
№№КТВО 1 • ОРГАН НА НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ • ПЪРВИЯТ БРОЙ 
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959 
ГОДИНА • С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 
14 ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" 
Е УДОСТОЕНО С ОРДЕН 
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ •

4

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |
1

ГОДИНА XXXV * ЬГОИ 1570/71*1 ЖИЛИ! 1095г*ЦКМЛ0.60 ДИНАРА Р

° ИЗ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ СЛОБОДАИ МИЛОШЕВИЧ ПРЕД СИ ЕН ЕН° АКТУАЛНАТЕМА

САНКЦИИТЕ ПОДХРАНВАТ 

ВОЕННИТЕ ОПЦИИ
ПРИМИРИЕ ЗА 

МИР?
Посредническата мисия на бившия президент на 

САЩ Джнми Картър в Босна тези д 
значителен успех: босненските сърби 
подписаха споразумение за седемдневно примирие, 
което се спазва, така че на териториите, на които досега 
непосредствено се стълкновяваха сръбските и 
мюсюлманските войски е настъпил временен мир. Освен 
това, както се изтъква в първата точка на споразумен* 
пето, сърбите и мюсюлманите са постигнали съгласие на 
27 декември 1994 година да поведат преговори с 
намерение Аа сключат споразумение за примирие до 15 
януари 1995 година. Някои чудеждестранни 
политически наблюдатели прогнозират, че този 
"умиротворителен процес" ще продължи през целия 
зимен период и въз основа на тези прогнози правят 
извод, че в босненския конфликт се случва ""нещо 
ново", което в най-оптималния вариант може да се тъ
лкува дори и като "начало на края на войната в Босна".

Подобно нещо може да се "прочете" и между 
редовете на първото съобщение на Контактната група 
заТ>осна относно мисията на Картър. "Поздравяики 
прекратяването на огъня на цялата територия на Босна 
и Херцеговина", Контакната група изразява готовност 
"бъозо да започне преговори с цел да се постигне 
глобално споразумение за мир, след като бъдат IIЗпъ* 
лнешIдвеусловия,,. Едно от тези условия е босненските 
сърби да пристанат "да се поведат преговори за 
глобално мирно споразумение въз основа на приетия 
план на Контактната група". Като второ условие се 
споменава "истинското спазване на споразумението за

ни завърши със 
и мюслюлмани

Най-голямата грешка, която международната общност прави е про
дължаването на санкциите, натрапени на Югославия, заяви пред
седателят на Сърбия Слободан Милошевич в интервю пред американската 
телевизионна мрежа ЦНН в предаването "Лари Кинг - пряко предаване" 
на 21 декември тази година.
Милошевич каза, че санкци- председател Картър, Милоше- 

ите представляват храна за вич изтъкна: "Беше това много 
екстремистите от двете страни, добра среща". След Сайрус 
Мюсюлманските екстремисти в Ванс, който посети Белград 
Босна мечтаят Сърбия да рухне преди две години, председателят 
под бремето на санкциите и след Картър е първият американец, 
това войната да се пренесе на който разбра ситуацията в

че неговият план е нешо, което 
може да се дефинира 
повече от плана на Контактната 
група, каза Милошевич и обясни 
това с факта, че в плана на 
Картър, който се обляга върху 
плана на Контактната група, 
съществува и елемент, отнасящ 
се до спешно прекратяване на 
войната, а след това и до 
прекратяване на враждите, 
както и други споразумения от 
областта на хуманитарната 
помощ, дейността на Червения 
кръст, освобождаване на пленн
иците, проблеми с бежанците, 
както и мерки за изграждане на 
доверие. -Считам, че това е 
твърде добър концепт, който ще 
успее - подчерта Милошевич.

Следващият въпрос се 
отнасяше до онова, което Кинг 
назова като "сръбски цели".

-Първа цел е нашият първи 
национален интерес - интересът 
на всички сърби и на всички 
граждани на Сърбия и Юго
славия - а това е мир в този 
регион, а сетне, естествено, и 
успешно развитие.

Милошевич сетне заяви пред 
Л.Кннг, че с любознателност 
наблюдавал, в началото на 
предаването, картини за разпа
дането на бивша Югославия. 
Зная, че вие в САЩ имате една 
изкривена представа за онова, 
което ставаше тук. Медийската 
война има свои ефекти, каза 
Милошевич.

Следващият въпрос мина в 
иолемнчен тон - какво ние знаем,

а като нещо

прекратяване на огъня, потвърдено от умиротвор
ителните сили на Обединените нации". Като важна 
крачка по пътя към окончалното прекратяване на 
враждата и уреждане на "босненските сметки" с 
помощта на преговори се оценява частичното 
модифициране на плана на Контактната група, за да се 
с^здадат "институционални аранжмани", с които и на 
босненските сърби се дава възможност за 
конфедерално свръзване със Съроия и Сг Югославия.

На оптимистичното блюдо на везните, с които се 
измерват изгледите за мир в Босна се намира още едно 
важно обстоятелство. След горещо-студеното, 
последователно-непоследователното, едностранчивото 
и конфузно отношение към босненския конфликт, 
официалната политика на Съединените американски 
страни и обществеността в най-силната страна па 
земното кълбо напоследък като че ли се опитват да 
изберат по-балансиран подход към "гордиевия възел в 
Босна. Видим показател за тази промяна е смекчаването 
на американските становища, които досега 
сатанизираха изключително сръбската позиция в 
конфликта. И някои други истини за конфликта в Босна 
сега по-лесно си пробиват път до американски»* 
гражданин, което потвърди и големият отзвук и.» 
интервюто на председателя на Република Сърбия 
Слободан Милошевич пред телевизионната мрежа Си-
ен Изтеклите три години ясно показаха, че войната в 
Богна не е класическа война, дори не е ни класическа 
гражданска война, така че традиционните схеми за
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мира и голяма способност да мннират ася {, за

Балканите, в южния двор на старата леиди ьвропа
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Косово и други области в пашата страна и постигна много 
Сърбия, което никога няма да сс добър успех в посредничетвото 
сбъдне. Сръбските екстремисти си между воюващите страни в 
мислят, че санкциите ше доведат Босна. Надявам се че ше се 
до драматични проблеми в стигне до прекратяване на 
Сърбия, до тотална война. Пора- враждите и ще се създаде шанс 
ди това санкциите имат само за продължение на мирния 
един ефект - подхранват поени- процес, много по-успешно отко- 
нте опции - подчерта Милоше- лкото досега. 
в1|1) По мнение на Милошевич,

На въпрос как оценява сро- ролята на Картър като посре- 
щата с бившия американски цнике "твърдеголяма .-Вярвам, (11а 2-ра стр.)
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ВЕСГИ
• БЪЛГАРСКАТА СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 
осъществила убедителна победа па 
извънредните 
избори в Българин, които се 
състояха на 18 декември 1994 
година. Както беше съобщено а 
София българските социалисти са 
спечелили гласо-вете на 44 процента 
от българските избиратели, а 
техният главен конкурент. Съюзът 
на демократичните сили, е пр
етърпял голямо изборно поражение, 
спечелвайки само 24 процента от 

българските

когато провъзгласихме Съюзна 
република Югославия, в деня на 
приемането на Констутуцията 
на СРЮ, Съюзната скупщина 
провъзгласи Декларация, в 
която ясно се казва -С1 
Югославия няма териториални 
претенции спрямо нашите 
съседи.

