеличаха и 
православния свят.

СЛЕД 
МНОГО 

ГОДИНИ - 
КОЛЕДНИ 

ПРАЗНИЦИ

I организирани 
ай-подготвени

В.Б.

резервисти, които се

Ш р!11=
хора с бъдници, които се Бъдната вечер част на Републиката • в
поздравят с "Христос се "яха отсечени около две Сурдулица, Босилеград, 
роди!” Просто невероятно ХИЛЯДИ бъдници. Тук Владичин хан,

гражданите спонтано Търговище...

БЕЛЕЖКА

КОГА ЩЕ ЗАПОЧНЕ
ОКОЛОВРЪСТНОТО
ДВИЖЕНИЕ? ако си спомним, че само 

преди няколко години за 
отиване на служба в 
манастира над СМиловци, 
хората бяха прогонвани от 
бившата комунистическа 

„ _ партия. Но времената се
посока - Пирот - Димитровград - Звонци - менят, дори и по-бързо от 
Бабушница - Пирот. По този начин много биха се 
улеснили и жителите от ония селища в Дерекула, 
на които им с много по-изгодно за Пирот и 
Димитровград да пътуват през Бабушница.
Последният маршрут е по-дълъг с около 50 
километра и освен че коства по-скъпо, губи се и 
повече време, което е също от значение

ЕБ.

БОСИЛЕГРАД
. ........................................................ ....................... НИ...... .............. ...................................................... пи НОВИ ЦЕНИ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПАРЦЕЛИ

Пътят от СУково до село Звонци е пуснат в 
движение в миналата година - а по него рейсове 
се движат, засега, само до Трънски Одоровци 
Този път е и най-късата съобщителна връзка до 
Звонска баня, която би трябвало да има и най- 
много полза от изграждането му.

Рейсове до Звонска баня обаче не се движат.
Въпрос е тогава защо се строи тази 

съобщителна артерия, ако не се използва Именно 
в банята както и в гостилничарско- туристичес
кото предприятие"Сърбия" са заинтересовани да 
се подобрят съобщенията до За баня, за да могат 
по-пълно да се използват капацитети на хотел 
"Мир" и др. туристически обекти Освен това и 
живописната долина и ждрелото на р.Ерма 
надалеч известни, все още не са достъпни, по 
същата причина.

Касае се за осъществяване и на една друга ин
тересна идея - за откриването на околовръсната 
линия Пирот - Бабушница ■ Звонци ■ 
Димитровград - Пирот. Планираше се да бъдат 
пуснати два рейса: единият да върви от Пирот 
през Бабушница и Звонци..., а другият по обратна

очакванията ни. 
Болшинство от

димитровградските пред
приятия през Коледните 
празници не работиха, 
така че свързани с Новата 
година'

В градоустройствената част на Босилеград цените 
на строителните парцели пак се увеличиха. Делегатите 
на Обицшската скупщина в Босилеград, които преди 
един месец, увеличиха цените на тези площи, в краа на 

. миналата година приеха ново решение за покачването 
им. Спооел това цешение Общинската ектпшина 
занапред на заинтересовани граждани един квадратен 
метър строителна площ в градоустройствената част на 
Босилеград ще продава за 741 динара. Досега цената бе 
458 динара. На собствениците от конто се извземат I 
площите ОС един квадратне метър ще заплаща 475, 
вместо досегашните 275 динара.

Новото увеличение последва поради увеличената 
цена на жилищната площ в общината през последно 
тримесечие на миналата година, бе посочено на сесията 
на ОС. И тази цена обаче не ще остане дълго време 
сила. Същата, бе подчертано, ще се съгласува вс 
трети месец - съгласно с инфлацията.

събраха
Затова е крайно време и трите общини в десетина празнични дни. 

Горно Понишавие - Пирот, Димитровград и Самата Коледа, както е и 
Бабушница - да подемат акция този въпрос да се обичай, се проведе в 
разреши. Ако е трудно да се договорят кой да семейна обстановка с 
бъде превозиш - АТП или "Ниш-експрес", и това традиционни постни 
може да се уреди така, че в едната посока (из- ястия На 7 яняапи » 
вестно време) да се движат рейсовете на АТП, а в димитровградска™ чеоква 
другата ■ рейсовете на "Ниш-експрес". Както ида бепрХд^нТлитургияа 
е, време е да се подобрят съобщенията от СУково също и в Пот! навеки 
към Звонска бащ защото за прокарването имод- манастир. .110ган0вски

Разбира се в черквата и 
до сега е имало коледни 
литургии, но този 
пред много повече хора, 
граждани на Димит
ровград.

се

ернизирането на това шосе са вложени огромни 
средства и не е все едно кога последното ще 
започне да се отплаща.

пътМ.А

В.Б.

СТРАНИЦА 4
ЯНУАРИ I»3• 10БРАТСТВО



,^отЙя0тЖ^БтЗЦШТАДЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРОННАТА МНЕНИЯ

КРАЙ ИЛИ НОВИ НАДЕЖДИ?
За агонията на трудовата единица на ' '

Електронната индустрия от Ниш в 
Босилеград, а с това и за няколкомес- 
ечните надежди на 48-те в нея

РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА 

ПРИЧИНИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ НЕСПОЛУКИ
индустрия ”3еле Велкович” от Лесковац за 

милиона и 428 хиляди динара и прев- 
«*мане на всички 48 работника от цеха за
к“Ц'КОКдензатоРи иа ЕИ Ниш в“Г-илегрвд, които ще бъдат прек
валифицирани за потребите на "Чорапара” 
в Ьосилеград. Става дума за обект от 1085 
квадратни метра, от които 800 квадратни 
метра произведствена площ с котларници 
и портиерска бугка и срок на отплащане 
от 5 години без лихва.

Онова, което работниците най-много 
интересува, кога ще започнат с работа, 
е в ръцете на отговорните на "Чорапара” 
от Лесковац от програмата, която готовят 

Републиканският фонд, който трябва 
да обезпечи средства за оборудване на 
обекта с машини. Все пак това трябва да 
стане в скоро време. Така обещават и ком
петентните общински ръководители. 

Трудовата единица за производство на 
Ц-кондензатори на ЕИ от Ниш в 

Босилеград, поради настаналите 
стопански процеси от май 1990 година не 
работи. Работниците, са на принудителна 
почивка, официално са в трудово 
отношение, обаче без редовни заплати. 
Тези дни те получиха заплати за януари и 
февруари миналата година. За останалите 
месеци кога и по колко ще вземет, никой 
конкретно не може да каже. Остава да се 
надяват и чакат, а докога, пак е въпрос, на 
който едва ли някой може да отговори.

