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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА ХХХД • БРОЙ 1528 • 17 ЯНУАРИ 1992 • ЦЕНА 20 ДИН.
ХАГСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ
ПРЕСЕЛИ В БРЮКСЕЛ

ДВАДЕСЕТ
ОФИЦЕРА НА
ООН ПРИСТИГ
НАХА В БЕЛГРАД

Ма

КАРИНГТЪН
РАЗГОВАРЯ С
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

Ангажиментът на Организацията на обединените
нации в Югославия фактически започна във вторник,
когато в Белград пристигнаха двадесетина "офицери за
връзка” на ООН, които имат задачата да осигурят условия
за стационаниране на умиротворителните сили на светов
ната организация на захванатите от войната територии.
Офицерите на ООН оглавява австралският полковник
Джон Уилсън /45/ сегашен заместник-началник на Щаба на
умиротворителните сили на ООН в Ливан.
На белградската аерогара полковник ДжОн Уилсън
заяви, че тази група ”е изпратена от генералния секретар
на ООН със задачата да предложи добри услуги, за да се
спазва последователно съществуващото примирие.”
Групата съчиняват офицери, които участвуват в три
умиротворителни операции - в Кувейт, Ангола и Близкия
Изток. Отговаряйки на въпроса какво най-напред ще
предприеме в Югославия, Уилсън заяви, че ще се срещне
с най-отговоните лица в ЮНА, а след това ще посети
Загреб и други краища на страната.

:

ш

н-№!\ %

У^Г У4 -

шш
■

’Я-М1

4

Генерал Славко Йович и полковник Джон Уилсън на
аерогарата в Белград

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ОТДЕЛЯНЕТО НА ЧАСТИ
НЕ ПРЕКЪСВА
СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА
ЮГОСЛАВИЯ
Правителството на
д-р Радоман Божович,
Риданието, на което предмдателст^^Д Р от'*2грана на други
«Пщ, че признаването на отделни Г^оитинуитета на Югославия
Иржави ие можеда доведе под №ПР“ ‘
„^делни югославски

Г0Дини на своята история, Югосл
и усТр0ЙСТВ0] обаче
•Чнпорията, политическото и и*“*®’’1 на обща държава на ония
««аги е оставала международно баспорна ооща д
к^ославски народа, жоито са желали то
(На 2-ра стр.)

НА 9 ЯНУАРИ Т.Г. В БРЮКСЕЛ СЕ ПРОВЕДЕ ПЛЕНАРНО
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЮГОСЛАВИЯ, НА
КОЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАШЕ ЛОРД КАРЙНГТЪН.
УЧАСТВУВАХА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ШЕСТТЕ ЮГОС
ЛАВСКИ РЕПУБЛИКИ, КАКТО И МИНИСТРИТЕ НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ХЪРВАТСКИЯ
ВЪНШЕН МИНИСТЪР.
СЛЕД ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЯХА ПРОДЪЛЖЕНИ
РАЗГОВОРИТЕ МЕЖДУ ЛОРД КАРИНГТЪН И ПРЕД
СЕДАТЕЛИТЕ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ПРЕД
СЕДАТЕЛИТЕ НА НЯКОИ ОТ ЮГОСЛАВСКИТЕ РЕПУБЛИКИ.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
БЛАГОЕ АДЖИЧ

АРМИЯТА
ПОДДЪРЖА
ТИНИТЕ КАСКИ”
ЮНА ЩЕ ЗАЧИТА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО В НЕЙНО ИМЕ ПОЕ
ДОСЕГАШНИЯТ СЕКРЕТАР ГЕНЕРАЛ КАДИЕВИЧ - НЕОС
НОВАТЕЛНИ И ТЕНДЕНЦИОЗНИ СА ТВЪРДЕНИЯТА, ЧЕ С
ОТИВАНЕТО НА ГЕНЕРАЛ КАДИЕВИЧ СА ПОБЕДИЛИ
ХОРАТА С ТВЪРДА РЪКА
Началигьт на Генералщаба на въоръжените сили на
Югославия генерал-полковник Благов Аджич на 11 т.м. заяви
пред "Танюг”, че армейското ръководство е твърдо определено
за мир и мирно и демократично решаване на кризата с
.политически диалог, а не с война”.
Генерал Аджич, който сега изпълнява и длъжността съюзен
секретар за народната отбрана, подчерта че Армията ще зачита
всички международни задължения, които в нейно име е поел
досегашният съюзен секретар за народната отбрана армейски
генерал Велко Кадиевич.
По повод оставката на генерал Кадиевич в домашната и
световната общественост са се появили разни спекули - каза
Аджич. Най-вече са ония, които говорят че победили хората с
твърда ръка, на които не отговаря мирното и демократично
решение на кризата в нашата страна.
Всичко това са неоснователни, тенденциозни и
недобронамерн и инси нуации, с които се иска да се дискредитира ЮНА и нейн ото ръководство.

ПРЕМАХВАНЕТО НА САНКЦИИТЕ ЩЕ
ДОПРИНЕСЕ ЗА УСПЕХА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
В речта си на пленарното заседание на Конференцията
за Югославия в Брюксел председателят на Република
Сърбия Слободан Милошевич подчерта:
- Тази среща се провежда в момента на реални перспек
тиви за поддържане на трайно и стабилно примирие, както
и в условията на предприетите подготвителни крачки за
изпращане на умиротворителни сили на Обединените
нации в Югославия. Драго ни е, че Конференцията за
Югославия продължава, защото винаги смятахме, че само
с диалог може да се стигне до решение, а не с ед
ностранчиви акти, натиск и сила.
Същевременно, сега още повече птколкото по-рано сме
убедени че тази конференция не може да донесе трайни
резултати, ако не се~върне към своите начални принципи,
а преди всичко към равенството на всички учаргници-и
всички погледи. Смятам също, че анулирането не селек
тивните икономически санкции - като израз на1 нЬбднакъв
третман на участниците в Конференцията .и.-едемента на
принуда, който е противен на характера на Конференцията
- ще допринесе за нейната успешна работа.^%1»^
Председателят Милошевич подчерта, че не сме доволни
когато Европейската общност в последно вре/де, особено с
приемането на Декларацията от 17 декемвр'н19?1 година,
изпревари политическите решения, които трябва да бъдат
резултат от работата на Конференцията, и из#6$на от рам
ките на мандата, който получи от КЕБС и Съвета на сигур
ността на Обединените нации.
- Премахването на Югославия като държава не е и нс
може да бъде в компетенция на който и да е международен
фактор - каза Слободан Милошевич и добави, че такава
политика и практика към югославската криза, не
допринася за нейното решаване, но подтиква и охрабрява
ония, които насила искат да осъществят целите си за смет
ка на другите в Югославия.
Милошевич подчерта и следното: - Без принципиалната
непристрастна и обективни роля, която от самото начало
и все до последната мисия на господин Сайрус Венс имаха
Обединените нации, ние днес - вероятно - не бихме
продължили Конференцията. Тъкмо затова ние сме много
заинтересовани да се засили не само мирната, но и
политическата роля на Обединените нации в преговорите
за решаване на югославската държавно-политическа криза.

КАРИНГТЪН: ШЕСТИМАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ СА
ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Лорд Карингтън на прес-конференция обясни че
Конференцията продължава с работата защото за пръв път
ппимирието по-дълго време успешно се поддържа Освен
това приближава се 15 януари, когато някои европейски
държави или целокупната Европейска общност могат да се
решат да признаят независимостта на някои републики.
Той обясни, че въпреки два месеца не е провеждано
официално заседание на Конференцията, е имало отделни
срещи с председателите на някои републики и че тези кон
такти са били много полезни. Твърда е важно, че днес
всичките шестима председатели решително се изясниха за
продължаване на Конференцията за да намерят
политически решения. При това, всички разбрахме, че, ако
"сините каоки” дойдат в Югославия ще се създаде и,особен
натиск върху Конференцията да намери възможно побързо политическо решение.

Генерал-полковник
Благое Аджич
Армията и в бъдещее последователно и крайн о отговорно ще изпълнява вси чки
задачи, поставени й от Пред
седателството на СФРЮ. Ще
зачита и всички международ
ни задължения, които в нейно
име е поел досегашният сек
ретар за народната отбрана.
По нататък генерал
Аджич заяви, че в настоящия
преломен историческй мо
мент, от който зависи
6ъ дещето на всички наши
народи, установяването и
запазван!Гпгт«ьмира - е найважната наша задача Убеден
съм че в тези наши
определения не сме сами.
- Войната, която вече
няколко месеца се води в една

част на Югославия, не почна
Армията. Тази война ни е
наложена.
Както и много пъти
досега и сега с пълна отговор
ност заявявам, че армейското
ръководство е твърдо
определено за мир и мирно и
демократично решаване на
кризата с политически
диалог, а не с война. Ще ук
репне ли постигнатото
примирие или не това зависи
от другата страна, която и
започна войната и постоянно
нарушаваше постигнатите
договори за прекратяване на
огъня.
- Желал бих да вярвам, че
на
протагонистите
политиката на свършен факт
и сила са узнали истината, че
войната никому, на нито един
народ не може да донесе
спокой ствие, но само нови
жертви и непотребни
разрушения. Затова, ние
даваме шанс на мира, в чието
установяване, вяр ваме, ще ни
по»могнат и Об единените
нации като непристрастен
универсален световен форум.
В
сегашните
тежки
обстоятелства това е в интер
ес за народите на тези
пр остранства, но и в интерес
на сигурността на ср ъбския
,народ в Хърватско и
осъществяването на легитимните му права - каза генералполк овнйк Благое Аджич.

до МЕСТНИТЕ МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В СИРИМ

САМО ОБЩИ
СЕСИИ НА
ОБЩИНСКИТЕ
СКУПЩИНИ
Според новата Конституция на Сърбия общината е териториал
на единица на местното самоуправление с много по-малки ингеренции в сравнение с общината, когато беше дефинирана като основна
обществено-политическа общност. Променен ата позиция на
общината е резултат на трансформацията на територ]иалната
ор ганизация на Сърбия, която все още не е завършена, по неже не
са проведени многопартийни местни избори. Затова и по-нататък
функционират старите делегатски общински скупщини с три съвета,
старите изпълнителни съвети и органи на управлението. Но в
тяхната дейност по стар образец в новото време съществуват сериоз
ни проблеми и затова Правителството на Република Сърбия тези дни
е приело "Заключения за организацията н работата на общинските
органи до изборите за отборници в общинските скупщини", в които
между другото се подчертава, че общинските скупщини често пъти
отлагат своите сесии поради липса на кворум.
По въпроси в рамките на компетенциите им, според
заключенията на Правителството, общинските скупщини занапред
ще решават на съвместни заседания на трите съвета а за кворум е
необходимо присъствието на 50% + 1 от общия брой делегати.
Правителството смята, че броят на работните тела на общинските
скупщини трябва да бъде намален, а в изпълнителните орг^^
трябва да бъдат извършени рационализации. Когато сес:
Изпълнителният съвет на ОС да остане без
ж
трябва да бъде назначен председателят наОС. Това
само рационализация, но и "приспособйвайе за период
многопартийните местни избори.
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ОТ РАЗГОВОРИТЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ -

КОНСТАНТИН МИЦОТАКИС

ЗАСТЪПВАНЕ ЗА СТАБИЛЕН МИР
.......... .................... ....................... ..........