В предаването на най-голя- 
мата американска телевизионна 
мрежа, която инак по глсданост 
бележи само рекорди, се 
включиха с въпроси и зрители,

Клин от въпросите се отна
сяше до характера на пойната в 
Босна, дали топа е религиозна 
война? -Не споделям мнението, 
че това е религиозна война. 
Религиозните пойни са били 
през Средния век, а не н края на 
Двадесетия. Тона е война, 
изпропокирана отдън. Това е ко-

(От 1-па стр) 1114 АНГЕЛИ НИ 
ДЯВОЛИа какво спорел Вас с абсолютна 

истина? - Но знаете например, че 
от началото на югокризата Съ
рбил беше за мир и за опазване 
на териториалната цялост на 
Югославия. И какво стана в 
случая Югославия? Междуна
родната общност даде подкрепа 
на сецссилта на някои югосла
вски републики. Първо на 
Словения, сетне на Хърватско и 
накрая, дори и на БиХ, която 
никога по-рано не е същостпу- 

държава. Наказани 
бяха Сърбия н Черна гора, конто 
останаха в по-раншната си 
страна, зарад лоялността си. 
Ония, конто бяха за сецссия от 
оригиналната им държава 
получиха подкрепа, дори полу
чиха подарък от междунаро-

парламентарни '/Ш

•••
Милошепич отговори и па въпрос във връзка с военните 

3подейства, които уж са иаправили сърбите.
Няма да кажа, че съроите са аигеди, но не сме ни 

дяволи. В гражданската война в ЬиХ не съществува 
невинна страна. Всичките страни са виновни, а невинни са 
само гражданите, които живеят в нищета и страдат и които 
биват избивани без оглед от коя националност са. 
Следователно, сърбите не са по-виновии от /у>угите, но 
истината е там, че войната е натрапена на сърбите. 1е не 
искаха да влезнат във войната. БиХ е създадена чрез не
легален референдум.^Известно ли ви е г-н Кинг, чрдори и 
сега, пък и по-рано, ЬиХ е дефинирана като република иа 
три равноправни конституционни народи - мюсюлмани, 
хървати и сърби.

нагласовете 
избиратели. Съгласно избо-рните 
резултати БСП ще има 125 
депутатски места в Народното 
събрание и възможност да държи 
дири-гентската палка на бълга
рската политическа сцена през 
предстоящия период. Още три 
партии са изпълни-ли условието да 
излъчат свои депутати в НС: Наро
дният съюз с 6.5, ДПС (партия на 
турското малцина во) с 5,5 и Бълга
рският бизнес блок с 4,8 процента от 
гласовете на избирателите. В избор
ите са участвували 75 процента от 
българите с право на гласуване 
(България има 6,5 милиона пъ
лнолетни граждани), а Народното 
събрание наброява 240 депутата.

• ИТАЛИАНЦИТЕ отново 
потвърдиха, че са световни 
шампиони по способността да 
променят правителствата си. След 
разгрома на Първата италианска 
република поради корупции и 
престъпност в държавния връх и на 
всички по-долни равнища на властта 
победата на новоформираната 
партия “Форца Италия" на 
информационно-финансовия магнат 
Снлвио Берлускони се оценяваше 
като истински шанс на Италия да 
навлезне в период на законност и 
истинска демокрация. Седем месеца 
по-късно обаче премиерът Силнвио 
Берлускони беше принуден да даде 
оставката си под натиск на съдебн
ите инстанции, т.е. поради съдебния 
разпит за съмнителните сделки на 
"Фининвест“, финансовото царство 
на сега вече бившия италиански 
премиер.

• РУСКАТА ИНТЕРВЕ
НЦИЯ в самообявилата се за 
независима държава Чечения 
постепенно, но сигурно прераства в 
исти-нска война между руската 
федерална армия и чеченските 
сепаратисти. Главният град на 
Чечения Грозни е окръжен с руски 
войски, но всекидневно нараства 
съпротивата на чеченските въ- 
оръжни единици. Русия, както 
заявиха официални представители 
на Кремл, е решена да осуети сепара
тистките планове и да въведе ред в 
гази република-членка на Руската 
федерация. В “чеченския случай" се 
мани-фесгираха и някои аспекти на 
новия световен порядък, т.е. 
отношението между великите сили: 
..А1Ц и Западна Европа спокойно

ааяк!}/’*3’ ’•< стълкновенията в Чечния 
са -вътриииа работа на Русия“

вала като

ш.
както да речем ако бихте имали 
конфликт в Швейцария, където 
имате немско, френско и итали
анско население, а някои от тези 
страни тогава сложите под санк
ции зарад техните вътрешни стъ
лкновения.

-Що се отнася до пр 
ването- ще бъда ясен. Н| 
държим към принципите, които 
приехме в началото на между
народната Конференция за 
бивша Югославия. Тръбвало би 
всички субекти да спазват този 
принцип - признаването идва 
след решението на кризата. 
Например, шо се касае до Маке
дония, ние лесно ще я признаем 
стига да разреши своя проблем с 
Атина. Не съществува никакъв 
друг проблем между нас

Господин председател,какви 
са отношенията ви с Караджич?

-Изобшо не съм съгласен с 
него. Това е истинско несъ
гласие между мене и някои от 
тях, някои от които са в самия 
връх там. Не вярвам, че тези неша 
ше се подобрят, поне когато се 
касае за някои особи, каза в 
края на интервюто си 
председателят на Съ 
бодан Милошевич.

значи, че стойностите на 
обществото трябва да бъдат 
еднакво достъпни, или относи
телно еднакво, на всички граж
дани. А тези стойности са в 
областта на образованието, 
здравната система, социалната 
зашита, отглеждането на деца, 
пенсиите и т.н. Това е нещо, 
което върви с нашите идеи за 
богато
ообщество. Това са наши цели.

Имайки в предвид огромното 
интересование, което интер
вюто на председателя Милоше
вич предизвика в света, Лари 
Кинг поиска продължение на 
предаването по сателита, и 
пол

ЕДНАКВО - КЪМ ВСИЧКИ
Говорейки за Контактната група Милошепич каза, чс 

планът на тази група представлява основа за 
осъществяване на пълен мир и политическо решение на 
кризата в Босна. - Не съществува нищо ново н нашия 
подход. Аз винаги обяснявам, чс съществува само едно 
решение за бивша югословска република ЬиХ. 1ова реш
ение трябва еднакво да запиеш интересите на трите ко
нституционни народа в ЬиХ. Ме съществува друг начин за 
траен мир и поради това считам, чс подходът на 
Контактната група, който е избалапсиран и който 
предлага един вид подялба иа по половина е добра основа 
за постигане на решение.