М.Я.

заетиписахме повече пъти. Винаги по отделни 
поводи. Преди всичко поради предлагане 
на различни проектопрограми за нови 
производствени изделия. Обаче все досега 
нито една от тях, поради различни 
причини, не бе реализирана, съдбата на 
заетите в тази трудова единица, за която 
мнозина мислеха, че ще бъде една от най- 
продуктивните в общината, от месец на 
месец ставаше все по- неизвестна. Още 
повече, че Електронната индустрия от 
Ниш, и самата изпаднала в. твърде 
незавидно положение, не предлагаше свои 
програми,
обещания да ги предложи за някой по-къс 
период. Поради това най-новото решение, 
всъщност договор сградата да бъде дадена 
на Текстилната индустрия ”3еле 
Велкович” от Лесковац - общественото 
предприятие ”Чорапара”, с което би се

Материалното положение на повечето 
стопански колективи в Босилеградска община, 
предизвикано от непокритите загуби в 1990 
година и от дефицитите, които настанаха в 
течение на миналата година, е толкова тежко, че 
някои директори насмалко щяха да "честитят” 
новогодишните и коледните празници на своите 
работници с - катинар на портите!

Освен че е класически признак на 
дългогодишни стопански несполуки и на 
малодушието пред новите /пазарни/ условия за 
стопанска дейност, сегашното положение на 
босилеградското стопанство е и отражение на 
"социалистическата самоуправителна” инерция, 
кОято дълбоко е проникнала в съзнанието на тия 
хора. Пазарната икономика разобличи 
паразитската тромавост и на стопанските 
ръководители, и на самите работници. 
Дългогодишният идейно-политически брътвеж 
на партийните активисти направи от работ
ниците роботи, които лениво вършат своите 
трудови "операции” и чакат заплати, а дирек
торите, закърмени с отровата на 
идеологизираната наука, нямат ни зрънце 
креативност. Прибавим ли към всичко това и 
болшевишките слабости на системата и 
отрицателното влияние на войната - перспек
тивата на глада получава много по-ясни контури.

Разбира се, засега няма рецепта, с помощта 
на която може да се осуети невеселата перспек
тива, и дотолкова повече е необходимо да се 
търсят механизми, които ще освободят и 
насърчат най-способните креативни хора да 
осмислят качествено нава пазарна дейност. За 
съжаление босилеградските предприятия, поне 
засега, изхода търсят предимно в четири насоки 
и то в рамките на старите схеми. Първата насока, 
както вече казахме, е закриване на 
предприятието, което работи със загуби. Това 
решение е добро само ако някой трябва да се 
отърве от отговорността за загубите, но то не 

проблема за безрезултат
ната дейност, а при това отваря и редица други, 
още по-сериозни проблеми от социален харак-

ката система и икономическата политика. Ето 
защо промените в ръководните структури при 
нас имат само характер на персонални "рокади” 
и рядко дават положителни резултати. При това 
и самият институт на конкурса, който никак не 
се освобождава от "вуйчо-владическите” влияния 
и корупцията продължава да фаворизира 
"благонадеждните” за сметка на способните и 
креативни млади специалисти. Затова е необ
ходимо конкурсите за нови директори да 
прерастнат в конкурси за нови производствени 
програми, а това изисква промени в начина и про
цедурата за избиране на ръководители. Ако 
предприятие, което изпадне в тежко положение 
/дори и независимо от положението му/ 
публикува конкурс за директор, тогава най- 
напред е необходимо на всички заинтересовани 
лица да бъдат доставени доклади, съдржащи 
всички сведения и показатели, които отразяват 
действителното положение на предприятието и 
неговите технически, финансови, кадрови, ор
ганизационни и други характеристики и 
възможности. След това на кандидатите трябва да 
бъде оставен срок, в който да изучат доставените 
им доклади и да подготвят собствена програма за 
консолидация и перспективно развитие на 
предприятието с достатъчно аргументи и 
обяснения, въз основа на които ще може да се 
оцени качеството и реализмът на така подгот
вената програма. За да се създаде възможност за 
избиране на най-способния кандидат, е необ
ходимо лицата, които са конкурирали да 
изпращат програмите си обозначени с шифър. 
Накрая специална комисия, съставена от 
специалисти и работници избира най-добрата 
програма, следователно кандидата, за който въз 
основа на програмата му може да се предположи, 
че ще поведе предприятието към по-хубаво 
бъдеще.

Този начин за избиране на ръководител би 
могъл да изведе на преден план способните и 
креативни кадри, които действително имат 
смисъл да "правят” профит. На тях би трябвало 
да се дадат и съответни стимули, например, за 
всеки положителен годишен баланс да им се дава 
определен процент от печалбата на 
предприятието или от неговите акции. Ако такъв 
директор успешно ръководи с предприятето, 
защо например след 10,15 или 20 години да не 
стане негов собственик?

сега

нито пък дава някакви те и

ПВ
закръглил произведст-веният процес в 
трудовата единица за производство на 
чорапи в Босилеград, повечето от работ
ниците приеха с голямо облекчение.

Към края на изтеклата година 
Текстилната индустрия "Зеле Велкович” 
от Лесковац - обществено предприятие 
”Чорапара” и Електронната индустрия от 
Ниш - обществено предприятие "Съставни 
части” подписаха купопродажбен договор, 
според който ЕИ от Ниш сградата в 
Босилеград да даде на Текстиланата

В ОБЛАСТТА НА КОМУНАЛНО-БИТОВОТО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НЕ 

ИЗПЪЛНЯВАТ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
Злидол, Горна Любата и пр. И не 
само това. В отделни местни 
общности навреме не се 
разрешават имуществено- 
правовите отношения, поради 
което активностите не рядко са! 
в застой или пък след това 
възникналите проблеми се 
разрешават чрез съдебни дела. 
Имайки предвид това бе взето ре
шение Координационното тяло 
занапред да прави по-здрави 
договори с местните общности, 
които имат запланувани актив
ности и това преди те да 
започнат.

Както се подчертава ь 
информацията от юли до края на 
изтеклата година за разрешаване 
на комунално-битови проблеми 
средства на местното самоо
благане са ползували 13 местни 
общности. В 7 местни общности 
средствата
самооблагане са ангажирани за 
разширяване, прочистване или 
пък пробиване на махленски 
пътища, в 3 местни общности са 
построени мостове, изградена е- 
644 метра фекална канализация и 
са уредени няколко улици в

М.Я.