....

ствяване на политическо нае?о Значителноби се Гърция Мицотакис и
решение за югославската което значително ои
председателя на Сърбия I
ркриза
облекчило и продълже- Хлошевич, по молба на
нието на мирния процес в милошииз, а
В течение на сърдечната
гръцките журналисти, дали
рамките на Конфере
Председателсънуващият на Конференцията та Югославия
и приятелска среща между нцията за Югославия, изявления
"Много сме доволни лорд Карингтьн е итратил обеждеиие, че войски на ООН ще
председателите Милонейните прин
м
Пъпа-г изпратени в Югославия въпреки най-новите нарушения
шевич и Мицотакис , се съгласно
ципи и поверения й ман- дето имахме възможност да на примирието”. Карингтьн е изнел това свое мнение на лон
казва в съобщението, двете
се срещнем с г-н Мицо- донската аерогара "Хитро” пред заминаване в Ню Йорк,
страни са оценили, че с това дат.
такис, казал Милошевич. където ще се срещне със специалния пратеник на ООН за
особено може да се
Считам, че Гърция като
допринесе за идването на
Подчертано е, че наш дългогодишен ио Югославия Сайрус Венс.
Лорд Карингтьи също е изразил оптимизъм във връзка с
умиротворителните сили континуитетът
на торически, засвидстелству- поддържането на примирието на бойното поле, като казал, че
Югославия е от жизнено ван приятел и първи съсед, "не мисли че това нещо е съществено”.
значение за югославските много добре ни разбира и
Карингтьн е водил разговори и с генералния секретар на
народи и републики, смятам .|С Правителството
желаещи да осъществяват на г |, Мицотакис и г-н ООН Ьутрос Гали
свои равноправни и Мицотакис лично много
• - лш
съвместни интереси и добре разбират положе■Гу
успешно развитие в обща ниет0 в Югославия и ми се
държава, както и за стабил- Струца, относно мога да
СЛЕД ТРИ СЕДМИЦИ НА КИПЪР
ността и мира в региона - се кажа че съм сигурен че
-н
казва в края на съобщението политиката която води
за разговорите между Гърция във връзка с
Милошевич и Мицотакис.
разрешаването на югосразговорите
В
са лавската криза допринася
участвували и Владислав към опазването на конИовановнч, министър на ТИнуитета на Югославия,
На Кипър след две-три седмици ще се проведе мини
в ьншнйтб работи на Това констатирахме в разРепублика Сърбия, както и говорите, които водихме стерска среща иа необвързаните страни, на която главна
точка в дневния ред ще бъде югославската криза - заявил
Алефтериос Караянис, днес.”
на 12 януари министърът на АМР Муса.
II
гръцкия 1 посланик в
Милошевич изтъкнал,
Шефът на египетската дипломация е изразил надежда, че
Белград
че бъдещето на Югославия приемливо политическо решение за Югославия наскоро ще
ЗА СТАБИЛНОСТ В РЕГИОНА: Слободан
След завършените раз- и остатъка от ония бъде намерно, като напомнил, че неговата страна е готова
републики и народи които да съдействува в процеса на преговорите.
Милошевич и Константин Мицотакис
_________________ искат да живеят заедно,
Египетският министър заявил последното след среща с
които имат интерес да индийския министър Модавсин Соланки в Кайро. Соланки
живеят заедно и които въз в разговора с Муса подчертал че е необходимо движението
основа на този общ интерес на необвързаните да бъде по-активно и решително да се
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА
могат да развиват успешна заеме с проблемите в движението и в света изобщо. ”
демократична държава.
/Танюг/

официалното
В
съобщение след раз
говорите на председателя
на Република Сърбия
Слободан Милошевич и
гръцкия
председател
Константин Мицотакис се
подчертава, че отделно
внимание било посветено
на застъпването на Сърбия
и Гърция за установяването
на стабилен мир и осъще-
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МИНИСТЕРСКА СРЕЩА
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

И

■

ПРИЗНАВАНЕТО НА ОТДЕЛНИ
РЕПУБЛИКИ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВИ
ПОД ВЪПРОС КОНТИНУИТЕТА НА
ЮГОСЛАВИЯ

По повод признаван ето на
някои югославски репу'блики
-правителството на Чери
рна гора
издаде съобщение, в което се
казва:
"Пра вителството
на
Републи ка Че м 4 януапи’1992
заседанието си от
/ н

година, разглеждайки най-актуалните политически събития
на международен и вътрешен
план, конастатира между
другото, че признаването на
самостоятелността
И
независимостта на отделни
югославски републики от стр ана
на други държави не може да

ОТДЕЛЯНЕТО
НА ЧАСТИ
НЕ ПРЕКЪСВА
СЪЩЕСТВУВАНЕТО
НА ЮГОСЛАВИЯ
(ОТ 1-аастр.)
Отделянето на отделни части от Югославия не предизвиква
международно правен дискоитинуитет на Югославия. Такова
отделяне само произвежда вътрешен конотатуционно правен пробло1, което ще се превъзмогне с изготвянето на нова конституция на
Югославия.
Правителството на Република Сърбия смята, че е
конституционен дълг на съществуващите органи и институции в
Югославия да
своК^ои]^5
дължности до гласуването на нова конституция и избирането на
НОВИ органи на Югославия.
СТРАНИЦА 2

ПРЕДИ ЗАСЕДАНИЕТО

постави
под
'въпрос
межд унар одно правния и
държавния субе ктивитет и конославия.
тинуитет наI ЮГ
Черна рора в Югославия е
внесла своята международно
призната1—държавност и
независимост,
к°ито от

Ватикан на 12 януари
въпреки и по-инаквите
един “еждународно правен
мнения, изнесени неотдавГи ЛтеДеГнРдДГломР.тически .на и преди окончателното
ход на която и да е държава, и решение на Европейската
затова не може да се съгласи за общност признал ”сувересубективитета и международно нитета и независимостта”
правния континуитет на нейната на Словения и Хърватско,
и общата държава да решават като
отправил
д0
отделни държави, по начин
__ __
~ __
противен на принципите на правителството в Белград
международното право и на същевременно и уверяване,
Хартата на Организацията на че този жест не е насочен
обединените нации и извън за против Югославия,
това признатите международни
институции."

НА

ЕВРОПЕЙСКАТА

ОБЩНОСТ

Вестта за признаването Хърватско преди по този
на посочените две югос- въпрос да е взеларешение
лавски републики съобщил Европейската общност.
заместник-директора1наЮте
дела по печата при Светата
столица монсинъор ниеро
Говорейки неотдавна за
Пенакини.
условията, които югос
лавските републики във
б щ щГм о”теин™орРП
®Р
нГИЛмисимтсто

Ей;.иН гвя "ддддл

Хърватско, запознавайки
ги, че им признава суверенност и независимост.” В
същото време ”нота е
отправена
и
на
белградското правителство,
о която го запознава, че
споменатото решение не е
насочено
против
Югославия. Апостолският
пронинций в Белград
монсинъор Габриел МоиЛима. - Вълна от атентати в П еру предизвика загиването на28 и ТалВО Ще ПрОДЪЛЖИ СВОЯТа
раняване на множество други лица в последните няколко дни. Тази
новина е съобщила агенция Франспрес, ползвайки някои официални МИСИЯ На представител на
"тго,™цмСветата столица”, се
Пекин. - В Пекин е оповестено, че в края на януари в китайската съооЩава също в нотата.
столица ще пристигне израелският министър на външните работи
"°
“ к,т11с,ая МКН“ТЬР ■“ •ьншннт. работе
Изтъквайки че е убеден

изнесъл становище че след
Решението на Европейската,
общност, след като Арбитражната комисия изнесе
своя оценка, ще постъпи
**кто и дРУгите стРаниОбаче, както и можеше да се
предположи, Ватикан
побърза и заедно с
Германия се опитва да
окаже върху определението
на Я”1“ «Р3™, които спаз:
ВВТ БрЮКСеЛСКИЯ ДОГОВОр ОТ
16 декември миналата
ГОДИНа.
Ведно с Германия и
Австрия Ватикан е найголемият ппивъоженик на
бързото признаване на

Алжир. - Предс.д.т.л.т Б.идж.д-д, ,иато н.цмон.лос републики са^пъ^нили
•»««дителеи фронт •л.дееше > Алжир и продължение н. всички
условия
за
получаване на международи др. жизнени обекти в централните части на Алжир.
но признание, относно че
Москва. - Русия и Украйна по принцип се договориха как да „° НИК0Й Начин
не
разделят въоръжените сили на бившия Съветски съюз, включвайки и нарушават нищо от онова,
**ч>номорск»та флота, зарад което ■ последно време бяха изострени което е записано в Повелята
_ миаду
1ЙЙДН1Г
н Украииа, в които участвували и представители иа Хрммгп?
Ватикан значи е решил да
• признае Словения и

в^след^вре^Ге^од^л
1
п п о ма ти ч ес к а
кампания С този жест
Ватикан показа истинското
СИ лице ВЪВ връзка С ЮГОСлавската криза - отдавна е
напуснал неутралност и
^иТ^еТ^ дТбЧ™
включен в разрешаването
на югославската криза.

КРАТКИ НОВИНИ
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МЛАДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОВПЩНА
СА ВСЕ ОЩЕ НЕОРГАНИЗИРАНИ

ЧИСЛОТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

БЕЗДЕЙСТВУВАТ И
ВЪЗРАСТНИТЕ

рИИИвВР
г

Младите в Босилеградска
община все още са сами със
своите проблеми. В Босилеград,
където живее болшинство от
младите в общината те все още
нямат помещения за работа,
младежки
активности
и
развлечения. Не са организирани в каквито и да е организации. наистина,
ъм
Общинската организация на
СПС е формирана секция на
млади социалисти, но тя
фактически не действува. Неот
давна бе зарегистриран и
Младежки съюз в Босилеград, но
и той не започна да действува,
ри това и културно-забавният
живот изобщо заглъхна. Имайки
в предвид тези нерешени
проблеми младите повече от
свободното си време провеждат
там където възрастните наймалко желаят - в кръчмите.
Проблемите на младите са
често свързани с култур ния
живот в общината, по-точно с
този в Босилеград. Това бе
подчертано и на последната
сесия на Общинската скупщина
когато бе приет бюджета на
общината и в когото за
потребите на Центъра за култура за тази година бяха
I
'запланувани около 2 630 000
динара. Едно число делегати
счита ха, че тези средства на

•до
Синджеличу” и за това
1ха
наказ вани. Кажете ми, попита
Центъра са много, по неже "той
той Пенев, кои песни,
не развива никаква културна
включвайки и български са поз
дейност”. Сигурно е обаче, че волени да Се пеят за да се знае
тези средства не са много, даже кое е позволено, а кое не е. - "Не
се касае, каза командирът на
все още са малко, но
станцията за пеене на
разискването за тях до голяма
великобългарски или не зная си
степен докосна проб лемите на
за какви ли не песни, но за това
младите.
че пеят СЛ(ед пол УН ощ и
Стаменко Пенев,
командир
испсв,
нарушават об ществен ия ред и
на станцията на милицията
спокойствие”
например изтъкна, че култу
юдавами
Подчертахме тези две дисне бива бегло да се наблюда
че трябва да се
се положат
положат усилия
които
потвърждават,
.усилия КУСИИ<
КуЛТурно_
забавният
жидотчев
културно- заб
«таеният жи
об1Нината заглъхна и че за сметразвива и обогатява. В обратен
случай,
олу
чии, каза той, ще изпуснем
из
™ "а ,™Ва младите заминаха в
младото поколение. На младите ^^еГтадн^^орм^То"!
трябва да се даде възможност да „емйнуемо нала?а па се

сГживГ

приемат

кафенета“!’ А сада
тях В
едно число кафенета млади хора
прекарват почти цели нощи. Без
оглед, че продажбата на
алкохолни питиета в кръчмите
на непълнозрелите е углавно

“ладите «а запазим от разврата
® 'а°6ва °™ изиграят^еадмо
!§щИнските инспекции „оел
п кииичисло
пред
и известно
чми паб'т_.
пп„. и по
цяла
/!/р 6Н0
06|щинската
скупщина и партиите, които
пействуват в общината Не бива
"
млапите па се позовават
сам0 по вдеме ла из6орни кам.
пании' Те?й и’6оРни «“"анйи
^ временни, а младостта трябва
да е
Затуй и възрастните
трябва да дадат свой принос
младите поколения достойно да
живеят младежките си години.