изна- 
ие се

справедливои

учи разре
В изобилието от допълни-

шение.
дната общност, а лоялните на 
своята страна - бяха наказани.

Защо тогава падат жер 
Босна и Херцеговина? - 
става зарад сецесията на БиХ от 
Югославия. Сърбите не искаха 
да бъдат вторестепенни гражда
ни в мюсюлманска дъ ржава, 
която им беше натрапена. Тук 
беше проблема. Другата страна, 
значи, не искаше да реши това 
чрез мирни преговори, относно 
умиротворителен процес и чрез 
Конференция, която започна 
Европейският съюз но влезе във 
война. Така войната беше 

рапена на сърбите. 
Последваха въпроси за 

възможния край на войната в 
Босна -Може би съм оптимист 
по начало, че е реално да се 
очаква мир още през идната про
лет. Аз вярвам в това и надявам 
се така да стане отМилошевич

нфликт на различни етнитети, с 
техните различни интереси, 
както и с различните интереси 
на ония отвън, които им дават 
подкрепа, които подкрепяха и 
подкрепят разлагането на 
Югославия.

Зрител ет Саудитска Арабия 
попита: "Как сърбите могат да 
бъдат граждани от втори ред, 
когато
ЧИСТКИ"2 
век не може да подкрепя какъ- 
вто и да било вид на етническа 
чистка, но в настоящата гражда
нска война станаха много таки
ва неща, и то не само от една 
страна. Н 
гражданска война.

Господин председател, дали 
и занапред сте комунист? - Вие 
употребявате израз, така да 
кажа, демонизиран в американ
ския език. Аз съм основател на 
Социалистическата партия на 
Сърбия, управляваща партия, 
която победи три пъти на 
свободните избори в нашата 
страна. Ние искаме да създадем 
богато
основите на пазарна икономика, 
справедливо общество. Това

телни въпроси, един се отнасяше 
до признаването на бившите 
югославски републики и санк
циите.

тви в 
Това

-Проблемът със санкциите е 
възлов въпрос в нашето схваща
не на положението тук. Санкци
ите ни са натрапени зарад осъда, 
че уж ние сме извъш 
агресия против Босна. Се 
целия свят е ясно, че там се води 
гражданска война между три 
равни конституционни народа,

шили 
га нате провеждат етнически 

"9 - нито един честен чо- пред ЦНН 
рбия Сло-

ПРОВИНЦИИ испътници
нат

яма невинни в тази

Слободан Милошевич подчерта, че е било много по- 
добре за всичи.ч югоста вянн да останат в Югославия. - 
Нито едни народ на бивша Югославия не иде намери 
по-добро бъдеще извън нея. Погледнете, какво стана с 
бившите югославски републики: Словения стана 
второразрядна провинция на Австрия, Хърватско стана 
спътник на Германия, БиХ изобщо не съществува, 
Македония загуби суверените та си, преди да го получи. 
Само СР Югославия, Сърбия и Черна гора, остават в 
центъра на Балканите, като независима държава, но 
международната общност ти наказва, задето не приеха 
разпаднете на държавата.

каза, че санкции все сърце.
Изпращате ли оръжие на 

сърбите в Босна? - Не.
Дали имате за цел създаване 

на велика Сърбия? -Това никога 
не е било дефинирано като цел, 
каза Милошевич и поясни: -След 
разпаднато на Югославия,

общество върху

«Д^амяв1ша8щаа8аита8яв88^8аш8ааааишинаимашмиим^
познато иа всички: председателят Милошевич играе най-важната 
роля за възстановяването на мира в региона. Това е не само мое, но 
и становище на европейските дванадесетмнна.

Обръщайки се към журналистите, Милошевич между другото 
изтъкна:

-В периода на големия натиск срещу нашата страна и нашия 
народ гръцкият народ и Гърция изиграха положителна роля и 
помогнаха да се поправи лошата представа за нашата страна и за 
станалите в нея събития... Два въпроса, по конто обменихме мнения 
се отнасят за онези цели, които ние еднндушно смятаме за най- 
големн ценности - това са възстановяването на мира и пр
етворяването на Балканите в зона на мира и стабилността, в което 
Сърбия и I ърция имат превъзходна роля. От друга страна нашите 
взаимни отношения във всички сфери на обществения живот се 
развиват без каквито и да е ограничения.
° След посещенията му в Загреб, Сараево и Пале в рамките на 

От интензивната външнополитическа дейност на' посредническата мисия'в Босна бишият американски президент
председателя на Република Сърбия Слободан . Джими Картър на 20 декември 1994 г. се озова в Белград, където
Милошевич през декември тук предаваме няколко Р,еше ||Р1|ет 9Л" председателя на Република Сърбия Слободан
основни акцента и оценки за посещението му в гръцката милошевич. 1ема на диалога Милошевич - Картър са били
столица Атина и за разговорите му в Бслгпал г Пжими многостранните усилия за възобновяване на преговорите за
Картър и 11редставигет1ите^1аИК^нтакт11ата)|1рупа. И,,Н . “1фН0 преодоляване на конфликта в Босна и Херцеговина.

В разговора на предсеадтеля Милошевич с представителите на 
контактната група, които на 21 декември т.г. пребиваваха в 
Ьелград е направен обмен на мнения във връзка с хода на умиротв
орителния процес и по-нататъшните крачки към окончателното 
решение. Положително е оценена досегашната разработка на 
елементите на мирния план, което потвърждава решимостта на 
международната общност да се възстанови мирът в бивша БиХ.

° ОТ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙ 
ПОСТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУ 
БЛИКА СЪРБИЯ СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ

° ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТКА ДО БСП
По повод изборната победа на 

Българската социалистическа 
партия на последните избори в 
съседна България, Общинският съ
вет на Социалистическата партия на 
Сърбия в Димитров 
сода тел Драган Ко 
поздравителна тслег 
генералния секретар 
Виденов. В телеграмата се казва:

“От името на членовете на 
партията и Общинския съвет на СПС 
в Димитровград ой отправяме 
искрени партийни и братски 
привети по повод вашата победа в 
Н| ппелените избори.

. Уморени сме, че тази ваша 
1 .ше създаде още по-големи

ВЪЗМОЖНОСТИ

МИРЪТ Е НАСЪЩНА 
НЕОБХОДИМОСТ ИА 

БАЛКАНИТЕ
град с пред- 
лев изпрати 

рама до 
БСП Жанна

На пресконференция с^ед разговора му с председателя 
Милошевич гръцкият премиер Андреас Папандреу между 
другото.заяви:

-Обсъдихме въпростите, отнасящи се за стабилността и мира на 
Ьалканите и за перспективите на този регион от аспект на 
възстановяването на мира. Няма нужда да ви казвам нещо, което е

*»«™о между0ю)Тете°братскНй
ДЬрЖЛШ! и пароли. 