И през втората половина на 
изтеклата година, средствата 
обезпечаващи се от въведеното 
общинско самооблагане в 
Босилеград се изразходват 
рационално и съгласно 
утвърдената от страна на 
Общинската скупщина програма 
за работа. Това между другото бе 
подчертано на проведното към 
края на изтеклата година, 
заседание на Координационното 
тяло за следене на местното 
самооблагане, когато покрай 
другото, предмет на разискване 
бе информацията във вързка с 
изразходването на средствата от 
местното самооблагане и 
реализиране на програмата по 
комунално-битово строителство 
в общината, за период от края на 
юли до края на изтеклата

подчерта председателят на 
Координационното тяло Ташко 
Кирилов, въпреки че програмата 
се реализира в определените 
срокове, резултатите би били и 
по-добри, ако приливът на 
средствата е по-равномерен и 
ако местните общности навреме 
изпълняват своите задължения.
Именно, поради незавидното 
стопанско положение, когато в 
много трудови колективи и 
ведомства личните доходи се 
приемат със закъснение от по 
два- три месеца, или пък се 
приемат във вид на купони, 
обезпечаването на средствата е 
затруднено или 
обезпечават
закъснение. От друга страна и 
местните общности, където се 
провеждат отделни комунално- 
битови активности, твърде неор- 

безотговорно 
изпълняват своите задължения.
Преди всичко, когато става дума 
за обезпечване участието от 20 
на сто от населението. Очебиещ 
пример е местната общност 
Долна Любата, която има 
неизпълнени задължения още от 
1990 година. Подобен е случаят 
и с местната общност Дукат,

ЗАЩО НЕ РАБОТИ АМБУЛАТОРИЯТА В ИЗАТОВЦИ

НИКОЙ НЕ УМЕЕ ДА МЕТЕ!
ДОМ дори и срешу добри пари за четири 
часа месечно да намери човек, който да 
работи тази работа, не са дами резултат. 
Невъзможно е, зачитайки Iпокрай всичко 
останалоI и факта, че в Изатовци са ос
танали предимно стари хора, че никой не 
може и не умее да измете две помещения 
и да подкладе печката. Не става ли дума 
преди всичко за своеобразен инат на 
изатовчани, който те като че ли и досега 
изказваха Може би това не е така но ако 
се йма предвид, че от всички височки 
села само Изатовци няма водопровод, 
макар че те имаха най-добри условия 
почти първи да направят водопровод за 
такова мнение има място. Не стана ли 
така и с моста на Височина към 
Лесичкова махала, който и ^н-днеше"‘ 
недовършен. А да идва ""сой от 
съседните села, и това не е ред нито 
възможно.

Зашо така правят изатовчани и докога, 
сами знаят.

навлиза в същността на

тер.
Втората насока е реорганизация 

/дезинтеграция/ на предприятията, които 
работят със загуби. Това би могло да даде резул
тат само там, където има сили, които могат да 
премахнат истинските причини за неуспешната 
дейност. Третата насока е сегашните 
предприятия да се преустроят като- акционерни 
дружества. Това е модел на либералния 
капитализъм, чието прилагане в /бившите/ 
социалистиесчки общества е чиста у 
и при условие да имаме толкова богати хора, 
които искат да вложат пари във фалирали 
предприятия. Но в Босилеградска община, а и 
по-широко, едва ли има хора, които умеят да 
"правят” профит, вместо загуби.

Четвъртата възможност се вижда в 
сменяването на сегашните ръководни структури 
на предприятията. Това обаче само случайно 
може да даде положителни ефекти. Защото, ако 
вместо едни, назначаваме други директори, 
които са учили от същите учебници и са 
закърмени със същото идеологическо "мляко", 
тогава напразно губим време. Същността на 
проблема не е в това дали тоя или оня директор 
е лош или добър, но в характера на доминантния 
вид собственост и в решенията, на икономичес-

За съжаление в сегашната система много по- 
добре "минават” директорите, които имат 
съответни дипломи и /голям/ трудов опит, като 
че ли това е достатъчна гаранция за рентабилна 
дейност на предприятието. От аспект на профита 
абсолютно не е важно кой го създава, най- 
важното е да умее да го създава. При нашите 
условия такива хора са много малко, но не е да 
ги няма. Имаме и изключително "богат” пазар на 
работна ръка. Ако на тия млади и способни хора 
се даде шанс, не ще и съмнение, че те ще 
положат максимални усилия да го използуват.

Следователно, ако наред с промените в сис
темата се изградят и механизми, които ще 
прокарват път на способните хора, тогава няма 
да се случи да владеят политиците, които не 
държат сметка за мира и демокрацията, със 
стопанските предприятия да ръководят 
специалисти, които не държат сметка за профита 
и т.н.

топия, дори

пък се 
с голямо

година.
В информацията и 

разискванията на членовете на 
Координационното тяло бе 
изтъкнато, че средствата 
обезпечаващи се от местното 
самооблагане, целенасочено се 
изразходват и дават резултати в 
разрешаването на комунално- 
битовите проблеми на местните 
общности. При това обаче, както

ганизирано ив от местното

Иван НИКОЛОВ
града.

ДИМИТРОВГРАД

НОВА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
В някогашното училище в Изатовци 

преди години бе направена доста 
съвремена амбулатория, в която един 
ден в седмицата работеше лекар, по едно 
време и зъболекар. А днес...

- Възможно ли е да се намери някакво 
решение амбулаторията да започне да 
работи, та и ние, остарелите жители на 
височките села поне да можем да си 
вземем лекарства, понита един делегат от 
Висок на последното заседание на 
Общинската скупщина в Димитровград 

Амбулаторията може оше утре да 
започне с работа, ако изатовчани намерят 
човек, който поне един час преди да 
дойде лекарят, ше измете и накладе 
печката - веднага и категорично отговори 
директорът иа Здравния дом Васил 
Велчев, също делегат на Скуршин

Просто е невероятно, 
това амбулаторията в ЯзатолН 
работи! Но е факт! Усилията на Здравния

собствениците на трактори 
и мотокултиватори няма да 
имат нужда да отиват за 
гориво на магистралното 
шосе

станцията бе закрита.
По време когато мотор

ните превозни средства в 
Димитровградска община 
нарастнаха на над две 
хиляди, когато броят на 
транзитните туристи преди 
най-новата война у нас 
постояно се увеличаваше, се 
наложи повторно откриване 
на закритата бензино
станция в града. Благода
рение на ангажирането на
“Югопетрол” на мястото на 
старата на 21 декември 1991 
година беше предадена на 
употреба нова бензинос
танция, на която в зимния 
период ше се продава 
обикновен бензин. По юзи 
начин димитровградчани и

Първата бензиностанция 
в Димитровград започна да 
работи по време, когато 
градът и общината току-що 
започнаха с моторизацията. 
Изграждането на бензинос
танцията представляваше по 
онова време свеобразен 
напредък, нещо отличаващо 
град.