младеж е в тях. Има млади,
КОИТО НОСЯТ ножове И подобни
оръжия, нощно време пеят
о1щТадеКнИияПмирИиИспНоаЖ“и1
ооществения мир и спокойствие
- подчерта Пенев.
- Културните домове не се
подържат и в тях заглъхна
всякакав вид културна дейност,
В селата не се прожектират

„"Л

БАРОМЕТЪР НА БЪЛГАРОЮГОСЛАВСКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ
Под заглавие ”В Сърбия живеят 25 000
българи”, "Братство” обнародва частично
резултатите от последното преброяване на
населението в Югославия /27 декември 1991/, а
радио Ниш в предаването си на български език
от 8 януари т.г. в коментара на Сретен Игов от
Димитровград, след като разгледа резултатите
от преброяването в Димитровград, констатира,
че тепърва трябва да се направи изследване за
причините за намаление числото на българите
в Димитровград, където сега живеят/само/50%
от жителите на града?!
Действително трудно е по този въпрос да
се даде отговор в двеминутсн радио-коментар
и във весникарска статия, но като се занимават
повече журналисти, учени историци,
психолози ще може поне частично да се даде
отговор на поставения въпрос в "Братство” и
радио предаването. Мисля, че въпроса е интер
есен и за всички читатели на "Братство” и те
могат да се изкажат по въпроса, а особено
ония, които до 50 години бяха българи, след
това се декларираха като югославяни, а
понастоящем като сърби. Те могат да се
изкажат и анонимно, като дадат адреса си само
на редакцията.
Долните редове са само мое скромно
мнение към въпроса за преброяването през
миналата година и числото на българите в
Сърбия.
Но преди да пристъпим към даване на
някои заключения трябва да посочим някои
статически данни отнасящи се за числото на
българите в Сърбия в миналото и днес. Сега
както пише "Братство” в Сърбия живеят 25 214
българи. А през 1920 година когато
Царибродско, БОсилеградско и част от
Търнско бяха присъединени към кралство на
СХС в тези краища бяха настанени 91 000
жители.
От 1921 година започва изселаване на
населението и то най-масово след гласуване на
закона за защита на държавата когато започва
преследване на ония които не бяха съгласни да
се пишат сърби. И резултат н а тази политика
в така наречена бивша Юггославия беше
фрапантен: около 30 000 българи от Сърбия
збягаха или законно се отселиха в България.
В София съществува цял царибродски квартал
А много жители от Царибродско, особено от
Висок се преселиха във Фердинанд /сега
Михайловград/ и Берковица.
Значи в бивша Югославия българите се
преселваха в една посока в България, докато в
днешна Югославия причините за намаление на
българите са от друго естетство. Освен преселването в България, което стана сл ед
реполюцията на Информбюро /194 8/,
СЪ!ществува и пр<осто отказване от националността си, особен о от по-младите поколения.
В долната табелка посочваме числото на
българите в Югославия в периода 1948-1991
година
1948... 61 140 българи
1953... 62 708
1961... 62 624 ”
1971... 58 627
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КУЛТУРНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД Пометения има, няма средства за поддържането им, но найглавното е че няма идеи

/Табелката е направена спо ред
съобщенията от официалното преб ро:яван е на
населението през посочените годин1И-/
Тук коментар не е ну жен. Всеки читател
може да си направи заключение според
посочените бройки. Трябва обаче да обърнем
внимание на последното десетлетие /19811991/, когато числото на българите в Сърбия
намаля с 30 000, колкото за 20 години в бивша
Югославия. Причините за това са от чисто
политическо естетство, когато тези българи се
писаха за югославяни. Като че ли останалите
не са югославяни?! А известно е, че в официал
ните статистически публикации югославяните
са записвани като НАЦИОНАЛНО
НЕОПРЕДЕЛЕНИ, защото ЮГОСЛАВСТВОТО
е определение към държавата, А НЕ
НАЦИОНАЛНОСТ.
Д-р Косовка Ристич в своя труд
"Димитровград и н»ена брдско- планинска
околина”, разглеждайки националността на
населението в Димитровградска община,
констатира, че в селата на Димитровградско
там където живеят предимно стари хора в
планинските райони всички се декларирали за
българи, а в селата около Димитровград и в
самия Димитровград числото на декларир алите се като югославяни е значително
ПО-Г01яямо.
Причините за отказване на младите хо ра от
своите корени, от националността си произлизат от неправилното решен ие на
двуезичното обучение, изучаване на
българската история и литература и особено
историята на своя край. Писането за миналото
нА българите беше табу тема Такива стати във
вестник "Братство” се подлагаха на ост ра
критика, а авторите се класуваха ка то
великобългари.
.
Лошите (често) българо-югославски
отношения оказаха влияние на младите хора
да се отказват от национално стта си и да се
декларират за югославяни. Комунистическите
режими в България и Югославия въпреки че
говореха, че са решили националния въпрос, в
действителност се изостряха националните
нед оразумения, обременени с някои нерешени
въпроси, а особено нерешения м;акедонски
национален въпрос.
Границата между Българ ия и Югославия
по чието протежение най-- много живеят
бълга:рите в Сърбия оказва своето влияние и
СТРАХЪТ който с години
не мо же да се отрече
тр
се влива в мно го поколения. Един гграажданин
от Димитровград при последното проеб рояване
заявил че се декларирал като сърби
ър н, защото
не знаел какво ще стане ако ед ин ден победи
Шешел /шеф на радикалната партия в Сърбия/.
Не е рядко Да се чува от хора: "А бе, в Сърбия
жи веем - значи сме сърби”.
Ако посочим факта, че българите във
Войводина живеят 300 години и се чувствуват
българи, въпроса с българите от Царибродско
и Босилеградско трябва да подлежи на посериозно изследване.
Богдан НИКОЛОВ

»яе:
вз ОН :<

ЛУЖНИЧАНИ ГОТОВИ ДА ПОМОГНАТ НА ПОСТРАДАЛОТО СРЪБСКО
В ХЪРВАТСКО

ПОМОЩ НА ФРОНТОВАЦИТЕ
И СЕМЕЙСТВАТА ИМ
„
„ РЛТМИ пя
гттг в Бабушница Зоран
Лужничаии са готови да наР„а
отделят от устата си дето се СПАС.пч
добър
казва да помогнат другиму население
помощ°сеНуждае1*сръбското “лед известно времещце

там по-лесно да преодолеят
сполетяЛите ги неволи,
Освен това - добави той - из
вестна част от събраната
^„^аГата 5Ж

население в Хърватско,
което тежко пострада от
усташите и черносотниците. Акцията по събиране
на самопожертвования за
пострадалото население в
Хърватско се води ог
Социалистическата партия
на Сърбия, Обшинския
съвет на синдикатите и
Червения кръст.
Когато преди една седмица се озовахме в Баоушница - тъкмо беше заминаГла пратка за Хърватско. Лужничаии пратили
4600 кг картофи, 2200 кг
Фасул, 850 кг брашно, а
освежтова трудолюбивите
лужничанки са изплели и
няколко десетки чифта
Ръкавици, чорапи и ДР-

намиращи се на фронта,
какт0 и за някои от бежан-

,гРсдмети за облекло.
Както
ни уведоми
на
председателят
Общинската организация
Е”АТство • 17 ЯНУАРИ 1992

ИЗПратим и гретлпр^гкл
сподели З.Сласич. Тряовл д
Помогнем на нашите ора!я
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РАБОТНИЦИТЕ и '•СВОБОДА “ ОЩВ1ЩЦНАЖ
СОЛИДАРНОСТТА ПОКАЗАХА НА ДЕЛО

БАБУПШИЦА

НАСЕЛЕНИЕ^^
ОТП»
«КОМ

ПРИЕТ БЮДЖЕТЪТ ЗА
1992 ГОДИНА

цит^ които нямат средства
за препитание.
Лужничаии помагат и
по друг начин семейсвата
на запасните.
им
Обезпечават
топливо, брашно, олио и др.
- Коя друга акция води
СПС в момента - попитахме
З.Спасич?
. Подехме акция за
въвеждане на ново местно
самооблагане за изграждане
ца комунално-битови обекти: пътища, водоснабдяване
И др. Тези дни в Бабушница
ще организираме публична
трибуна.
В СПС значи са решили
зимната пауза да използват
за организиране на полезни
акции. Инак З.Спасич ни
уведоми, че в скоро време
ще направи обиколка на
селата в района на село
Звонци, където на място ще
се запознае с проблемите,
ги
цай-много
които
вълнуват.

На последната сесия на Общинската скупщина, проведена на
30 декември 1991 г. в Бабушница делегатите приеха общинския
бюджет. Неговата сума възлиза на 100 220 000 динара, от която ще
се финансират потребите на общината. Значителни средства
трябва да се обезпечат от данъците и общинските такси върху
комунални и др.услуги, средства взети от отстъпване на
незастроени градоустройствени площи, облаги за поддържане на
локални Iгьтища и пр
Съгласно приетите промени в системата на обществените раз
ходи, в рамките на бюджета за бюджетни потреби са предвидени
26 000 000 динара, за дейността на обществените служби около 40
000 000 динара. Бюджетните фондове ще бъдат попълнени с 34 400
000 динара. Една от новините е, че занапред определени потреби
на гражданите ще се финансират чрез отделни джиро-сметки от
които ще се ползват средства за основно и средно образование,
култура и физическа култура и за финансиране на детската защита.
За тези цели в бюджета с предвидена сума от 39 780 000 динара.
Делегатите на трите съвета на Общинската скупщина обсъдиха
и редица други отчети и информации
Прието беше и решение, с което се отменява побратименото с
община Севннце в Словения поради сецесионисЩта политика на
Република Словения
417
МА