и;.е.и,у";":"чтв,:е -на 6мгаР'жия
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° ДЕЛЕГАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА ОТ 
ПЕРНИК В НИШ ° НА 24 ЯНУАРИ 1994 ГОДИНА БЕШЕ 

ПРИЕТ "ПЛАНА АВРАМОВИ1!"
ИДАТ ДНИ НА ПЛОДОВИТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
|

ГОДИНА НА 

НАДЕЖДИ И ТРЕВОГИ I
° Георги Чернев, директор наТПП Перник: След вдигане на ембаргото искаме да бъдем първи, 

конто ще сътрудничат с Югославия
Добросав Петрович, председател на Стопанската камара в Ниш: Стокообменът между 
двете камари и изобщо между двете съседни страни може да се увеличи значително

В рамките на интензивната строителството и др. стопански 4-6,5%, сетне производството на 
подготовка за стопанско сътру- отрасли. електро- и топлоенергия -15,8%,
дничество между СР Югославия Говорейки за досегашното металообработващата проми- 
и Републнка_ България, след сътрудничество между Нишки и шленостидр.

В пернишкия басейн се

%
|

Само илколко седмици ни делят от 24 януари,
когато се навръшва година от най-щастливия ден за 
гражданите в СР Югославия. Роди се "Програма за 
икономическа обнова и финансова рекострукция" на 
д-р Драгослав Аврамович, която внесе спокойствие и 
малко поозари лицата на покрусените от 
хиперинфлацнлта югославски граждани.

Имахме " парс на камарс" - обаче докато стигнехме 
от предприятието до в къщи - не можехме нищо да 
купим за тях. Някои получаваха заплати, колкото за 
едно яйце... 1

В общия хаос, който беше настанал, се справяхме 
кой както може. Разбира се, който имаше чекове, 
пускаше ги без да му мисли как ще ги покрива. 
Водеше се борба - да се преживее.

Екипът от специалисти, оглавен от д-р Аврамович, 
направи подвиг. При наличието на ембарго и 
затворени граници - успя да създаде здрав НОВ ДИ
НАР, равняващ се на западногермаската, до тогава 
многоуважавана МАРКА.

Ето, една година вече, д-р Аврамович, отстоява, 
макар че още от първия ден мнозина предвиждаха 
неминуем провал на програмата му и на динара. Ни 
най-малко не беше, н не е лесно, да се устои на 
непридвидимите удари върху стабилността на 
динара. Но д-р Аврамович, който получи най-широка 
подкрепа за програмата си, не спира, а прави нови и 
нови крачки към осъществяване на стопанско- 
монетната реформа у нас. Неговият екип, разделен в 
няколко групи, денонощно, така да се каже, търси 
пътища за по-успешно развитие напред и за оцеляване 
на националната валута.

Но отврсмс-навремс, зли хули и студени бури се 
стремят да разклатят динара и доведат програмата 
под въпрос, което би било равно на национална 
катастрофа. Д-р Аврамович винаги, като най-добър 
шахматист, тегли правия ход.

Така направи летос, по време на изку 
пшеницата, когато мнозина чербнобс 
монополисти предсказваха провал - той пусна златна 
монета, която лично връчи на най-добрия се
лскостопански производател. Бори се жестоко д-р 
Аврамович и да се даде обезщетение на валутното 
спестяване, за съживяване на производството и пр.

вдигане на ембаргото по покана Пернишки окръг Добросав Пет- _ ___г___ ___ _____  „
на Регионалната стопанска рович, председател на Нишката добиват въглища, получава се 
камара, в Ниш на 13 и 14 декем- стопанска камара между друго- стомана, различни видове сто- 

и пребиваваше делегация на то изтъкна и следното: манен прокат и нздея от него,
-В Европа и в целия свят в универсални стругове, заваръ- 

момента става прегрупиране и чнп машини, токоизправители, 
създаване на нови стопански и електроника и др. В Перник се

делегация на то изтъкна и следното:
1 ърговско-промишлената пала
та от Перник^ оглавена от пред-
седатепл й Георги Чернев и .създаване______________ ___ ....... _ .. _ ...г......
Бойка Павлова, генерален финансови институции. Това произвежда стъкло, цимент, тр- 
секретар на ТПП. В състава на 
делегацията бяха още: Ивайло 
Иванов, директор на клона на 
Първа Източна международна 
банка и Владимир Благоев, 
представител на същата, Зоя 
Цветанова, директор 
"Инкомс-токоизправителн", Ро
сица Лозанова, гл. счет-водп- 
тел - на "Циментов завод",
Димитър Димитров, президент 
нафирма "ЕТ Димитров АСТИ", 
инженеринг за оранжерии,
Камен Миладинов, н-к отдел на 
фирма "Леко Ко" за производ
ство на блокова стомана и сто
манени изделия. Ангел Леков, 
зам.-директор на "Кристал-Пер- 
ник", произвеждащ плоско про
зоречно и закалено стъкло.
Боян Боянов, директор на
"Брист ХМ" от Брезник, фирма . ,,за производство на хладилни съ- 11 н‘|е на Балканите занапред В него се намира п едннетве- 
оръжения и др трябва по-тясно да сътрудничим, нят на Балканите завод за произ-

Делегацията от Перник прие Добросав Петрович изнесе съ- водството на пектин. 
зам.-председателят на град Ниш ш°’че стокообменът между Ни- 
Тома Кликовац, който подр- шкн Репюн 11 България до 1991 
обно ги запозна със стопанските година възлизал на сума от 5-/ 
възможности на Ниш и окръга, милиона долар, а в граничния След кратк0 представяне на 
както и с културно-историческ- оборот едва 3 милиона долара представителите на фирми от 
ите му забележнтелностн. двупосочно. Пернишки окръг работата про-

На срещата в Регионалната ^ това нив0 на Размяна на дължи в четири групи. Предста- 
стопанска камара в Ниш, при стоки и услуги нишкото стопан- вители на "МИНПРЕС", 
участието на множество обще- ство не може да бъде доволно, -МИНФИЛИП" и "МИНИН- 
ствени и частни фнрмиот Нишки специално когато се касае за СТИТУТ" от Нишсесрещнахас 
окиъг участвува и прелета- граничния оборот, който реално представители на фирма “Леко
вителят на Стопанската камара Гил^на^апГоаз^™ К0" “ "Стомана‘- като Разгооа-
наСР Югославия в София Ради- °Т ия гаш.иХ ряха за възможности за внос навое Анлонович. се’ сле3 махването на санкциите разни видове стомана и прокат-

и подобряването на условията за на стомана и др. произведения, 
работа по отношение на митни- Представители на "Електротех- 
ческите и другите облагания. „а", -Цнтерекспорт' и "МИН-