Говорейки на малкото 
тържество по повод пускане 
в работа на бензино
станцията, Петар Саратлич, 
директор на ",Югопетрол”, 
изтъкна 
сътрудничество между 
"Югопетрол” и Димитров
градска община, а Велин 
Николов председател на 
Изпълнителния съвет, пре
дстоящото сътрудничество в 
изграждане на изходната 
страна на магистралното 
шосе в комерчсската зона на 
граничния пункт.

досегашнотоС изграждане на магист
ралното шосе извън града, 
спадна и значанието на 
бензиностанцията край 
гарата, тъй като край мотела 
бе изградена нова. Сетне 
оше една край граничния
пункт. Известно време тази в 
града служеше само за 
гориво за отоплителни 
печки, а сетне бензино- АТ.АТ.
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ДИМИТРОВГРАДСКАТА - ПККАРА" ПРЕЗ НАСТЪПВАЩАТА ГОДИНАОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОДИНА НА 

МОДЕРНИЗА ЦИЯ И 

РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА
иекпра
ДИМИТРОВГРАД ЛИ

непрекъснато от сутрин до късни вечер. Освен че драгстори 
- купен, край нега е изграден склад на площ от около 45 

С това значително е подобрена услугата ца клиентите, 
още повече сортимента. Кшето изтъкват в предприятието, 
за сравнително К1>со време постигнато е нане гина много. 
Сега освен по-нататъшно разширмване на търговската 
мрежа, постоянна грнжа на заетите е колкото е възможно 
по-добро и ио-качествсно снабдяване на гражданите. Че 
гражданите имат доверие в тър1Х>вските способности на 
заетите в "Пекарата”, говори и факта, че два частни 
ма1'азина са исказалк желание да сдружат труд и средства 
с "Пекарата”. Това са частите магазини в Лукавица и 
Гоиндол. Догавора е сключен на десет години, а частните 
магазинери са настанени на работа езл статус какво и 
всички останали заети.

Старите димитровградчани сигурно помнят старата 
фурна, която се намираше до Гацнното. Помнят и фурната 
на дядо Сергия, къдсто се печеше найтхубав повеи в 
говеджарка паница. По градът нарастваше много бързо и 
ст'а|и*т'а фурна не можеше да задоволи нуждите за хляб. 
Направи се нова, голяма, за онова време модерна. 1естото 
месеше една "желязна ръка” в казан, а размссваха както и 
преди пъргавите: ръце на майсторите - "вурунджинте”,

е I
м2

както 1~и нарича народа и днес.
Петнадесетина години назад във фурната 

производственият процес остава един и същ. Все пак, 
въпреки тежките времена, дойде време и производството

ят на 
и ков.

на хляба да се. модернизира, изтъква секретар 
общественото преприятие-"Пекар”, Иван Я 
Предстоящата 1992 година за цеха производство на хляб 
трябва да бъде гоДииа на модернизация. Крайно 
производството да 
работниците. Нов 
производството на хляб, така че набавказа на съответни 
машини за нас ще бъде най-важно капиталовложение. От 
друга страна това трябва да бъде и своеобразна подготовка 
на фурната за ползване на газта от бъдещия ■азопровод, 
защото сега за печене на хляба дървата са незаменими.

За качествено снабдяване безспир 
темата за възнаграждаване на зает» 
заплита е в непосредствена зависимост от осъществения 

I. Затопи често се случва те да имат 
|оста по-високи от средния личен доход 
. А той за ноември месец е бил 8000 

декември, който тези дни трябва да бъде 
500 динара

БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ

но допринася И СИС- 
итг в магазинните -е време

се механизира, да се отменят ръцете на 
ото време търси н нова технология в

пазар в магазина 
месечни заплати ; 
в предприятието, 
динара, а за 
изплатен, е 9

Що се отнася до модернизация на транспорта на хляба, 
тук засега няма какво да се модернизира. Защото вече са 
набавени няколко специализирани возила за превозване на 
хляб и хлебни изделия, с к 
нуждите в доставка на хляб

РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

Познато е, че "Пекарата” беше в състава на нико1ашна 
"Услуга” - сега "Комуиалац”. След "административно- 
политическо” съединяване с "Търгокооп”, администра гив- 
пата сграда си остана на "Комуиалац”. Когато за "Сточар” 
бе к

оето напълно се задоволяват 
до всички магазини.

упена старата сграда на митницата, естетствено с, че 
част от средствата са и от "Пекарата”. Раздружването с 
"Търгокооп” също е известно. Днес делбата между двете 
предприятия все още не е завършена, а администрацията 
на "Пекарата” се намира в "Джаджиното", (което е 
предзначено доста отдавна за музей) където всеки месец 
плащат по 500 германски марки, превърнато в динари 
около 18 000 динара, което наистина не е малко. И така, 
макар и участници в купуването на две административни 
сгради, все още са квартиранти под наем. По едно време 
имаше идея над производствените помещения - фурната - 
да се направи етаж за администрацията, но дали е 
възможно е въпрос А дали скоро ще получат 
мнннетративни помещения или пък ще им бъдат върнати 
вложените средства, остава да се види. Но това все пак не 
пречи общественото предприятие ”Пекара” и занапред да 
стопанисва добре и да разширява дейностите си.

Общественото предприятие ”Пекара” освен с произ
водство на хляб, където се старае в остра конкуренция, с 
качество да спечели доверието на купувачите, все повече 
се занимава и с търговия. По броя на магазините в града 
и крайградските селища се намира веднага след 
"Търгокооп”, така че свободно може да се зачита като втор 
снабдител на населението с разни видове стоки, предимно 
хранителни, 
магазини са
се случва доста стоки да бъдат и по-ефтннн от останалите 
магазини.