М.А.
3 СТРАНИЦА

ТАЗГОГОДИШНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ЦЪРНОЩИЦА
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ЗА ЕДИНЕН СИНДИКАТ
МАХЛЕНСКИТЕ
ПЪТИЩА - ГЛАВНА
АКТИВНОСТ
Ако сс съди според утвърдената програма за работа, пред
местната общност Църнощица - Босилсградска община през
настоящата година стои засилена активност, като при топа главната
дейност щс бъде насочена върху уреждането на няколко махленски
пътища.
Данчс Стоянов, председател на съвета на местната общност, е
когото за активностите на тази местна общност разговаряхме тези
дни подчерта: - За нас най-голям успех щс бъде ако успеем махала
"Чурчинци” е около 5-6 домакинства да свържем е път. Става дума
за махала, която все още почти е изолирана от останалите махали и
централния селски път. Ще успсм ли в това, безспорно до голяма
степен зависи, преди всичко от готовността на жителите в тази
махала, навреме да обезпечат средства, е които местната общност щс
участвува при прокарването на пътя. Разбира сс помощ ще им
откажат и останалите, обаче главното бреме щс падне върху тях.
Покрай този път, в плана и програмата за работа на местната
общност през настоящата година е набелязано и очистване на двата
махленски пътища: пътя от Две реки към махала Петковци и от Две
реки през Заношка махала и Придол до Каралжинова махала
- Тези два пътя не са толкова в окаяно положение. Прочиствахме
ги преди две години, а миналата година само ръчно. Обаче, тогава

проведените
След
разисквания за преустройство па
Съюза на синдикатите в
общината преоблада мнението
да сс създаде единен синдикат.
Заключенията във връзка е това
са изпратени в съвета на син
дикатите на Сърбия в Белград
Иначе основно определение на
синдиката в Бабушница е той да
бъде единна, независима и
самостоятелна извъппартийпа
организация, която занапред
трябва по-ефикасно да сс бори за
защита
интересите
па
трудещите сс.
Предложеното решение за
организиране па синдикатите на
трудово- производствен прин
цип не е прието,както ни модела
за териториално организиране, е
който е предвидено премахване
на общинските синдикални
съвети, в общини е по-малко от
5000 заети, следователно и в
Бабушнишка община.
И публичните разисквания са
изнесени редица аргументи е
които сс опровергава горното
предложение. Като най-чест

щ.прос сс изтъква сЛсдиият:
защо сега единният синдикат да
сс раздели на тридесетина
такива, защото разединението
му може да доведе и до
разпокъсване на дейностите по
отрасли и специалности. Това
нещо суша ли ще бъде от полза
за трудещите сс - е изтъкнато в
публичните разисквания в
Бабушишка община. Неприем
ливо е и предложението
да
замести
повереник
Общинския съвет и органите му.
Проявена е и боязън, че
интересът на трудещите ще бъде
по-слабо застъпен в друга, отколкото в своята община.
Разискванията във връзка е
преустройството на синдиката
беше удобен момент за
раздвижване и иа редица други
актуални въпроси като трудното
материално положение и вее не
голямата нсисгурност на работ
ниците, високият ръст на пените
па най-основните жизнени
бавното
и
потреби
осъществяване па колективните
договори.
С.З.

ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-ПОСЛЕ
ГРАДОУСТРОЙСТВЕН
ПЛАН

останаха неуредени потоците и сега трябва да уредим и тях. Освен
това пътя от махала Петковци е запланувано да го и свържем през
Къблич със съседното село Дукат, а пътя от махала Каралжинова
също да продължи към село Назърица. Още повече че селото ни има
чести контакти е тези села, а и това, че по този начин бихме свързали
с годен път много имоти намиращи се в северните предели на
селото.
Освен махленските пътища, председателят на местната общност
изтъкна още един проблем, който в течение на годината трябва да
бъде разрешен. Имено става дума за телефона в селото, който подълго време не функционера
- Проблемът не е нов. Вината е, както на Общинската скупщина
така и на местната общност. Сега обаче и този проблем трябва да
разрешим, а как ще го разрешим все още нямаме конкретно идея.
Преди всичко трябва да вземем решение къде да го поставим, дали
в сградата на обществения магазин, където бе и до сега или в
новооткрития частен магазин. От друга страна с компетентните
общински субекта трябва да намерим съвместно решениа кой и от
кои средства да се заплата досегашния дълг и средства за повторно
приключване.
М.Я.

Ако времетраенето на
един градоустройствен
план е десет години, а
последният в Димитровград
е приет през 1967 година,
значи града е бил без план
от 1977 година, е приемане
от страна на Изпълнителния
съвет при Общинската
скупщина новопредложения
градоустройствен план на
10 януари тази година, това
положение се премахва.
Сигурно е, че и делегатите
на Скупщината пред
ложения план ще приемат,
така че той, може да се каже,
е началото на тази година е
в сила. А това значи, че ще
се прекъсне е практиката
развитието на отделни части
на града да се разрешава от
случай до случай, често пъти
и на начин, който не е найподходящ. Значи също, че
най-после ще могат да се
разрешат някои крупни
градоустройствени
проблеми на Димитровград
за чисто разрешаване "главно оправдание” бе недостиг
на
генерален
градоустройствен план.
Това преди всичко се отнася
ДО
градоустройствено
уреждане на площада в
града и бившата улица

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД

ОСТРИ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ
В организацията на
Социалистическата партия
иа Сърбия в Босилсградска
община членуват над 900
души, организирани в 32
местни организации. По
отношение на другите дветри партии, в които
членуват по петдесетшестдесет души, това е
потенциал за успешна
дейност, предприемане на
конкретни
акции
и
разрешаване на отделни
проблеми. Обаче не всичко
на практика е така.
Мнозинство от членовете
на СПС започват да
бездействуват, нарушават
основните уставни норми,
не заплащат членския си
внос, което не само
затруднява, но довежда под
въпрос по-нататъшната
дейност на Общинския
отбор на СПС:и неговите

органи.
Проблемът във връзка с
финансовата обстановка, а
преди всичко във връзка с
незаплащането на членския
внос, неотдавна бе предмет
на
разискване
на
Изпълнителния отбор на
ОО на СПС в Босилеград,
като при това бе подчертано,
че
въпреки
членуването е на добровол
ни начала, заплащането на
членския
внос
е
задължително за всички
членове: за членовете,
които са в трудово
отношение 1 на сто от
личния им доход, толкова
заплащат и пенсионерите, а
безработните по 1 динар
месечно.
Проблема
затруднява и фактът, че и
Главният отбор на СПС
редовно и цялостно не
изпълнява своите финан-

сови задължения към
организацията на СПС в
Босилеград. Поради това
професионалните работ
ници в ОО на СПС в
Босилеград вече по-дълго
време не получават заплати
и не са в състояние да
заплащат
НЯКОИ
обществени задължения.
Изхождайки от този
факт, Изпълнителният
отбор отправи призив до
всички местни организации
да обсъдят въпроса за
плащането на членски внос
и да анализират актив
ността на всеки член и
онези, които и занапред не
искат да изпълняват тези
уставни норми, дабъдат

отстранени от редовете на
М.Я.

Найден Киров - източния
вход в града,
Инак, самата изработка
на плана трая сравнително
дълго, от 1989 година,
ПОради факта, че по това
време
Се
промениха
3^оните> регулиращи тази
област доста дълг0, пели
месеца, плана бе и на
Проверка при съответната
републиканска комисия.
АТ.

ПОЗНАТИ СА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ СВЕДЕНИЯ
ЗА 11РОЯ И НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА
ЖИ ТЕЛИ ТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НАМАЛЯВА
НАСЕЛЕНИЕТО
.......................
Според все още неофициалните данни от
априлското преброяване на населението
Димитровградска община има 13 488 жители. В срав
нение е преброяването от 1981 година броят иа
жителите е намален за 1670 жители. В сравнение пък
е първото следвоенно преброяване от 1948 година
намалението е дори 9575 тогава общината е имала 23
063 жители.
Що се отнася до националната структура на
населението положението е следното: българи има
7062 сърби 3032, югославяни 3023. Това са три групи,
които са най-многочислсни в общината. Веднага след
тях са неопределените, които по последното
преброяване има 106. Македонци в Димитровградска
община има 45, черногорци 24, хървати 20,
мюсюлмани 15, роми 32, албанци 5, унгарци 4, словаци
1 словенци 1. За регионална принадлежност се
определил един жител на общината, 28 са останали,
а 89 са в рубриката "непознато”. Ако югославянин не
сс зачита за нация, а така е, то на територията на
общината според априлското преброяване, живеят 11
народи и народности.
За сравнение да посочим, че преди десет години
българи е имало 9979, сърби 1419, югославяни 3500.
Значи, докато съвкупния брой на населението на
общината е намален за 1670 жители броят на
българи те е намален за 2917, на сърбите увеличен за
1613, а югославяните намален за 463.
Интересни са и сведенията за броя на жителите на
самия Димитровград и селата. От 1948 година до днес
градът е нарастнал от 2944 жители на 7273. Освен
Димитровград само Желюша отбелязва постояно
увеличение: от 476 жители през 1948 на 1438 днес.
Желюша е най-голямата селска местна общност в
Димитровградска община. Най-малки са Прача и
Грапа, които имат само по 7 жители. А през 1948
година Грапа е имала 169 жители, а Прача 172. Найголямото село след освобождението - Търнски
Одоровии е 1292 жители днес има само 278!
Някогашният център на Висок село Изатовци през
1948 година е имало 366 жители, а днес почти десет
ггьти по-малко само 95 жители! "Моето село го няма
вече, моето село градът отвлече” - каза Марин
Младенов в едно свое стихотворение. А с години покъсно друг един млад поет - Зоран Димитров, написа,
също в едно стихотворение: "...Кой е този народ, който
забрави своя род.... Наистина кой е този народ?!” И
двамата имат правото.
А.Т.

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И САМООБЛАГАНЕТО

Д, ТЛЪМИНО Е НАЙ-АКТИВНО
ПРОКАРВАНЕТО
НА
МАХЛЕНСКИ
ПЪТИЩА,
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИН ВОДОПРОВОД И ИЗГОТВЯНЕТО НА
ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕСКДАНЕ НА ТЕЛЕФОНИ В СЕЛОТО СА ЕДНИ ОТ
ГЛАВНИТЕ ТАЗГОДИШНИ ПЛАНОВЕ НА ДОЛНОТЛЪМИНЧАНИ.
В ПОДОБРЯВАНЕТО НА СЕЛСКИЯ СИ БИТ ТЕ И ДОСЕГА ПОСТИГНАХА ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ. СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧАВАТ
ОТ НЯКОЛКО ИЗТОЧНИЦИ, ОТ КОИТО ТЕЗИ ОТ
САМООБЛАГАНЕТО ЗАЕМАТ ЗНАЧИТЕЛНО МЯСТО
Соелстната от местното онези кела, конто на време
самооблагане в Босилегоалска планират акциите си, на време се
и
община през послед™ 'врРемеса мобилизират
конто
основният финансов източник за изпълняват плановете си.
път3 да ВсСеЧнапр^ГезНаатоваН
П Р окарване
на
пътища, би
во,допроводи, канализационни
мрежи в общината. С помощта долнотлъминчани това правят
иа тях и личното участие на планово: всяка година поняколко акции. Това което
гражданите /20 на сто/ досега
планират и завършат. Лосега
голяма степен се нодоб
се лекият бит
човечето прокараха пътища до повече
бо силе гра дски села и в самия махали, построиха повече мосград. От ангажирането на тове, повече от до макинствата
средствата от само облагането до имат здрава питейна вода...
голяма ст еп ен зависи и от
Долнотлъминската местна
местните общности, от готов- общност, в която има 80'
ността им да събират не 0 б- домакинства с 270 жители, и сега
ходимото участие и да решават На време "стартува”. По-точно
^.^Г.Ствено'правовите казано, изготви програма и я
ения» които до голяма достави на Кординационното
степен затрудняват акциите в тяло за самооблагането. В нея
голямо число села.
набеляза на кои активности ще
Долно Тлъмино е всред обърне вниманието си през тази
година. Покрай другото в нея тя