-Стопанствата на Нишки и ПЕРНИК-ГОЛЯМ еКнишки пп^о™»Пернишки окръг са комплемен- ПРОМИШЛЕН ЦЕНТЪР тели на пернишки предприятия и
тарни и взаимно се допълват и Председателят на Търгов- "Граджевинар" от Ниш,
кня^Анлтюви^Иелш^влигане^на ско-промишлената палата на "Прогрес" от Пирот и др. стро- кна Анлонович след вдигане на град Перник Георги Чернев ителни предприятия проявиха 
ембаргото биха могли да осъ- н!,кратко „знесе "личния пас- интерес за внос на строително 
шествят стокообмен от 100 пор*;. иа окръга. Перник е един желязо, цимент и др. произве- 

’ от най-големите промишлени ления от пернишки промзводп- 
средиша в България. Водеща тели. Представители 
роля в материалното произво- ГИД-Димитровград разгона- 
дство има черната металургия с ряха с представители на Перн

ишката търговско-промишлена 
палата за възможностите на 
внос на разни произвелия. 
"Инкомерц" и "Елид" проявиха 
интерес за развитие на дслово- 
нроизнодствено сътрудничество 
в областта иа електрониката и 
електропромишлеността. Бяха 
разменени информации и 
сключени догонорн за взаимно 
сътрудничество занапред.

Представителят на Първа 
Източна международна банка 
Ивайло Иванов се срещна с 
директора на Сръбска крмерци- 
ална банка Радмили Иоинпо- 
пич и зам.-директора на Нишка 
банка Милс Новакови'!, като 
уточниха нови срещи за обмен 
на опит и сътрудничество.

Към края на януари де
легация на Регионалната 
стопанска камара в Ниш и 
представители на предприятия и 
частни фирми ще посетят 
Перник, къдсто ще продължат 
започнатите разговори и набе
лежат нови задачи, така че 
подготовени а а 
махването на санкциите.

нещо ни предупреждава, така че пкотаж и конфекция.

на

ГЛЯМО
ИНТЕРЕСОВАНИЕ

пуването на 
орсаджин и

И неотдавна, когато поради редица сътресения на 
пазара у нас, новият динар пак беше доведен в 
опастност - набелнза нови мерки за стабилизира 
иолочението. Някои вече ги нарекоха като "десет 
заповеди на Аврамович", с които се цели, между 
другото следното: да се приложат ефикасни 
механизми, които да повлилт върху търсенето- 
предлагането, значи да се действува 
а и г м и м флацноно; сетне да се стабилизира

не наСТОКООБМЕН ЗА 100 
МИЛИОНА ДОЛАРА

Един от инструментите за опазване на динара и 
възирпснитстване на инфлацията е и временното 
"замразяване" на личните доходи. Както и сам д-р 
Аврамови1! изтъкна, през последните десет месеца на 
1994 година заплатите са нараснали от 26 - на 255 
динара средно, или с 1000%, което неизбежно довежда 
и до натиска върху пазара н цените.

Неминуемо стана въвеждането на редица други 
рсстриктипнн мерки, за да се избегне хаоса, който би 
донесла някаква нова инфлация. Набелязани са и 
редица антимонополистичнн мероприятия, а ще се 
иодсичаг н корените на черноборсаджийските 
канали, конто също подкопават основите на динара н 
програмата на д-р Анрамопнч.

II годината, н която навлизаме, може да се очаква 
намаляване на сумата готови нари, ще се стимулира 
плащането с чекове н други ценни книжа, ще бъдат 
съкратени всички кредитни линии ако не се обезпечи 
покритие. Народната банка на Югославия ще поведе 
нонече сметка за опазпанс плстажоспобността на 
банките, продажбата на валута и подобни.

Една от главните цели на най-ноиитс мероприятия 
е да се намали участието на общественото потреб
ление и обществения продукт нп 41%, вместо 
сегашните 51%. Очаква се набелязаните мероприятия 
да съдсйстнуиог за стихваме на отрицателните 
тенденции и укрепване на ношш динар, като по такъв 
начин се отблъсне попият удар върху програмата па 
д-р Драгослав Анрамопич.

годишно 
иш може да

милиона долара 
Онова, което Н 
предложи на Перник - посочи 
той - е опитът във водоснабдя
ването, сетне и в областта на

на

КАЗАЛА
° ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ, председател на Търговско-промишлена 

палата в Перник:
Попитан от кореспондента на Танюг какво мисли за 

санкциите и как гледа на предложената от председателя на 
Сърбия Слободан Милошевич балканска конфедерация, 
Георги Чернев заяви следното: „

-Говоря преди всичко като бизнесмен. Считам, че 
несправедливо въведените санкции трябва час по-скоро да 
паднат, защото са от огромна вреда не само за Югославия, 
но и за БълТария.Ако не ги махнат, те сами ще се из гонят...
Щ°м°оГе само даме Жр 

пространство за търговия и размяна. По този
въпрос нека реша ват политиците.
• ДОБРОСАВ ПЕТРОВИЧ, Председател на Нишката 

регионална стопанска камара:

регионалната камараП||11иш.,Т^ибва готови да
махването на ембаргото. Българици Сърбия и Югославия

настоява за повишение и на граничния оборот, а А 
страни могат съвместно да излизат и »а трети паз I • 
•1анапред град Ниш тряб.на да има все неголяма рол> 
размяната между двете страни..._______ _______ ________

мене 
се но-голямо I!

Матся Андоновдо'I а кнг

М. Андонов.
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ДимитровградБосилеград

ОТПРАВЕНИ СЕРИО 

3НИ ЗАБЕЛЕЖКИ ИМСТВА НА• цщнюм
II» сесията па Общинската скупищиа, състояла се на 23 декември 1.т.

Работната версия на Пространствения план на Република Сърбия до 20 10 година “^^"атГверсия^щ1^П^остра^ади^Те^^^ 
общо взетсГможеда се прпеме^В този документ обаче Босилсградска община трябва ^“бия> като това взеха решение
да получи място което трябва да има, а нс итровградска община:
и занапред да бъде някакъв си "забравен ч. р=у / |\ В дяла

край. Л^Суйтица^/ | V, ПРОСТОРНИ
констатираха между другото^членовете па * ^ ПЛАН
Изпълнителния отбор на Общинската рЩ — , тугтттгсттт/пл?
скупщина в Босилеград и директорите па гЬ11УЬЛТТ1\с<
стопанските колективи в общнита, които СРБИТЕ на селското стопанство,
по време на публичното разискване % Обаче в тази част не е прецизно дефинирана
обсъдиха предложения проекто документ осовине разво;а ®^ювъXго^^"XеГ;на^овК™
Изхождайки от сегашното нсдостатъ шо \ Тази част трябва да се допълни с даденото
икономическо и всеобщо състояние на В( Снови С«дI Г предложение, като при това се напомня, че
общината и онова, което се предвижда в Уп&мти Министерството за селско стопанство и Фонда
посочения документ, участвуващите * у_° за развитие на приграничиите и неразвититетер-
отправиха сериозни забележки до автора итории вече са вложили з и а ч ителни «-Ре_• а
му - Института за архитектура и урбанизъм !Ьп«^Го»о \ 1°2 построяването на ферми - Липинци. Ьорово,