от широко потребление. Техните 
ени, с голям асортимент, а често

но и стоки 
добре снабд

I свои ад-
Тъй като потребителите все по-често се отзовават в 

магазините на "Пекарата”, отговорните хора в 
предприятието все повече внимание отделят тъкмо на така 
да речем, цеха за търговия, зачитайки старата народна: 
"търговия - благословия". Понеже най- добре е ако имаш 
собствен магазин, за който да не плащаш наем, в 
"Пекарат/са реши ли това правило максимално да спазват, 
затова преди известно време, съгласно законните разпоред
би за продажба на квартири и делови помещения, купени 
са три магазина: "Млекопродукт”, ”1-ви май" и драгстора 
"Избор", първият магазин в града, който започна да работи

Подготвиха: 
Ст. Николов и 
А. Ташков

български сборник от 
избрани разкази на Детко 
Петров под заглавие 
"Ябълка край пътя” /1982/. 
За съжаление от опред
елени догматици и

ДВЕ ГОДИНИ ОТ СМЪРТА НА ДЕТКО ПЕТРОВ едно от заключенията е да 
се направи всичко възмо
жно, че присъствието на 
Детко като заслужен 
писател в Димитровград, 
да стане трайно.

В осъщствяването на 
тази замисъл е и насто
ящата акция, предприета 
от група интелектуалци и 
приета от Общинското 
събрание в Димитровград 
на Детко Петров да се пов
дигне бюст на съответно 
място в града. Тъй като из
работката на бюста е поел 
скулпторът Душан Дон- 
ков, един от близките 
другари на Детко, върху 
доброволни начала, остава 
да се събере определена 
сума за изливането на 
бюста и повдигане на пос- 
тамента. 
осъществяването на тази 
замисъл димитровграчани 
изпълняват своя основен 
дълг към един от видните 
си съграждани, чрез чието 
дело и те продължават да 
живеят с човешките си 
съдби в Забърдието, на 
границата, на път да изкар
ват поминъка си...

м.присойски

ПИСАТЕЛЯТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЕ
С ДЕЛОТО СИ лъжепатриоти тази книга 

бе посрещната с презрение, 
че а на издателството отпра

вени упреквателни забеле
жки. Въпреки тези

толкова значително
Навършват две години 

от прераната смърт на 
писателя Детко Петров 
/почина на 4 януари 1990 
год. в. Сараево/. Колкото 
тогава тази скръбна истина 
да ни се виждаше тежка и 
непоносима, 
действува по своему. В 
мислите и съзнанието ни

Детко е все още между нас МИсли, другаруваме с 
си, със своето героите му, споделяме 

дело. Четенето и препро- съдбата им...Накратко 
ДРУГ казано, писателят Детко 

На сбор”, Петров продължава да 
Старческо село”, ”Куку- живее с литературното си 

мявката” или някой от 
романите му - е своебразен 
начин на беседване с ав
тора, следим неговите

обезсмъртя ва 
докато "живее и после
дният поет на земята”, обстоятелства, съзнателни 
както казва Пушкин. сме, че според високата 
Наистина, Детко си художествена стойност и 
създаде паметник неръко- тематичното разнообразие, 
творен, който повече се чийто път беше и остана до 
извисява, колкото край родният край 
годината на неговата Димитровградско - една 
смър„т остава по-назад, книга е наистина недост- 
Този неръкотворен памет- атъчна. В това отношение 
ник съчиняват четири предстои да се направи 
сборници от разкази, три много повече - да се 
романа, три книги за деца преведат сборници от раз- 
и юноши. Онези хора от казите му и романите му. 
българската народност, 
които

своя автор,
- с книгите

читането на ед 
зказ -

ин или
Ра

дело.
времето А това дело по обем и 

художествена стойност е

БИОГРАФИЧНИ И БИБЛИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Детко Петров е роден през 1936 год. в с.Пъртопопинци 

край Димитровград. Основно образование завършва в род
ното си село, а средно-гимназия в Димитровград и Пирот. 
Следва и завръшва южнославянска филология на 
Философския факултет в Белград. Работил е като 
преподавател и просветен съветник в Сански мост (БиХ), а 
сетне като прподавател по сърбохърватски език и 
заместник-директор в едно от средните училища в Сараево. 
Почина на 4 януари 1990 година на 54-годишна възраст.

С литературно творчество Детко Петров започва дейно 
да се занимава още като студент. Печата разкази в "Летопис

СДотолкова повече, 
честично защото вниманието непоне

следеха развитието на 
литературното г 
творчество, имаха възмо
жност да са в течение с

само на литературните 
ни творци от народността ни, 

но н на широките читател
ски среди, както и на 

творчеството на Детко обществените фактори в 
петров. Макар че той, Димитровградска община 
предимно по политически става все по-голямо. Така 
причини, бе принуден да нпр. на Втората среща на 
пише на сърбохърватски, писателите българи, 
да твори далаче от родния проведена в Босилеград 
си край, изданията на 
"Братство” - списание 
”Мост”, частично в.
"Братство” и "Другарче” 
правеха 
можеха, че 
творчеството на Детко да 
се намери в ръцете на 
читателите ни. Освен 
печатаните
откъси от романите му в 
"Мост” редакцията на 
книгоиздателската дейн
ост даде инициатива и 
направи всичко 
можеше, за да издаде на

сръбска”, "Видици”, "Студент" и др. 
еподавател още по- интензивно продължава да твори - 
рво разкази и новели, а сетне и романи. Автор е на след

ните книги разкази и новели: "Граница” (1972 г.), "Тихи 
сутон Забр1)а” (1974), "Смешак стрица Радована” (1977), 
"Живети исправно” (1982), както и на романите: "Пуцан. у 
Малом Вакуфу” (1985), "Крилате душе” (1988) и 
непечатания "Окуке”. През последните години голямо 
внимание бе посветил и на творбите за деца и юноши: 
публикувал е два сборници от разкази, от които едният е 
"Тайне сунцокрета" (1986). Както се вижда от заглавията на 
книгите му, Детко пишеше предимно на сърбохърватски 
език.

на Матица Като
пр
пъ

ВЪЗВАНИЕтова, което 
част от Отборът за издигане на бюст-паметник 

на писателя ДЕТКО ПЕТРОВ в 
Димитровград призовава почитателите на 
неговото литературно дело и всички 
доброжелателни хора да помогнат с 
парични дарения тази акция.

Сумите за тази цел внасяйте на джиро 
сметка

Детко е застъпен и в петдесеттомната едиция 
Съвременни босненско херцеговински писатели, па 
следователно и на Съюза на югославските писатели. разкази и

За издателство "Братство” той лично направи избор от разказите и новелите си, който на 
български бе превел брат му Благой Димитров, поет. Тази книга под заглавие "Ябълка край пътя” 
излезе през 1982 година.