запланува да се разширят,
прочистят и изградят няколко
махленски ггьтища на дължина
от 18 км- Местната общност
счита от целокупните необ*ОДИМИ ередегааютези пътища
тя да обзпечи 20%, а останалите
от самооблагането.
- Една от по-значителните
запланирани акции през тази
година е прокарването на
водопроводна мрежа от

‘махала*Црешн^воГ граничната
КЗМЪК Д°
застава
Японска махала-казва
Кроне Ни колов, пр едседател на
Скупщината на местната
общност в Д.Тлъмино, за когото
мнозина казват че е главен_
протагониСт на почти всички
комунално-битови постижения в
сел ото. П|рееЬлагаме, казва той
половин ат необходимите
ср<
~~едства да обезпечи местната
об щност, а останалите от
самооблагане. ”Тъй като в
центъра
на
Д.Тлъмино
изграждаме обект в когото да се
помести ветеринарна станция и
поща , през тази година
планираме да изготвим проектна
документация за прокарване на
телефонни линии в селото,
зая вява Николов. Считаме, че в
бъ;дещата централа трябва да
има около 250 телефонни
номера, от които към 70 за
домакинства и за различни
служби в селото, а останалите за
_
_
потребите на съседните села
Местните общности в Босилсградска община търсят средства от Николов казва, че средства за
самооблагането. Но, не винаги планово н на време правят това. Първо, изготвяне на главния проект ще
не готвят на време планове - трябва веднага въз основа на конто обезпечи местната общност. За
Общинската скупщина на време да изготви общинска програма, завършаване на обекта и за
местните общности, разбира се не всички, не на време събират необ- техническото му обзавеждане са
ходимото лично участие, което до голяма степен затруднява фмнан- нужни около 3 милиона динара.
сирането и не винаги решават имуществено-правовите отношения По- голяма част от тях трябва да
което не само забавя, но и поскъпва акциите. Затова се налага Коор- обезпечи ПТТ предприятието.
от
динационното тяло за следене самооблагането занапред да сключва по- Ще
се
търсят
и
сериозни договори с местните общности.
републикански източници.

ПЛАНОВО И НА ВРЕМЕ

В.Б.
СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО • 17 ЯНУАРИ 19«

от ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ДИН
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

■

за
тютюневата
промишленост в Ниш - няма
зима. Така може Да се
предаде основния извод от
проведената неотдавна
традиционна новогодишна
пресконференция
в
тютюневата промишленост
1/ДИН/,
на
която
генералният директор на
пИЖ&Рятието Смилко
КОСТИЧ със сътрудниците
си
запозна
присъствуващите с основ
ните показатели в стпанисването на ДИН в изтеклата
и с предстощяите задачи в
1992 година.

^

'■

■
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,

■
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също така и да изготвим
разни организационни
1фоект за цигарена фабрика слабости и пр. Днешното
„ ° 3> също така ще трябва да време - подчерта Костич
построим
и
редица търси знание, оперативност
спомагателни обекти
—- и да и качествено изпълняване
извършим и реконструкция на задачите и в това
на старата фабрика, която
занапред да служи за отношение сентименталност няма да има към
поддържане и бъдещата никого.
печатница.
- Ако успеем наполовина
да намалим брака - в 1992
Директорът Смилко
година ще можем да

Щ

ййа!

■ - гШ шШ§§1
ч №,

■*

Дълги години пътната мрежа
и поддържането на пътищата в
Босилеградска община е един от
доминантните въпроси, които
бяха обсъдени на много
заседания. Въпреки това, резул
татите изостават и не оправдават
очакванията. Поради това
Босилеградска община е между
онези общини в Република
Сърбия с най-окаяна пътна
мрежа, което е и едно от основ
ните препятствия за по-ус:: корено икономическо и
стопанско развитие. В това
отношение безотговорно и
нередовно
изпълнява
си
[м задълженията
и
общественото предприятие за
I"; поддържане на пътищата от
Враня, което има своя трудова
единица в Босилеград и е
задължено за подддържане на
114 км регионални пътища,
които са под асфалтова настилка
I има не малко така наречени
"ударни дупки”, което пряко се
отразява върху безопасността в
движението на отделни места

1

>
- Макар че 1991 година
приключваме с хубави
резултати, същите можеше И
да бъдат и по-добри.
Домашният
И
чуждестранният пазар все
повече търсят цигарите на
ДИЦ
изтъкна между
другото СКостмч. И покрай
икономическата блокада и
другите затруднения, които
срещахме - чуждестранните
партнъори
ни
имат
доверието. ДИН не дължи
.
нито динар на други
. ййЗ&йиК*.
предприятия, дори пред
варително плаща сметките
Генералният директор на ДИН Смилъко Костич
а
си,
това
нещо
способствува далеч да Костич също говори и за увеличим заплатите с 50%!
на
дис- Ревнив съм, когато в
нарастне престижа на повишаване
циплината, защото в европейските тютюневи
нашето предприятие.
Тютюневата
фабрика
фабрики срещна и такива, В
Инак през изтеклата
всички необ- които изобщо няма брак в
1991 година Тютюневата съществуват
ходими налични условия за производството, машините
фабрика в Ниш е разширила . високо качествено и срочно се използват до максимум, и
пазара, повишила значител производство. Той подчерта, напълно вплътнява работно износа в сравнение с че е необходимо и по-бързо ното време - каза между
предишната 1990 година.
преустройство
и Другот Костич. Накрая той
- Ако в 1992 година се приспособяване на кадрите отговори и на редица
осъществи мир нашето към изискванията на зададени въпроси,
предприятие ще може да времето, като се премахват
М.Андонов
осъществи най-добри резул
тати от своето основаване В'ЮЖНАТА ЧАСТ НА СЪРБИЯ ЦО 1995 ГОДИНА
сподели СКостич. Наскоро
трябва да сключим нови
договори за изграждане на
цигарена фабрика и печат
ница. Освен това и през из
теклата година започнахме
редица обекти - модерн
изиране на Културния дом,
на
уреждане
Икономическият институт в Белград изкотри
проект за развитие на неразвитите и крайгранични
съобщителните връзки и
общини в южната част на Сърбия за период от 1992
ДРдо Ю95 година.
На въпроса кои са основ
Според този проект в предстоящите три години в
ни задачи в Новата 1992
24 общини в югоисточна Сърбия ще се построят над
година Костич изнесе:
440 селскостопански, стопански и туристически обек
ти. За реализиране на този проект Република Сърбия
В 1992 година се
ще обезпечи над осем милиарди динара.
надяваме да осъществим
най-малко 18 000 тона
С реализирането на развойната програма в тази
цигари и целокупното
част на републиката ще бъдат създадени възможности
производство да продадем.
за трудоустрояване на шест хиляди души. Това до
От това количество 7000
голяма степен ще даде принос за спиране на
тона ще бъдат предназ
миграцията на населението от планинските^ и нераз
начени за износ. Очаквам
вити краища в тази част на Републиката.

п

НИ

У

ШЕСТ ХИЛЯДИ НОВИ
РАБОТНИ МЕСТА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО В
БОСИЛЕГРАД

ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ СА НЯКОЛКО
МАХАЛИ
Въпреки че Босилеградска община
официално е електрифицирана преди
няколко години, все още поради различни
причини има отделни махали в няколко
села, които все още са без ток. Поради това
и през изтеклата година трудовата единица
на Електроразпределителното от Лесковац
в Босилеград, освен поддържането на над
ИО-те километра електрификационна
мрежа, от това около 30 км с високо и 80 км
с ниско напрежение, отделно внимание
посвещава и върху електрифициране на
иеелехтрифицираните махали, както и
ловършаване на други електротехнически
Работи. Така например в течение на изтек
лата година в село Ярешник е завършена
низкотоковата мрежа за ^.а*ала
Чорбаджийска, а в село Долна Любата за
иахала Гащсвина. В село Мусул
завършена мрежата с низко напрежение <
махала Вуневци, а в Босилеград за квартал
Изворище" на дължина от 1,5 км, как го
» село Райчиловпи за домакинства, кои го са
построили къщи след електрифицирането.
Сьщевремено сачдовършени нсичк
електромонтъорс#и и други раооги ,
лпата трафопосга от 35/10 киловата в
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ПЪТНАТА МРЕЖА СЕРИОЗ
НО ЗАТРУДНЯВА РАЗ
ВИТИЕТО

Лисина и Долна Любата, от които първият
вече е пуснат в действие, а за любатския се
чака техническо приемане и разрешение за
активизиране.
В трудовата единица подчертават, чс
заплануваните активности през изтеклата
година поради неорганизираност на
местните общности, цялостно не са
завършени. Все още в шест местни
общности - ДУкат, Горна Любата,
Доганица, Иазърица, Горно Тлъмино и
Долна Любата, има махали, които нямат
причините
за
Една
от
ток.
неелектрифицирането на тези махали е
неизпълнение на работата, която е
трябвало местните общности да изпълнят.
Поради това, въпреки че състоянието е
доста изострено, тази активност остава да
бъде довършена в течение на настоящата
1992 година. За това обаче, както подчерта
ръководителят на трудовата единица
Милча Лазаров, трябва да се ангажират
всички субекти, преди всичко местните
общности.
М.Я.

липсват пътни знаци и огледала
на завои.
Има, и това не малко места,
запушени пропусквателни
търби, които особено през
зимния период създават
проблеми в движението.
Инак, през изтеклата година
пътното предприятие от Враня,
в съдействие с компетентните
общински субекти асфалтира в
центъра на село Долна Любата
част от регионалния път
Босилеград-Крива-фея на
дължина от 1100 метра на
стойност от 2 969 484 динара и
довърши по-голяма част от зем
ните работи на регионалния път
Босилеград- Караманица, на
участъка Бранковци-Бистър на
дължина от 8 километра, както и
повторно асфалтиране на 2200
метра на регионалния път
Босилеград-Божица.
В окаяно положение и
нередовно се поддържат и
местните пътища, на дължина от
185 км които са в компетенция
на местните общности, комунал

ното предприятие "Услуга” и
Общинския фонд за комунална
дейност. Поради това отделни
местни общности имат проблем
в комуникационните връзки с
общината и снабдяването.
Да кажем, че проблемът във
връзка с пътната мрежа РГ
поддържането на пътищата в
общината, преди всичко на
регионалните пътища, бе пов
торно предмет на разискване на
проведената неотдавна сесия на
Общинската скупщина в
Босилеград, на която между
другото ое констатирано, че на
този, все още възлов проблем,
занапред трябва да се посвети
по-голямо внимание, не само от
страна на общински, но и от
страна на републиканските суб
екти, пътното предприятие от
Враня повече да се ангажира за
поддържането на регионалните
пътища. Още повече, че пътната
мрежа е едно от условията за поускорено развитие на общината.
М.Я.