"републиката. Многобройните си забеле- ВЕОГРАД^И^р* Гри«ил. вЖастп на туризма в Пространствения
жки те обобщиха в една констатация, т.е. в 1 „ г^Ь^*ли,ж план с предимство се ползва територията на
един иск: Пространствият план да се 1 :-------Стара планина. Обаче в него се съблюдава само
допълни и в пространственото планиране сшд»р«»°=Г1ож,р«мД>^*«уЛ ■—7 оназичастотСтара планина, простираща се към

С̂сГоеГРкоДето “^ябва^а"0^" “като Ц
крайгранична.0община. в\ози смисъл \\ СПГ° ^,6ъде ранГИрана И ВКЛ,°,еНа °
трябва да се тръгне от основата-от пътната А—\ у н«гот«н 11майки предвид вече изтъкнатите
мрежа, която сега е ограничаващ фактор Де . А 7 1 предимства на каньона на р. "Ерма” със Звонска
във всеобщото й развитие. г УРГ0Д>^ г' баня и Погановски манастир, както и положен-

Във версията се предвижда създаване рагу|е«вц Чрг Г ието на Димитровград и благоприятностите за
на експлоатация на рудните богатства в I 1вч*Р развитието на транзитния туризъм, а преди
общината, преди вс^ко на фосфатите, ^И8-М к в^кГс^^н^Та^^^^нк'
кварца, графита и доломита. Утвърдените \ инфраструктурните и туристически съ-
резерви на фосфатите в Лисина възлизат на \ 1 1 I третени*^^ V държания
93 милиона тона, което количество е \Поибо| „•и.вп5п>в \ \ 0 пропусквателния пункт и възможности за
достатъчно за всички капацитети в ф I 1 \ ^ създаване на Център, дори и регия, предла! ■
страната през следващите 50 години. Не \\ (о / \ ^ ТОВа пространство отделн'* да
само от това, но Сърб11Я ще има полза, а с Т. 1 новмПамр^к 1 I V у Отделно се подкрепя предложението за
нея и Боснлсградека община, ако започне 1 я лоциране на стоковотранспортен център и же-
••ксплатнрането на утвърдените ч. ^ ^ч! \ [=/ЛасиамиРУ^йР0™1*4* лезопътен възел на територията на общината.
41. окока^ес 1Чс’ц: ьсчервп кварц на 277 К Митроаица 1—1 у^\ Имайки предвид тенденциите и
х».лн Щ та. Р1Ч V» а „л 203 хиляди тона . прешгаженкята от съседните общини отправя се
1. и\ТЪЬ1 ден-Л ^ ОиО тона доломит г-^ГХ 1ЕЗ ЕСуряупиц*. особен апел до Министерството, съгласноч и утьщ.деь. .1.ч и тона доломит. Гч | I А^>У г своите принципи и вече вложените средства

И док у мен* чо.л ,п.1 се предви.чп 1РПвЬ Прнштина ф 1 /детайлна разработка
'•ТИ I 01 I)час;'ча към Босилеград п легенда У ^ • I д Прцц.ц пропусквателния пункт

/•»01Оо.т век Гп лга река та г^анипа да Ч Ороховзц ^ ) разреши дислокацията на тези съдържания от
• т.п чи магистрално значение. Това значи и ьакоеицаЪ ^4. _г територята на Димитровградска община.

^ о: изгради. То.ш п»!. бе подчертано, ше п поа^ео у—В пространствения план по направление Ниш
болг пай-кра :ката линия от Черна Гора - -род‘ При,рен ™то^^ЕПрешеМ ■ Димитровград е запланувана една Свободна
«•* ж,« „ XX кр, у \ Уг зона със седалище в Ниш. Ако такова

исонг» и М том ч - Враня към Гърция и предложеннеотговарянаглобалноторазпреде-
Ь .и .к.1К'м'Ок ».^сз Ь ь. п ария/. I ози път ше ^ Г ление на свободните зони, предлага се в рамките
6‘» ,1- • д» ) *т ос нони ге условия за 1 I 0 Ю го 30 ар км на нея или на накоя от другите зони да бъде
' иЛ' рР.• .ч ч ^<>р01 п за създа1ЛНС на - другог реда с У к " 1 1 ~ лоцирана подзона в зоната на гранично-
Р' мит г ? .на л община та. Когато се касае ^ пропусквателния пункт "Градини". Ако пък се

• ра ■ ю лс -Цц ,1 ш.гна мрежа, в общината се предвиждат и следните факти: в дойде до възможетта да сеоткрие нова зона по това направление, предлага се в Пространствения 
Ьппшеггп I, Ко гбщинп само 23 на сто от пътищата са с регионално значение, а в пла1вТпр^СТр\Дн^ 
гРп\о,||1кйТ1 Iо.1* на (.го. пунктове.

Почш всички участници в разискванията подчертаха, че Власина не трябва да е Предлага се да се проучи възможността за тяхно планиране иопределянае на мястото им. В 
някаква си стона меж ду Сърбия и Босилеградска община, че доколкото в Про- този смисъл се напомня, че в контактите с представителите от Република България този въпрос 
странствения план не сс предвиди,а в останалите развойни планове запланува вече е открит. С премахване на ембаргото въпросът официално би бил разглеждан на държавно 
общината да се развива ло-ускорено, числото на населението в нея от сегашните 11 ниво' въпРеки че компетентните републикански органи за досегашните разговори подробно са
600 души иго» «.намали ие па 9000 през 2011 година, както е написано в документа, За частта на границата, минаваща през Димитровградска община е разговаряно за 
но на мнодр ио мнлко. Какъв е този план, които планира обезлюдване на про- възможностите на четири локации -Долни Криводол, Мъзгош, Долна Невля и Петачинци. 
странства т. Просгранавеният план на Републиката който по значение е веднага Като два най-големи проблема за терооията на Димитровградска община се 
след констшупшпа. не може да води към прогрес без хора. Защото,ако нищо не се изкристализират въпросите за ВОДОСНАБДЯВАНЕТО и ДЕМОГРАФИЯТА, 
мени, след няколко десетилетия в общината няма да има за кого да се готвят планове. В пространствения план решаването на^водоснабдяването се разглежда чрез съществувщата

^ Предлага се "Ерма", освен като обект за акумулация да се обозначи и като обект за 
водоснабдяване на населението и като обект подходящ за туризъм. Имайки предвид тежестта 
на проблема за водоснабдяване не само на Димитровград, но и на останалите общини в този 
район, предлага се практическото предложение на Пространствения план в тази област да 
получи предимство, относно да се започне веднага след приемането на Пространствения план.

На примера на Димитровградска община проблемът за демография особено кулминира в 
отрицателен смисъл. Броят на населението по отношение на 1950 година почти е преполовен.

Предлага се Министерството и Правитерлството и чрез самия Пространствен план, а оше 
повече чрез по-селективни развойни планове, фискална и социална политика отделно да 
съблюдава Димитровградска община, като пригранична община, за да се спрат отрицателните 
тенденции.