Детко Петров бе повече години член на Дружеството на босненско- херцеговинските 
писатели, па следователно и на Съюза на югославските писатели. 62500-625-18007 - 80702/50156 I -г, 

Щсдионица 22, Ниш Р
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ, ГРУПА "ИЗТОК"

НОВОГОДИШНА ЧЕСТИТКАКакто вече е известно, "Асен 
Балкански завърши есенния дял 
на футболното първенство на трето 
място. Известно е също така, че се 
състезаваше в по-малък ранг А 
защо стана така?

отбора беще върнат и Новица Алек- 
сов за тренъор и положението 
някак почна да се оправя. В 
есенния дял се навлезе без 
подготовка и в началото играеше с 
променлив успех. Побеждаваше на 
домашен терен, а губеше като гост. 
В края на есенния дял обаче 
осъществи и серия от осем победи 
и това допринесе за доброто му 
класиране

Дори съществуват изгледи 
"Асен Балкански" напролет да се 
бори за първо място, което му дава 

23 възможност отново да се върне в 
по-висш ранг на състезавал е - в 

20 регионална футболна дивизия.
А за това ше е необходимо през 

19 зимната пауза щателно да се 
18 подготви. Ще трябва да кон

солидира редовете си с нови 
18 играчи, да се подсили ръководния 
18 състав с активни членове Трябва 

значи да се намерят хора, готови да 
17 отдадат повече сили и време за 
16 просперитета на клуба 
14-1 Борбата за първо място ще бъде 

жестока, зашото покрай 
1-3 димитровградския отбор - още 
13 няколко други отбора - също 
., очакват да се "изкачат" на върха и 
1-3 да се класират за междурегионална 
13 футболна дивизия. Кой ще 
о осъществи тези свои желания - ще 

видим в пролетния дял на 
5-3 първенството. Ето как изглежда и 

окончателна табелка.

По повод Новата 1992 година и коледните празници в редакцията на в. 
"Братство” се получиха множество честитки. Една от тях е и честитката на Андрей 
Вънгев от гр.Враца, България, която поместваме.

Скели 05ро»г?з 
Ъесела Имер я) Щ&смлгуЗ<х

Ъе терк

честитя навя година

/
Преди това отборът беше ос

тавен сам на себе си, без 
ръководство, без тренъор, пък и без 
играчи. На бърза ръка бяха събрани 
играчи, предимно по-възрастни, в

I
1. Рудар
2. Алуминий 15 9
3. Асен
Балкански 15 9
4. Омладинац 14 8
5. Слобода 15 8
6. Ястребац 15 8
7. Руйник
8. Турист
9. Единство 15 5
10. Пърчевац 14 5
11. Гредетин 15 6
12. Лужница 15 5
13. Елид
14. ФРАД
15. Йовановац 15 2

15 И 1 Н А КД №ША 1992 ГОДННЪ. КН 
мми ит.АОму&ьш н- бсЯобцм 
у&стне/дмр нУ-после н-мшлнт*
Стб.мМ"5 ЧАСТ2 ОТЪ С5>0ОП& К2> НСТНН-
СМНЪТЪ синс*л% НА АумАТЪ. !

М/ коЖе точно сШъ сан*
ГОДНИ А ЕС НИКИ БАЛМИсКН 1НЬ.р0АИ

н МИНСКИ БОЛТ НА по БЪкнеТО СЛОВО I 
Н.М м П/}А$Ну&%иС: У^АИО-
ЬЪКОВННТЪ ОН гуНННщНД ПО-СкрОпГ/СКН <ЗАедно/

НШ'/,К01Т0М БН тьм аа АААСАНЧМНьАТЗ СИ ПДННОСЪ ЗА АОЕДОСХССАСХНТ’)?
ОАННЪ гсуцоиснъ нотъ трънъ 

НОГЬ М &Н ПА?Н

Андре? Кънгобъ

3 51:22
4 29:152

5 37:22
4 23:14
5 31:18
5 32:23
4 28:22
6 24:28
5 36:39
6 27:30
8 30:34
7 24:28
8 28:50
8 25:39
9 22:44

1
2
2
2

15 6 5
15 7 2

5
3
1
3

15 6 1
15 2 5

4
/16. Морава 12 16:34 4-1

нскршо ваш а 
С2 АУ)Е0&Ъ \

ДОЛНА РЪЖАНА, ДНЕС

МАЛКО СЕЛО ■ ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ

СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ: ”НАЙ-
ГОЛЕМИ МЪКИ НИ 
СЪЗДАВА ЛОШИЯТ ПЪТ 
ОТ Г.ЛИСИЦА ДО 
СЕЛОТО НИ, КАКТО И

ЛЕМ ПОРАДЖА ВСИЧКИ 
ДРУГИ ТРУДНОСТИ”, и 
ТЕЛЕФОННАТА ВРЪЗКА 
НЕ ВИНАГИ Е СИГУРНА

Долна Ръжаиа днес е малко секция от Босилеград която сега 
село, което не винаги е в Не иска да участвува в поправ- 
състояние само да реши ката му. Надяваме се, 
натрупалите се трудности. В ще ни окаже Общи 
селото останаха малко хора, скупщина със средства от 
които са способни да се хванат на местното самооблагане. Парични 
борба срещу проблемите.
Миграцията, която с

че помощ 
нската

ства са ки необходими и засред
ПОП1ериозно се __ равка и прокарване на мах-

вствуваше в Босилеградска ленскн пътища в селото. В най- 
щина и тук остави големи лошо положение е махала Ишор, 

следи. Понастоящем в това село която от центъра е отдалечена 
живеят 140 души, а преди десет около 2 км. Тукашните шест 
години над 210. В 45-те домакинства преди три години 
домакинства, от които почти 40 събраха средства и положиха 
са селскостопански, живеят хора труд в прокарването на пътя. 
в напреднала възраст. Млади има обаче недостатъчно. Към тази 

махала е необходимо да се 
изгради и мост. Но средствата 
пак представляват основен проб
лем и доколкото Общинската 
скупщина в тазгодишния план не 
запланира 
разширяването и про 
махленски пътища селото ще 
бъде в безпътие. Ние сериозно 
разчитаме на тази помощ, подчер
тава Иванов. Още повече ако се 

едвид, че от новото 
агане в нашето село

чу
об

ЗАПИСАНО В РАКИТА

НАДЕЖДА, ДЪЛГА 30 ГОДИНИ...
недоволни. Ние тук от Ракита и Вучи дел се вирихме е 30 години 
назад... Много по-тежко е, когато загубиш нещо, което си имал... 
Така стана и с влакчето, което покрай въглнща от бившата мина 
”Ерма” превозваше и пътници до Сукова На времето в Накита 
имаше много работници - миньори, кипеше живот на всяка 

След закриването на мината останахме и без източник на 
и без пътни ембщения.