БАБУШН

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА
В скоро време за Пирот,
Бабушница
и
Димитровград трябва да се
организира
обща
ветеринарна станция със
седалище в Пирот. Това
решение
на
Мини
стерството за селско
стопанство, горско дело и
водно стопанство в
Бабушница не беше
посрещнато радушно.
Недоволството не е задето
седалището
на
организацията би било
Пирот, но зарад това че
преди всичко Ветеринар
ната станция в Бабушница,
въз основа на досега пос
тигнатите резултати които
трябва да посДу^сат като
критерии във ветеринар
ната служба ДиСърбия

/животновъден фонд,
големина на общината,
броят на селищата,
оборудеността
на
станцията, кадри и под./
трябва да организира от
делно учреждение, а не да
влезне в състава на друга
ветеринарна станция.
Във Ветеринарната
станция в Бабушница
изтъкват, че има случаи
много по-малки общини в
Република Сърбия, при
това и с много по- скромни
резултати, като например
Бела Паланка, Гаджин Хан
и др., намиращи се близо
до развити средища, да са
предложени да имат
самостоятелни ветеринар
ни организации.

Във връзка с това
Заключенията
на
събранието на трудещите
се във Ветеринарната
станция в Бабущнггца'е
обсъдил Изпълнителният
съвет при Общинската
скупщина. Доводите на
Ветеринарната станция са
оценени като оправдател
ни и е отправено искане до
Министерството
за1
селското стопанство,
горско дело и водно
стопанство в Република
Сърбия да преразгледа
своето първоначално
решение. Какъв отговор
ще се получи - ще видим
наскоро.
М.А.

ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИСВОЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ИМУЩЕСТВА В
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

И НОВАТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ
СЪДЪРЖИ ИМЕНА
Изхождайки от заключението на
Общинската скупщина в Босилеград,
проведена в началото на декември
миналата година, отделът по
имуществено-правови отношения при
Общинската скупщина, общинският
правозащитник и Гсодетското управ
ление, изготвиха нова, по-съдържателна
информация във връзка с присвояването
на обществени имущества. Обаче и тази
информация не е по-мераката и
желанието на делегатите, които
разискваха по този въпрос на
посочената сесия на Общинската
скупщина. И новата информация,
въпреки че е по-конкретна, не посочва
кой, къде и коя обществена площ е прис
воил. Отделно когато става дума за
незаконно присвояване на градски
строителни полщи.
И в тази информация се подчертава,
че посегателствата за присвояване на
обществени имущества, отчитат
тенденция
на
повишение,
а
разоткриванего им е все по-трудно. В
течение на изтеклата година отделът за
имуществено-правови отношения и
граждани са подали 26 дела срещу
самовластно присвояване на градски
строителни
площи.
От
тях
правосъднитс органи са разгледали и се
произнесли но 17 дела, за 6 дела проце
дурата е в ход, а за случая на самов

ластно присвояване се утвърждават фак
тите. Същевременно, имущественоправовият
общински
орган,
общинският правозащитник и
Геодетското управление, се подчертава
в информацията, са превезели повишена
активност върху и идентифициране на
отделни градски площи и чрез
премервания и други мерки са
разоткрили и утвърдили 20 случая на
присовявание и срещу тях по служебна
длъжност ще бъдат възбудени съдебни
дела. От тях 8 случаи са на
Добридолския поток, между улиците
"Георги Димитров” и "Маршал Тито”, 4
случаи от улица "Георги Димитров”
нагоре и 3 случаи от улица "Маршал
Тито” до река Драговищица. В квартал
"Магурка” са открити 3 такива случаи и
по 1 на улица "Параловски пъг” и улица
"Георги Димитров”.
Когато става дума за така нареченото
временно присвояване се подчертава, че
такива случаи има в по-голямо число и
почти навсякъде, срещу които също
така трябва енергично да се
предприемат съответни наказателни
мерки. Защото и те, не само, че
затрудняват движението, но и
застрашават хигиената и опазването на
жизнената среда.
М.Я.
5 СТРАНИШ
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днешните изключитено труд IIи икономичсски условил войната и икон омичсската
блокада, за "Свобода" топа е значителен
успех. Резултат от това са и всс пик ре;:10Пните личшгдоходи. Макър че ‘не
I са кой з НЯ
КОЛКО ВИСО ки, псе пак средно за декември
възлизат на 7000 динара.
И1\фЧ И ТРУДНОСТИ
Ако се гледат само осъществените резул
тати може да личи, че в конфекцията е "мед
пилиши мляко". Обаче не е така. И тук
редица трудности, с които отговорните хора
в "Свобода" постояно са се срещали през из
теклата година. Преди всичко недостигът на
мазут и нередовната му до ставка дори и
когато са дадени пари. Т01на испсднаж с
довеждало до прекъсване на производствсния процес. Не п о- малки са трудностинтс
при обезпечавац|сто на др. материали и не обза редовно производство
ибо
ходимите приоори
и сключе ните сделки с партньорите от
САЩ. Тези материали и прибори най-често
са
недостигали
от Австрия
и
Чехскословакия. Само през декември
миналата година фабриката не е работила
известно време, понеже камионите от
Австрия не бяха пристигнали на време в
Димитровград. Това закъснение, разбира се,
е наваксано.
Не по-малки са трудностите и в пр оизводството за домашния пазар. И тук дос
тавчиците на материали са закъснявали, така
че се е случвало и поради копчета да не
могат да бъдат довършени договорените
количества произведения. Свеобразна труд
ност се явява и когато материалите се платят
предварително, а не пристигнат и не се
реализират. Тоггава недостигът -на среедства
за закон ните задължения, наруша ва се
пропор цията и създава се финансогва недисциплина.
Лихвите на капитала взет от банките
също е голяма трудмост за предприятието.
В момента те са 12 на сто и за "Свобода” това

"СВОБОДА”

ОСНОВНА НАСОКА
КЪМ ИЗНОС

рлД11А ОРГАНИЗЛЦИМ КОНФЕКЦИИ

имитровградската
конфекция
т»'"Свооода" на 29 декември миналата
/ I година отбеляза 45-годишнината от
хДсъществуването ои. В някое друго време
'Гакнв юбилей сигурно би бил отбелязан
тържествено. Но днешното, време не е за
такова нещо. Затова този юб илей в
"Свобода" е отбелязан само о гърж>ествено
заседание на Работническия съвет, на което
са изтъкнати успехите и проблемите в
работата на конфекцията и връчени награди
за дългогодишна работа на 17 заети - 14 са
получили часовници за 15 годишна верност
на ''Свобода", а трима златна монета от 8
грама за 25 години непрекъсната работа в
конфекцията, както и по един личен доход.
ИЗНОС - ПРЕДИМНО ЗА САЩ
- През миналата 1991 година нашата
конфекция е произвела точно 266 114
парчета разни дрехи, не без гордост изтъква
генерали ият директор на "Свобода"
дипломиран икономист Арсен Тодоров. От
количествотоI 65 на сто от производството с
изнесено, а 35 на сто продадено на
домашния паза р. Най-голям износ е
осъществен в САЩ /Обединените
американски щати/ - 72 на сто, в България са
изнесени 19 на сто от стоките, а в СССР 9 на
сто. Пресметнато в долари излиза, че на
пазара в САЩ са осъществени 1 349 027
до лара, в България 356 653 и в СССР 175 386
долара.
Що се отнася до домашния пазар
предимство имат собствените магазини, пос
редством които са осъществени 3,5 милиона
долара. Разбира се, че и продажбата пос
редством останалите търговски магазини, с
които "Свобода" има делови сделки, не е
занемарен,, така че и тук са осъществени пет
милиона долара. КОгато всичко се събере,
износа и домашният пазар, излиза че през
миналата година за първ път димитрпов, градската конфекция е реализирала стоки за
|над'10 милиона долара. Безспорно, в

КОНФККЦИ*

Арсен Тодоров, дипломиран икономист, генерален директор на ”Свободап
значи всеки месец по два милиона динара.
Невъзможно е и да се възобновят доставяйте
возила тъй като едно специално камионче за
превозване на дрехи струва около 4 милиона
динара и то да се купи само за готови пари
Все пак, дългосрочно гледано, може би
най-голяма тр удност за конфекцията е %
недостигът на шиколувани кадри, предимно
текстилни инженери и технолози.
ЕДНА ДЕЛОВА ГОДИНА Е ЗАВЪРШЕНА,
ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ НА СЛЕДВАЩАТА
\в "Свобода” не се стои! Една успешна
делова година е завършена и тя ще се
споменава само за сравнения. Гледа се
напред, така че досега вече са обезпечени
договори за износ и то за декември 91, .за
януари и февруари 92, 70 хиляди блейзери
за САЩ, а от февруари и март 9 хиляди
мъ жки костюми за СССР, които също ще
ъдат платени в долари. През първите два
бъ.
месеца от тази година ще се реализира и
износ за България- 4 хиляди якета. От март
до октомври трябва да бъдат изнесени по 16
хиляди блейзери месечно в така наречената
"програма от вълна”.

Поради моменталното политическо
у нас, с четири традиционни
купувачи от САЩ договорите още не са
сключени, но тъй като бизнеса не познава и
не признава политика, най-вероятно и те ще
&ъдат реализирани
Що се отнася до домашния пазар за
сезона пролет-лято 92 уговорено е производство за 46 хиляди разни видове облекло
от производството "Свобода”, а в ход е из
работка и на колекцията за сезона "есензима” 92/93.
Доколкото и да е трудно стопанис
ването, все пак производственият процес
тр ябва да се модернизира. Макър че досега
са правени няколко реконструкции, много
от шевните машини са износени. Затова в
конфекцията са намерени средства и тези
дни се очаква да пристигнат около 70 нови
специални шевни машин)и. Това сигурно ще
допринесе да се подоб ри качеството на
производство, а също и производителността
на труда. След това на ред ще бъдат пресите
за гладене, които също са дотраяли, а знае
се /или поне така казват конфекционерите/,
че "ютията е половин майстор-шивач”.
полож ение

НАЙ-ВАЖНИ ЗАДАЧИ
ПРЕЗ 1992 ГОДИНА

Модерна и съвремена конфекция не може да се замисли без компютеризация.
В ”Свобода” това знаят и затова от януари тази година в работа са включени и
набавените още от миналата година компютори. За начало най-напред ще се
изчислят само личните доходи, а сетне, когато завърши обучението на кадрите, ще
бъдат ползвани не само за нуждите на счетоводството но и за всички останали
служби и цехове

1. Увеличение на износа за 20-30 на сто
във физическия обем и то преди всичко в
рамките на съвместна работа с кооперантите
и чрез така наречената работа на ешлеме
/лон работи/.
2. Увеличена продажба на домашния
пазар.
3. Откриване на нови собствени магазини
най-малко 10 на сто повече в сравнение на
съвкупния брой през 1991 година.
4. Да се намали зависимостта от банките
при ползване на кредити на минимални 10-12
години.
5. На всички равнища да се намалят раз
ходите за 10 на сто.