мка

Пространствения 
плаи,обработващ природните предимства и 
ограничения за селското стопанство и гокжото 
дело, територията на Димитровградска община 
е зачислена към ||] група на слабо плодните и 
неплодните площи, неблагоприятни за развитие

на
изостаналикономически

в

в зоната на гранично-
■ -<-■

на гранично- 
’ Градини“/ да не

В.Б.

° БЕЗ ПЪТИЩА НИЩО НЕ 
СТАВА ОБЩИНСКАТА

СКУПЩИНА
в Бос и лег р ад

В разискванията, в кюцто участвуваха 
Стоилко Живков, Васил Йованчов. Сотир 
Сотиров, Иван Христов, Бранко Младенов, 
Йордан Велинов, Иван Стойнов и други, дпе- 
мнения на известен начин подсилиха не
обходимостта от пътища. Кирил Велинов, 
директор на "Изградя": -Когато се касае за 
свързването на общината с вътрешността, 

бено със стопанството на Враня, в Про
странствения план трябва да се запланува 
железопътна линия от Вранска баня към 
Босилеград.. Васил Такев, директор на 
КОБОС: -Недейте да се залъгваме с 
някакво си експлоатиране на рудни 
залежи. Ако на Сърбия са необходими 
фосфати и ако съществува икономическо 
оправдание, тя ще ги експлоатира Но бе? 
пътища и това не може да стане. Пм 
в допълнението на Плана тряб| с 
бъдат пътищата.

Ст.Н.
на нсичкн гражданите п общината

осо ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАЧЕСТИТИ

НОВАТА 1995 год. в Димитровград
па ш ипки гражданите в общината

честити 1995 год.
1/%и Коледните празници

и Коледните празници
г, пожелания за крепко здраве, 

щастие и по-доб ьр жипот
К.-Я I мн 

.1 ни

•з
®1
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° ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОБЩ 
НИСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 
ЗА ДВУЕЗИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

ДСБЮ: ЕДИН ВЪПРОС ДВА ОТГОВОРА

ПОПОВ /НЕ/ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ
И ЗАНАПРЕД БЕЗ 

КОНКРЕТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Председателят на Общинската скупщина н Босилеград г-н Сотир 
Сотиров потърсил от Министерството на правдата в Република Сл.рбни 
отговор на въпроса: кой е председател на Демократичния смо.1 на 
оьлгдритс в Югославия и къде е седалището на партията?

"Демократичният съюз на 
българите в Югославия п реги
стъра

01 Кирил Георгиев, един от заиията. Не ми е известно заIно в 
лосегащните председатели наИ след дванадесетгодишно практическо прилагане в Димитро в гри лека 

община и седемгодишно в Босилеградска община двуезичното обучение в 
основното образование не премахна дилемата: може ли този възпитателно- организа цин на Мпи пета- 
образователен модел да премине в постоянна възпитателно-образователна ротното на правдата в Република 
форма. Отговор на въпроса на кой език да се провежда обучението занапред Събия е записан на 13 декември

Изпълнителния отбор на Общинската скупщина. Всъщност в материала ЛСЪК) гр нампгш н 11ши п 
деловата група, въпреки чеесъставена от дългогодишни и опитни просветни /
работници, освен досегашния възпитателно-образователен път на това обу- л 0 * > |1ЪЛ ИОМОШСНО
чение и че то като възпитателно-образователен модел не е най-подходящо яр^лелавлява и застъпва 
решение за обучението в основното училище, т.е. че досегашният опит не политическата организация е 
потвърди изправността на концепцията за двуезичното обучение, в записано името па председателя 
разрешаване на този вузпитателно-образователен проблем конкретно не Мроконп Попов", се казва в 
предлага нищо ново. отговора на Мииисте|>стпото на

Поради това. ас оглед, че двуезичното обучение, поне в Босилеградска правдата който неотдавна «. 
община на практика все още не е заживяло, обучението се провежда на "опм „а ОГ
сръбски език, а българския език се учи като майчин и това с навлек брой ,"1’еЛССЛ'"01" ма '
часове, изпълнителният отбор на ОС в Босилеград взе решение деловата 1 1 К | 
група да се увеличи с още два члена и до края на януари 1995 година да ' Локолкото от тогава 
изготви нов материал с конкретни предложения, като при това проведат лосега са извършени промени, 
всеобхватни разговори не само с родителите и учениците, но и с другите отнасящи се до седалището на 
компетентни субекти по този въпрос, включително и Министерството на партията и лицето, 
просветата и компетентните органи в Димитровградска община за упълномощено да прететаитнна 
изнамиране на съвместно решение. „ застъпва политическата

организация. МинистергIв<• ■ • > 
на правдата за това не е <»<ъ» г 
омено". се казва в края на 
отговора ма поставения въпрос.

Да припомним: от преди две 
години седалището на ДСБЮ е 
в Босилеград. Толкова време

регистъра като прелеела гол е 
записан

' Р?" Да Реп|стрирамс безспорно, че не той. а аз бич
0Р1.1 ""заиията ироисдохмо ........ . . „а ДСБЮ. т.о. ма
\ ||КМи'(мна скушшша п Нши. ] .|;|||||||ц м\ (гъпст. Ако нг беше 
Па това събрание аз бях избран така. ,а;П(, рок тор 1.т на
ПГ““™!!11 г,« Март. -Ьрат,:,,,, постави
Младенов и г-п Ирокоип Попов ..............>то: бъдеш
,™:!?лЖТт" "а 1;1!"ШШ| работник в редакцията, иди 
СТ.ВС1 на .ДСЬЮ. 1она е записано мател на пол.ти.еска
и в протокола 01 \чрсл- нариш: .шете заедно - не! \з ги
11то.... . ^бранне. който е ,ю:,а:,пх осгавка и Главният.-
включен в необходимата за репи ист за „олеела д е д избра г-н
стрнрйнл документации. Ине ||пам Григоров. Па гъшото 
тогана. за ла песе излагаме на събрание бе нзето решение 
разходи и отсъствия, седалишетона партията да мине 
упълномощихме г-н Попов да и Босилеград, заяви Георгиев 
предприеме мерки във връзка с 
регистрирането на органи*

на политическите Попон. ног-н

като
ла

° НА 24 ДЕКЕМВРИ 1994 В ЦАРИБРОД
СЕ СЬСТОЯ

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ДСБЮ
На 24 декември 1994 голина в Цариброд беше проведено 

IV редовно годишно събрание на Демократическия съюз на 
българите в Югославия, на което бяха обсъдени и приети 
доклади за досегашната и бъдещата дейност на ДСБЮ.

Освен формирането на нови комисии беше избран 
Главен съвет на ДСБЮ от 11 членове и нов председател - д-р 
Марко Шукарев от Цариброд.

В следващия брой на вестника читателите ще бъдат 
информирани по-обширно за събранието.