поправка, 
карване на

Ракита по време на новогодишните празници. 
Надошли бих. миозииа^к-тчая^ жи««™

""остт,ат
^ВсичкП тръпки изпращат ^^а^идчакмт^т Новата

иРместкггСобишосСв^СяСРанили* Двне Стойков, който работи 
о училищната библиотека в сЗвонЦИ.

. В годината, които си '.«Тлжииа оА
ериизираието на пътя „бещават във Фонда » пътища
ГгГуХ,^ В Г^ГО^ ТОЗ--иай-сеп,е ше се изгразги

- изтъква Стоянов. при ||ршв„я„
И крайно време а ^ П0 бквшето трасе ше се

иа тесиолинейката било обещано,
„остров асфалтов път. „„„„дам защо,™ Вече

ие се изггълнява и хората тук

Посетихме село
има
само
средства не са изразходвани.

пре
обл

крачка, 
препитание,

НЕОБХОДИМ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 
МРЕЖА

Почти всяка от 150-те къщи в Ракита е оснабдсна с най- 
уреди н машини. Но голям проблем в послед- 
токът.

Пътищата пораджат и други 
проблеми, какъвто е този със 
снабдяването. В селото има два 
магазина: един на Общественото 
предприятие "Босилеград” 
частен. Магазинът 
"Босилеград*’ е по-зареден, от ус
лугите сме доволни, но не винаги 
има това което трябва на 

миграцията „аселсниехо заявява нашият 
продължи и наталитетьт не се събссеД11И|< 
увеличи под въпрос е и бъдещето 
на селото. Един факт това сериоз
но потвърждава: понастоящем в 
училището в това село се учат 
само три деца!

- Хората търсе
живот и се изселваха във 
вътрешността. Останахме без 
младост. Сега е трудно да 
решаваме проблемите, които ни 
натискат. При това не раз
полагаме и с материални , ,
средства. Без помощ на общината напред стълбовете били букови, 
не сме в състояние да ги сетне подменени с дъбови, а преди 
решаваме, казва председателят на няколко години с бетонни. I ок 
Съвета на местната общност от време на време прс1 
Милан Иванов. УДарнтс па дълготрайн

„ виелици тук издържат само
Първото и основното, което т,|шш11т планинци, 

трябва да се реши е проблемът с 4 
пътищата, подчертава Иванов. - Не падал 
От Горна Лнснна до центъра на обикновени удари 
Д. Ръжена пътят на дължина от иа средства за Рс111 
около 5,5 км е толкова развален, комунално-битовигс проблчми ни 
че даже е непроходим за леки връща назад, ка 
коли. Най-много го разпалиха Иванов, 
товарните коли на Горската

и един
модерни домашни 
по време им задава

- 1Це трябва да се пост рои 
тока с високо напрежение. И 
"Комарица” от Бабушница ще се п 
разреши и този въпрос - казва Д.С

1,рзаи е с Елсктродистрибуция още един въпрос - нус- 
ействие иа новопостроения ТВ-прсдавател на 

поправи ТВ-картината. Засега ракитчани не 
да следят почти пито една ТВ-програма. Картината играе, 
се "сняг” по нея и при хубаво време.

- Сега с спорно кой да плати довеждането на ток до ТВ- 
пподавателите в Ракита и с.Бсрдуй - казва Стоянов. От 1 слсвизня 
Белград сметката пращат на Общинската скупщина в 
Бабушница, а тя трудно може да обезпечи 1,2 милиона динара. 
Тук е "опряла” работата - изтъкна Стоянов.

ИМА И ХУБАВО...
Хубавото планинско село Ракита, скътано в пазвите на Руй 

има и с какво да се похвали. В селото има над 90 телефона и 
ракитчани без проблеми, но всяко време, могат да се чуят с близ
ки и роднини навред по света, да "разменят” новини.

Ракита както и другите села в Дсрукула получиха телефонни 
постове по-напред от много села в някои съседни общини, които 
по-рано бяха и общински центрове, а сега са напълно заглъхнали.

Но това не значи, че Ракита иска да спре. Тя иска да 
продължи своя вървеж напред, спрян през юли 1963 година...

И с право очаква Новата 1992 година в това отношение да 
бъде преломна...

Дали наистина ще бъде така, ще покажат идните дни.
Матсп АНДОНОВ

на
нов трафопоСт, за да се подобри 
мрежата е дотраяла и вероятно 

югрижи ведно с трафопоста да 
тоннов.

мал но.

Инак свъ Долна Ръжаиа посредством 
телефонна връзка е свързана със 
света. Телефонната линия обаче е 
често в дефект. 11о и когато не е в 
дефект "връзката със света” е 
открита само до 14 часа. До 
тогава само работи пощата в 
Г.Лнсипа, посредством която е н 
линията към Ръжаиа.

В това високо планинско село 
ток има от 1963 година. Най-

к а н ето в д 
"Лонатица”, за да сеса много- Така беше - споделя 

30 години това обещание
могат 
явява с ха по добър

късна. Под 
1ите зими и

от такива 
амо липсатаГс

В.Б.
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ЗАБАВАХУМОР • САТИРА •

НОВОГОДИШНА
БЛАГОСОВИЯ

................................ ............"............ .
=

МИСЖ ЗА 

ДРУЖБАТА
Айдс честита Нова година 
нека е ерлия-чекурлия, 
на синове големи клинове, 
на депойчетия - жешка рскъия; 
да пойде войната на оправия - 
да нс гъинат прали души, 
ама на тия що я почная 
ега им сс кожата исуши.
Да дава 1'оспод оправия 
и на Тия и на Ония, 
за лебец никой да нс гледа - 
да си чува овци и говеда, 
па нс с топка да сс борат, 
но нъивитс да си разорат, 
оти како са почеле Гсишер и Кол 
чс ни сс прияде ръжен леб и сол.
Па и Бусилиград да се оправи, 
демокрацията да се не удави.
Да се помогне на болни и стари, 
да върнат креативните пари, 
и на Чорапарата новите машини, 
да се продадат службените лимузини, 
да се не сече току гората, 
да се тражи сметка за водата.
На директурйете носо да натърлят, 
та у реката шушляк да не врълят.
Да не зимат мито демократите, 
на ДСБЮ да не цепат плакатите, 
комунистите да не полъгуят, 
за язиците да ни не връзуяг, 
да не дерат на селяците от гръбината,

I
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ДРУЖБАТА ЗА ЕДИН РАЗУМЕН ЧОВЕК Е ПО-СКЪПА 
ОТ ДРУЖБАТА НА ВСИЧКИ НЕРАЗУМНИ. СЪНДЕМОКРИТ
ПРЕДИ ДА ЗАВЪРЖЕТЕ С НЯКОГО ДРУЖБА, 
УЗНАЙТЕ КАК СЕ Е ДЪРЖАЛ С ПРЕДИШНИТЕ СИ 
ПРИЯТЕЛИ. Е не се прекаруят лъсио овия големи зимски 

ночи. Дъи малечок, не видиш ка замине, ама ноч
- година. Навечер до некое време чмаем до ков- 
торината, а ои се па растрескал пущинята, 
чурляви ми у очите, на ка ми омръзне умотам се 
у парпалъивата цръга. Спасена дреме, кланя се с 
куделята и вретеното докаде голема вечера па и 
она се сплува. Лежим, наспим се, па после почнат 
да ме разносат некакви сънища - не дай боже како 
на онай свет.