6. През 1992 година да се измени сис
темата за възнаграждаваме и да зависи от
произведената бройка за всеки отделно.
7. Да се намалят режистите чрез пен
сиониране, преквалификации и отпускане на
непродуктивната работна ръка.
8. Да се преразгледат всички нормативни
ахти и да се съгласуват със закона.
9. Да се засили кадровата структура чрез
приемане на млади, школувани, амбициозни
и предприемчиви кадри, които ще бъдат в
състояние да поемат по-нататъшното раз
витие на конфекцията.
Подготвиха:

А.Ташков и
Ст. Николов
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>нфекция Свобода" има 39 собствени магазини, главно в Сърбия и Черна
От тях13 са собственост на конфекцията, 6 са обществени а останалите са в
частни локали. Тъй като собствените
'отвените локали са най
най-евтини, то и първия /на сним
ката/ открит магазин на "Свобода" в Димитровград тези дни е кутлен. С
новоизградената
цениш преди няколко години модна хи.
хижа\ се1а
сега нв Iграда
лс
рода и двата локала
са
без наем. Инак, конфекция "Свобода* наскоро тряб,'ва да отвори още 4 собствени
Сърбия, така че ще има 43 собствени магазина
мат
магазини в Сърбия

( ,

ш
Богат избор на облекло у модната хижа
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босшшподНОСТТА

ние; БЪЛГАРСКИЯТ език и твжурнальт
Един съм от онези зрители на ТВ-жувнапа
к
народност в Югославия, който всяка сегшим* бългаР«ата
очаква излъчването му по Телевизия БелпмпПп», 0 нетъРпение
години живея вън от Босилеградско и та жу„1 т тридесет
възможност да поддържам връзка с роп„ия С*УР^1ЪТ ми Дава
кора. Аз съм любител на природата и
и неговите
хората, на всичко там, където съм оопен и пп=аШИ селища, на
си години, с удоволствие ял ^жен хТебеПип'*^™
планинска вода и слушал песните на хиляди
V УДена
ме отвежда в годините на детството ми
ЖУрналът
вървях по пътеките към училището. Ето защ“журшт,т°ГаТ0

която ни гарантира Всички права и свободи, включително и
правото да си служим с майчиния ни език. Защо тогава бягаме
от него. Защо го забравяме? Да не знаем майчиния си език - това
е резил без мярка и без прошка] Отвинаги ни е било ясно: нашата
Държава - ДАВА а общината - БИЕ ПО ГЛАВАТА!
Тридесет и четири години работих (и сега работя) като
преподавател по сърбохърватски език и литература във
Войводина, Косово, Сърбия без покрайините, учех деца на албан
ци, роми, унгарци, ^говаци, румъни, сърби - и. никога не
заоелязах, че на почивките те говорят на друг, освен на своя
маичин
език, макар че средата, в която живееха е 50% или 85%
си:
със сръбски говорим език. Трябва ли по отношение на нас да се
коментира това явление?
Господа българи, какво това става с нас? Дали само ние
цялостно изпълнява предназначението си
урналът националноезиково сме загубени или пък само ние сме интер
Гледайки ТВЖ, аз истински, просто неусетно се вдълбочая ам национално осъзнати?
в съдържанието му, формата му уп/*п!ио™
Беспорно е, че трябва много добре да знаем сръбския език,
цията...Често почти винаги, остава потресе^р^очадван защото той е държавен език и че ние живеем в Сърбия и със
сърбите споделяме и добро и зло. Но също така трябва да знаем
и родния си език и да се ползваме с него вдадени случаи, какъвто
•’> смутен, е случаят с ТВЖ и взаимната комуникация в нашите краища,
ми остава праз- обучението в училищата да е на български език.
но, изпито, болно, ядосано, загубено...
А сега нещо за ТВ-журнала. Факт е, че това телевизионно
Колкото ме радват снимките на Божица, Райчиловци предаване изцяло би било по-издържано, ако много повече
Босилеград, Радейна, Желюша, Димитровград, толкова, а може осведомява зрителите си за живота на хората по селата, с повече
би и десетина пъти повече ме тревожат и обезпокояват снимки от нашите краища. Предлагам във всяко предаване на
разочаровават участниците в Журнала; служащите, работниците! ТВЖ да бъде представено по едно наше село или град в
преподавателите, юристите, учениците, селяните...Когато продължение на 7-8 минути. Тогава не би могло да се случи ТВЖ
слушам техните изказвания, изявления, констатации - поискам да бъде като онзи, който беше излъчен на 10 януари 1992 година:
да не съм българин, да не съм от този край, искам да заплача, да новини, нещо от митницата в Димитровград, богослужение в
потъна в земята и да изровя тогава, когато българите от моя Босилеград, всичко това е станало в 13 минути, без ред и
роден край бъдат говорили на своя майчин - български език! осмисляване, само нахвърлен материал! Дали ТВЖ продължава
Събеседниците в Журнала биват питани на български език, а те само 13 минути? ТВ журналът трябва да отразява^Народната
в 90 на сто случаи отговарят на сръбски език или на крайно раз душа, нашите идеали, да действува благородно вър^у^оддвете и
вален роден език, докато едвам 10% говорят добър български сърцата, да вдъхновява чувство на любов към родниягхрай, към
език!? Радвал бих се когато пропорцията би била обратна - 1! човешките добродетели, за по-хубаво бъдеще. Ако Журналът е
полза на родния език. Може ли човек с добро намерение да не рожба на нашата действителност, той трябва да.'(!ъбу^у^ нови
се тревожи, когато слуша българин с виеше или полувисше стремежи, копнежи, радости за родната реч'..'^у.рналът
образование или ученик / и преподавател/, обръщайки се към съществува и трябва да съществува заради нашите;-краища и
своите сънародници, говори на чужд език, и живее в нашенци и нашите по-тесни връзки със сръбския народ;чието
Босилеградско или Димитровградско!? Ако не владее родния си бъдеще е свързано и бъдещето на българската народност в
език, защо не говори на диалекта си? Кое сърце няма да потрепне Сърбия.
от тъга и болка или да се свие като таралеж? Може ли човек,
Политическите новини, които заемат централно място в
който слуша Журнала да не се попита: докъде го докарахме ние, Журнала трябва да бъдат съкратени и полека да отстъпват място
българите? Това ли е нашата грамотност и нашата писменост?! на хората, останали по баирите и в нашите два града, на хората
Къде ние е националното чувство и националната гордост, от науката, изкуството, производството, училищата, домовете на
съществени на всеки човек независимо от националния произ културата. Новини предават и трите програми на ТВ Белград и
ход, расата и вярата му? Слушам преподаватели, ученици, затова тяхното присъствие в ТВЖ не е голяма необходимост.
служащи в органите на общинските скутцини, лекари, полевъди,
Аз не съм роб на черен и безплоден песимизъм! Уважавам
търговци, студенти... Слушам ги и - тъгувам! Червенея сам пред ТВЖ и хората, които работят в неговото създаване и
себе си! В техните изказвания и разговори с репортъора рядко оформление и би било глупаво да давам калъп за Журнала и да
ще чуете хубава българска реч, правилно изговорена дума! При слагам юзди на съдържанието му. 0, не! Аз само добронамерно
болшинството нито едно изречение няма свой граматичен предлагам ТВЖ да бъде още по-успешен, по-сполучлив, посмисъл и - българско ударение! С една дума казано: ние, съдържателен, да бъде Журнал на нашето време, да крачи рамо
българите погазихме езика си, отказваме се от него и с това до рамо с живота на нашата народност, да допринася да учим
станахме световни първенци!? Забравихме най-свещения си езика, да го овладяваме.
национален белег, гордостта на всеки народ - езика си.
Може би съм едностранчив? Аз казах само онова, което
За езика Иван Вазов казва: "Ние трябва да обичаме езика си мисля и смятам, че не~съм далече от истината. Още като дете, аз
като едно от най-скъпите наследства, завещани от дедите ни!” зная, обичам и ще обичам нашата народност и всичко, което е
Трябва ли тук да споменавам известните думи на Отец Паисий, откърмено от нея - честно и славянски определено.
отправени към българите преди векове, когато за тези думи е
Искам по този въпрос да кажат думата си и зрителите от
съществувала голяма историческа нужда, тогава, когато нашият всички слоеве на нашата народност.
народ е бил роб на турците...
I
Александър ДЪНКОВ,
Ние, българите, сега жвеем в една демократична страна,
/ П-Х- С]%
преподавател
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УСПЕХЪТ И ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА, СЛЕД ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

ВСЕКИ ТРЕТИ УЧЕНИК СЪС СЛАБИ БЕЛЕЖКИ
Общият успех на учениците
от основното и средно
образование в Босилеградска
община, след първото полугодие
на настоящата учебна година не
е на желано равнище. От общо
1312 ученика Л017 от основното
и 295 от средното образование/,
863 са без слаби бележки, а 445
ученика имат по една, две или
три и повече слаби бележки, или
на всеки трети ученик в
ученическата книжка е вписана
по една, две или повече слаби
бележки. Причините за това,
както бе изтъкнато на
проведените през миналата сед
мица учителски съвети, когато
предмет на разискване бе
успехът и поведението на
учениците на края на първото
и
както
полугодие,
реализирането на заплануваните
програмни активности, съгласно
годишните програми за работа,
еа и от обективно и субективно
естетство. Преди всичко все още
материалната основа и на едното
и другото възпитателносбразователио ведомство не е в
унисон с критерите за успешно
провеждане на възпитателно-

образователния процес. Липсват
съответни кабинети, нагледни
средства, а по отделни предмети
и съответни учебници и други
видове учебни помагала. От
друга страна има и безотговорни
отношения на отделни просветспрямо
работници
ни
обучението и възпитанието на
учениците. И дисциплината на
учениците пряко се отразява
върху успеха. Голям брой
схващат
не
ученици
задълженията си.
Изхождайки от това, колек
тивите на двете възпитателнообразователни ведомства взеха
решение, през второ полугодие,
което започва на 20 януари, с
допълнителни усилия, с
И
форми
подходящи
съдържания и повишена актив
ност на всички субекти, успехът
и поведението да се подобри.
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”
Успехът и поведението на
учениците ОТ ОСНОВНОТО
училище "Георги Димитров” по
отношение на учениците от
Гимназията е малко по-добър,

От общо 1017 ученика, от първи
до осми клас, 726 имат
положителен успех, а 287
ученика имат по една, две, или
три и повече слаби бележки. От
учениците с положителен успех,
211 имат отличен успех, 283
много добър, 206 добър и 26
ученика имат задоволителен
успех. От онези пък, които в
ученическите книжки имат
вписани и слаби бележки, 109 са
с по една слаба бележка, 56 с две
а останалите с по три и повече
слаби бележки, което както
подчерта директора на
училището Тоше Александров,
отделно загрижава.
Инак, и сега както и досега,
успехът в началните класове е
по-добър по отношение на гор
ните класове, което се
потвърждава с броя на учен
иците със слаби бележки, 57 в
началните класове и 173 в гор
ните класове.
В ГИМНАЗИЯТА "БОСИ
ЛЕГРАД”
От общо 295 .ученика от
първи до четвърти клас в
гимназията "Босилеград" в

Босилеград, където
в първи
„ и
втори клас обучението се
провежда по програмите за
гимназия, а в останалите два
класа по програмата за среднонасочено образование, 137
ученика първото полугодие са
завършили с положителен успех
без гляби бележки а останалите
’
158 с незадоволителен
успех - с
по една, две и повече слаби
бележки. От тези с положителен
успех, 32 ученика имат отличен
успех, 55 много добър и 50 са с
добър успех, а от тези които
имат незадоволителен успех 96
ученика имат по една или две
слаби бележки, а останалите са с
по три и повече слаби бележки.
Тук следва да отбележим, че
между учениците които първото
полугодие завършават с
положителен успех, нито един
няма със задоволителен успех,
което ще рече, че критериите
ппи оценяването все още докрай
не .са изравнени, при всички
преподаватели. Още повече, чекрая на годината най-много
ученици завършават със
задоволителен успех.
М.Я.