Те преди некоя ноч съм засънувал некакъв сън
- да сс чуди Господ Не знам какво било, не знам 
що било, теки туриле ме за кълнер у некакъв отел. 
Я ли съм за тая работа, ама ете - от коджа 
лежанъе. Само не запази каде беше тай отел. 
Гледам тай отел направен на некакво високо 
место, доле под него некаква голема вода, како 
езеро да беше. И сите ние що работиме у отело 
сме се рапетеле, чистиме, бришеме, тръляме - че 
дооди некакъв гулемец одозгоре из държавата и 
други некои боляре и чауш • ефендии. Поватал ни 
некакъв стра - вунаа. Съга що че е, съга че е.

Ете ти по едно време иде нрна голема 
лимузина. Народ се натрупал, плюска се у шакьи, 
ока, връля къиткъи, а джандарете изкоко-тъиле 
очи како орли. Излезна и он, гулемецо де, рас- 
кокорил се како петел на бунъище и с целата 
сурия улезе у отело. Я съм па мислил таи кой знае 
какъв е, а оно едно човече, одвъртело мешляк 
гола му глава како стомна, има некаква шарка на 
лисото, мустаци. А бре да не му е цръвената
маши а - че речеш същио Вене от Крълъовци. Един 
нашннец, учителъ от горнъите села сал снове 
около него. Я си реко може да му е сеизин, арно 
ама после ми казал дека и он бил там некаква 
куротресина.

Наседая и ние почнаме да им доноснме мезе, 
манджи и пиялък. Боже, боже, още що не 
пркнесоме. Не ти печено, не ти варено, не ти 
месено - още от пиле млеко не принесоме. Па се 
не наяджаят да ги накаже у протурняците! Ядат 
и пият како кърмняци, реко че попуцаят. Нещо 
ваволят за големата политика, ама не разбираят 
нищо, начурлявия се како на задушница.

По едно време тай стана и шатор-патор 
накаде терасата, уж на чие въз дук да излезне, ама 
не е. Мочал е от терасата, видо дека са му мокри 
ногавицнте. И па се върна и почна да жльеба. По 
едно време ме запуна некакъв смрад - све ми се 
чини да се беше истръторил у гачите.

Па било адет ка се дочекуе такъв гулемец да 
му се доведе и жена - како у турско време. И това 
не некоя ороепня, но девойче младо како роса. 
Тамън го доведоя н како мене ми заповедуят да 
им начиним кревето. Я го поначини и се муна под 
кревето да видим що че стане~.Нещо се сбръка 
съно и я осети некой ме муа у ребра - моята прок
летница Спасена ме раскаруе: *

- Айде се диза^бре оплувняку! Иди да туриш 
на кравите!

После, ка Се връца, расправлям ву какъв сън 
сънувал, а она ми сръжа, да’ ме изеде:

- Сакън! Да не си се излъгал некаде да 
продумаш за това! Веднъга че те прнкумат у зат- 
воро, та после с години че лежиш у овчи кожи

Стоимен Шляпарата

ИЗОКРАТ
ПО-ДОБРЕ ДА ОСТАНЕШ САМОТЕН, ОТКОЛКОТО ДА 
СЕ ДРУЖИШ С КОГОТО ТИ ПОПАДНЕ.

ОМАР ХАЯМ
ДОБРИЯ Г ДРУГАР Е ИСТИНСКО СЪКРОВИЩЕ

КАБУС

КОГАТО ДРУЖБАТА ОТСЛАБВА, ЗАСИЛВА СЕ 
ЦЕРЕМОННАТА ВЕЖЛИВОСТ.

ШЕКСПИР
ВЕРОЛОМНИЯТ ДРУГАР Е НАЙ-ОПАСНИЯТ ВРАГ.

ФИДЦИИГ
КОЙТО Е ДРУГАР НА ВСЕКИ НЕ ГО СЧИТАМ ЗА 
СВОЙ ДРУГАР.

МОЛИЕР
НИКОГА НЕ СЕ ДРУЖИ С ЧОВЕК, КОГОТО НЕ 
МОЖЕШ ДА УВАЖАВАШ.

ДАРВИН
ПРЕКОМЕРНАТА ИНТИМНОСТ ПОРАЖДА 
НЕДОРАЗУМЕНИЯ - И БЕБЕТА.

МАРК ТВЕН
ДРУЖБАТА И ЧАЯТ СА ХУБАВИ, КОГАТО СА СИЛНИ 
И НЕМНОГО СЛАДКИ.

Ф.В.ГЛАДКОВ

та да кръпат на чиновниците мешината. 
И за младите работа да се отвара, 
а не - кой - по-дебело теле откара!

РОК - ЕН - РОЛ
Аз съм нощна птица, 
ти си птичи цар 
не, на моята воля 
че си господар.
Ти си голем татко, 
аз съм кучи син, 
всичко аз превъртам 
в пепел, прах и дим.
Аз си имам свое ято, 
а ти птицеферма - 
с плодни слова аз съм роден, 
а ти с глуха сперма.
На кръст съм аз разпънат, 
а ти на глогов кол, 
около нас е музика - 
кокоши рок-ен-рол.
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МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ГАРАНЦИЯ ЗА СВЕЖИ 
ЗАКУСКИ

Един димитровградчанин отскоро с приятеля си 
отвори малка закусвалня в центъра на града. Работата 
върви сравнително добре, хората са доволни, защото 
са сигурни че сандвичите винаги са свежи, че няма 
останали от предишния ден. А знаете ли защо?

И двамата собственици особено единия, са познати 
като гурмани в града и всичко каквото остане 
непродадено те изедат сами съшия ден.

Радко СТОЯНЧОВ
А.Т.
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