на

ПРЕ^ПРИЯТИ-ЯТА

в

АКТЕШНОСТИТЕ
И ПРОБЛЕМИТЕ
НА "УСЛУГА”
ПРЕЗ 1991 ГОДИНА
Разрешаването на комунално-битовите проблеми не
само в града, но въобще в общината, до голяма степен
зависят от готовността и активността на предприятието
Услуга”, на което основна дейност е: поддържане на
хигиената в града, снабдяване на населението в града и
село Райчиловци с питейна вода, прокарване на
канализационна и водопроводна мрежа, прокарване
поддържане и разширяване на местни и некатегоризирани
пътища и други услужни дейности.
За активностите и проблемите, с които се срещало'
предприятието през изтеклата година тези дни говорихме
с директора на предприятието Иван Тончев.
- Преди вичко всички наши активности през изтеклата
година са били в съгласие с програмата ни за работа и
програмните активности на Координационното тяло за
следене и провеждане на местното самооблагане при
Общинската скупщина, заплануваните активности на
Общинския фонд за уреждане на строителни площи и
некатегоризирани пътища, както и активностите на
местните общности. Активността ни главно бе насочена
към поддържането на хигиената в града, снабдяването на
населението в Босилеград и село Райчиловци с питейна
вода, както и услужните дейности: прокарване на
водопроводна и канализационна мрежа, разширяване и
прокарване на селски и махленски пътища, уреждане на
отделни улици в града и пр.
Между другото през изтеклата година, както подчерта .
Тончев, "Услуга” е довършила прокарването на
водопроводна мрежа в село Райчиловци за махала Браиловци на дължина от около 1200 метра. След това водопровод
на мрежа на улица "Радничка”, "Първомайска” и
водопроводна мрежа на Добридолския кей за потребите на
промишлените обекти в местната общност Босилеград,
общо около 340 метра и осъществила доход от 240 000
динара. Изградена е фекална канализация на улица
"Първомайска” на дължина от 438 м, след това в квартал
"Километър” на дължина от 141 м и улица "Параловски
път” на дължина от 197 м, както и канализация за атмос
ферна вода на улица "Душанова” на дължина от 314 м, в
Босилеград, на стойност от 565 000 динари.
Същевременно през изтеклата година "Услуга” СЪС
своята механизация в съдействие с Координационното
тяло за следене и провеждане на местното самооблагане,
Общинския фонд за комунална дейност и местните
общности в Босилеград, Извор, Ресен, Милевци, Паралово,
Райчиловци, Буцалево, Бранковци, Злидол и Долно
Тлъмино очисти, разшири, а на места и прокара на ново,
около 50 км махленски пътища на стойност от около 900
хиляди динара. В местната общност Босилеград, на
дължина от 390 метра уреди селската вада на стойност от
72 345 динара уреди и направи всички подготвителни
работи за асфалтиране на улиците: ”29 ноември” и
"Душанова”. Завършената работа възлиза на над 230 хиляди
динара. Или, общо предприятието през изтеклата година
е извършило различни видове комунално-битови актив
ности, възлизащи на над 2 милиона динара.
Когато става дума за проблемите, с които
предприятието при изпълняване на своите активности се
срещало през изтеклата година, Тончев между другото
изтъкна, че най-голям проблем им създава поддържането
на водопровода и хигиената в града Името, водопроводът
има много технически неодстатъци, няма разрешение, на
много места вентилите са неправилно и непрофесионално
поставени, поради което много от тях нефункционират и
често стават по-големи дефекти. На водопровода за
Райчиловци от страна на дървообработвателния цех е
построена сграда и нещастието да оъде по-голямо изпод
тази сграда, настанал дефект който сега не може да се
премахне бе з значителни материални средства. И още
нещо. На водопроводната мрежа в града няма шахти,
където са вградени ОЗ-вентили и ПП-хидранти. Много от
тях също не функционират, за чиято поправка също са
необходими средства, а предприятието и Общинската
скупщина в общото бе:зпаричие ги нямат.
И при поддържането на хигиената в града, както
подчерта Тончев, има отделни проблеми. Между тях найхарактеристични са: предприятието няма съответна
механизация за изнасяне на сметта, цистерна за миене на
улиците, контейнери и пр, а гражданите все още не могат
да се осъзнаят, че чистотата на града до голяма степен
зависи и от самите тях, от тяхното отношение, дисциплина
и култура за което повече пъти досега сме писали, обаче
резултатите все още изостават, боклукът се хвърля
навсякъде, градът е нечист, околната среда е задръстена а
предприятието е безсилно в изпълняване на задълженията
си.
М.Я.
ДО 28 ФЕВРУАРИ Т.Г.

ДА СЕ ДЕКЛАРИРА
ИМУЩЕСТВОТО

До 28 февруари т.г. всички граждани на Република Сърбия са
длъжни да декларират имуществото, на което са собственици, а
също така и имуществото, което ползуват или дългосрочно са го
взели под наем. Същото задължение имат и гражданите, които
живеят в обществени апартаменти или къщи. Това задължение
произтича от новоприетия Зчкон за данъците на имуществото.
За изпълнение на посоченото задължение гражданите ще трябва
да попълнят предназначените за тази цел формуляри, които наскоро
трябва да бъдат отпечатени; След като попълнят формуляра,
бъдещите данъкоплатци го занасят или го изпращат по поща до
данъчния орган в общината, на чиято територия се намира
имуществото.
7 СТРАНИЦА
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ДОЙДЕ време...

- Най-голям завоевател е онзи, който знае да побеждава без
бой.
Лао Дзи
. От войната- не могат да се очакват никакви блага

Вергилий
- Войната превръща в диви зверове хората, родени да
живеят като братя.

Волтер
- Военното изкуство е най-мъчно от всички изкуства

Наполеон
- По-добре е да спасиш един гражданин, отколкото да раз
биеш хиляда неприятели.
-Воййата в еднаква степен облага с данък и мъжете и
жените, само че от едните взема кръв, а от другите - Ьълзи.

У.Такъри
- Войната е продължение на политиката с други средства

Клаузевиц
- И през най-продължителния мир човек не изрича толкова
глупости и лъжи, както през най-кратката война

Рихтер
- Шумът на оръжията заглушава гласа на законите

Вдига се тревога
чува се до бога,
натиска ни тежко бреме
военно е време.
Час настъпи да постегнем
родните ни стрехи
да потърсим свинските опинци
и балените дрехи.
Тук в бащините двори
сега на няколко езика се говори,
гледа старата майка
семейството си сложно
пък сама се пита
- дали това е възможно?
Ох, горките - скъпите й рожби
колко я обичат
рддните слова едва с нея сричат.
... Някак чудно време
с дневна тежест с нощна мора,
някак чудно време цякак луди хора.
Върти-сучи, никак не бива
дойде време брат брата да убива
... Дойде време ваистина дойде!
Радко СТОЯНЧОВ

ЗЗОНСКИ НЕДЪЗИ

ЛОВЦИ И ДИВИ СВИНЕ

ТЪРГОВЦИ И СТОКА
За разлика от градовете, където магазините са пълни със стоки,
тези дни, посещавайки Звонци, забелягахме, че магазините в това
село са почти оп устели. В тях освен търговците, които се разхождат
- стоки ”нито за лек”.
л
Просто се питаме - дали стоки наистина няма
или пък се намират под тезгяхите, където очакват нови цени!?

XI шшнй
М. ПЕТРОВ

Кой ти се е надал дека до това дередже че
стигнеиа Само до преди неколко године беомо
държава кою цел свет пощуеше. А денъска детска служимо за подбив. Денъска поче свако
село, ако си реши, да тражи републику или
държаву. Растърчу се неколицина жедни и глад
ни за власт и лочну да убеждавало народят кико йе
занемарен, обезправен и кикво ли йоще не - и
народ кико народ - почне да иде по ни И - после
неколико месеци /некойи и толко не чекаю/ - наяве
референдум за некаквчу самосгално сд изнапишу
ци и траже
писма на ссви свет ОВНИ ГОЛСМЦ-.
самостоятелност, държаву, суверенос Почну да
клечу преди разне све товне главеши не за
международно признаване Демек, малко им, ако
не су познати и признати у цел свет.
И кикво настану: обша бърканица
Оно йе истина, дека некои народи су били
запоставени Знае се и кой им Йе кроил кюлавкуту
- ама зашо се не иде само на иерпавляне на тея
неправилност - и Бог да ни види
Това би могло да буде - ама на друго место
При нас на Балканат - не може При нас свак има
да ти доказуйе дека бъш он йе бил най- закасал и
дека бъш нему требе да му се учини И до куде
стигомо: ония що не су навикди да влаче - одма
си потражише сгарете газде по Йевропу. Демек
при нас им било тесно
Това йедва дочека немацат. Он щом се
уйедини - не може да седи мирно МОже и затова
много народ денъска кълне Горбачова дека им
дозволи и да се уйедине Може и да си имаю
право човеците, защо док немацат требеше да се
уйедини - беше добре, а ка са мнозина паметни
човеци по Европу и свет траже Ю1гославия да се
не разйединуйе - немацат каже: е не може! Оче да
пипне на жешко море..

Монтен

Тези дни от Звонци пристигна, новина,, че тамошните ловджии
убили дива свиня в пределите на Ветрен, Хуб ава новина, няма що.
Обаче още по-хубаво щеше да бъде, ако ловците от Звонци и околните села най-напред изтрепат "дивите” свине, които се разхождат
по пътя из селото...

СТАНУМО
ЗА РЕЗИЛ

ЗВОНСКИ ФЕНИ”
Дълги години град Кавадарци, в Македония, можеше да се хвали,
че притежава най-голямата политическа фабрика /ФЕНИ/. На
аистина
имаше и доста конкуренти /Обровац, МКС, Тухларницата в
Бабушница../ Ето че и звончани могат да се хвалят, че си имат свой
ФЕНИ!? Да, па това е многохваленият Цех за прерабо тка на дърво,
който вече дълго време се строи и кой знае още колко време ще
стои и. предупреждава.

БЕЗ ХЛЯБ
Откахто се знае в Звонци е съществувала хлебопека!рница Но,
дойде^такова време, че и сега да има хлебопекарница, иI То
. супермодерна; н,° хляб няма? Нашият съвет е: Когато тръпнете в Звонци
- понесете си и хляб.
Т. Петров

Но знае ли дека може и да се изгори' Малко
му беше досъга две-три войне, та и съга
подбъзихуйе хърватскога и словенцатога протв
сърбинатога. Тека ама и сърбинат не дава више
гърбину. Изгледа да му йе доста било за два века
на сви да буде мое - и съга се не дава повече
И те тека: полък, полък - па га пай докарамо до
войну. Оно истина - съга йе примирие - да га не
прокобим, ама малко ли народ пострада, малко ли
се разруши..
Че ме пита некой, защо па я стар се заносим с
високу политику?
Па и мене ми стану тесно да се занимавам само
с општинсЬи пр облеми. С године и године
пердашим нек ОЙ1и наши опшинсЬи главатарйе,
ама они синове не свиваю платната нело си караю
кико су си научили И затова река■ чеке и я да се
умешам у овея балканейе, европсЬе н светсЬе
работе Може па у ни да имам повече успех
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