М.Я.

ОТГОВОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ОТБОР НА ОС НА 

СЪОБЩЕНИЕТО НА ВРЕМЕННИЯ "р"™,*,гЖ'1>,п,; 
УПРАВ ИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РТВ "звсстс"кат0

ЦАРИБРОД 3
Главнпн съвет на 

да узнаем мнението и 
на другата страна, се опитахме 
ла установим контакт с г-н 
Нрокоии Попон. жив) ш в Бе
лград. Тьй като в това не 

сияхме, отговор на въпроса 
кои досега са били иред- 

ДС.БЮ и зашо 
регистрирани и 

инпстерството“ потьрсихме

нов

Отговаряйки на съобщението на Временния управителен \ 
съвет на Царибродската телевизия /поместен в миналия брой 
на "Братство"/, Изпълнителния одбор на Общинската 
скупщина в Димитровград на заседание от 16 декември гази 
година е приел следните заклоючения:

З.Т.седи I сли на 
«мените не са51

1- Изпълнителният отбор може само да предлага и да изпълнява реш
енията на Общинската скупщина, а в никакъв случай да ги мени. Вашата 
констатация че Изпълнителният отбор на ОС не отстъпва от досегашните 
решения е точна, а той това може да направи само ако се измени решението 
на Скупщината. Това, че решението на Общинската скупщина не е пове
дено, се "дължи" на вашата активност и обструкция.

2. Въз основа на съществуващите законнопредписания и вече прибавен
ите одобрения и решения, само два субекта могат да бъдат носещи 
активността за довършаване и поддържане на КДС и студиото, а топа се 
Местната общост на Димитровград или Общинската скупщина, н; която с 
решение на Местната общност това право е предадено.

3. Вече няколко пъти ви осведомяваме, че не сме противници и на други 
Форми на организиране, ако са обосновани на съществуващите 
законнопредписания. Вие почти една година не успявате да разрешите вашия 
временен статус, а на тези, които имат постоянен статус и законно право, 
това не позволявате, понеже отбягавате договорно приемене и предаване. „

4. Напомняме ви също, че физически достъп до системата неедостатъ- редакцията па носьшес1 пума шия вестник I лае
чен за по-нататъшни капиталовложения в тази област. С непланово водени ма българите н Сърбия", /да си чиги Пагил 
активности в предишния период се стигне до това че: Глалчсн /. което беше публикувано пън шч шик

нап]ивен%ехнотески приеми с това не е ползван гаранционният "Ми™.-от 15 ноември №1 голина. Г..ашппп 
к г сбил ма Демократическия съюз ма българите н

-повече от 40 лица, които са заплатили, не са включени в системата. И )| осланил пзлака следното съобщение:
5. Последиците од така водените инвестиционни активности, както и ДСБЮ и липата, означени н съобщението

несъществуваие на субект, който да води акцията за довършаване на к;мп нелегална грУНЯ" и гьгтан Ида шмпр 
системата и поддържане на същата са повече паднали стълбове, скъсани \ ||„а„ | пцтроп. Циан Ппко.тн.
кабели, неизолирани разпределителни кутии и модулатори. .. . ■ { 1 , •

Имайки всичко това предвид, а без намерение да се дописваме с вас. м*'11 . 1ПМИ1роп и I и лко ' . тип том
АПЕЛИРАМЕ 1СБМ ВАС Да РАЗРЕШИТЕ СВОЯ -ВРЕМЕНЕН" СТАТУС И абт.по.......  п|н.:|кп г 11, .......... . мх.шй
ПРЕВЗЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА СИСТЕМАТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ, н Кин ичпи.т. 1Гщ|\п.|Ика I>I .ичиши). 1111111 ш.к 1 
ИЛИ ПРОВЕЖДАЙКИ ОБЩИНСКОТО РЕШЕНИЕ НА ДЕЛО. ДА 

ДЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НАМЯКОЙ_ДРУГ (местната общност или ОС)
ДА ПРЕВЗЕМЕ СЪЩАТА ОТГОВОРНОСТ И ЗАПАЗИ СИСТЕМАТА.

Испълиителен отбор иа омщи„ската скупщина на Димитровград.
иредс<‘;1«1 гел 
Зоран 1 грон

СЪОБЩЕН ИЕ 

НА ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮ
По 110110:1 Съобщението на Ктнографското 

лружестио "Поречието на Драгоншиипа" и
пзвьн Програмада. Констпт\1иима и законите на 
СРИ). вероятно с цел ла компрометира 
организацията като сепаратисте а нейните 
членове иолве.де под наказателна о м опорното . 
Неговите опити н тая насока намериха жестока 
сБиртива н ръководството и членството на 
ДС.БК).срок;

Чуттупайки го несигурен и разобличен. 
Пасил Станчев се опига с пнгршп и клюки да 
направи раздор между членовете и при юбие 
ири1п.ржени11и за преврат в . 1< .БИ ).

и»ма I
На 17 декември 1(Ш!2 и» шма на извкире птю 

сЕпми 1 мо за< едамп» ма I мвмпи и < >б|1ппв кил < ь- 
ве 1 ма . 1С.БИ ) м 1им пде| ра I. На< пд « ланчев беше 
разобличен в подривна юмнито срещу ДСБЮ и 
сменено! длъжното ш член на Общинския» ьг.е1 
на Д( ‘.БИ >.

Що се о| мани я ю "легалшега" на р1 
ммюдпвого ма . 1< '.БИ ) юва ръкови»двое .вчадво 
избрано на Парпбро м ка га конференция и е 
ююво да полага гмежа за сниша работа пре I 
членовете на ДСБЮ. КОнп и г\ типа и закони и* 
на СРИ), но не и пред Па» ид (ланчев и метни и' 
ирин ге. |И.

С.|,опцичин*то на "топографа" и редактра" 
Пасил ( ланчев е< метно в безсилна 1а си злоба да 
нанесе вреда на , I<.I>И ). Нормално е всяка 
полигпч1ч:ка организация, па и ЛСБН) да пма г 
сноп моди 1 пческп про111111П11И1. Жалко е само. че 
||рогпш1И11те на Л< 'БИ ). вместо с демократичен и 
арг\мен|пран ша.101. си служат с шпршп и 
низки удари. ЛС.БИ) заслужава ио-лостен 
но.ли Iмч<ч:кп м|и>Iпннпк ог Пасил ( ланчев.

Па всички публично изнесени обиди в 
общението Папи Станчев ще би.де повикан 
отгонорнос1 мре д сд.да.

някак си ' международен научен симпозиу м".
II» гпмскпге причини за '...мрекд.спа пеш ма 

ММ1ЧКИ доспа сБздалеми < |и)бодмп кои1акгп м 
об.тасггй ма културата, наука 1а и изклепино с 
майка отеч<ч:гном. как го се казма н смоотемиет.

ЛА

вероятно се ЛБЛЖИ I на спора. КОНГО се появи 
меж ду етнографското друЖес | но ‘Пасил 
(ланчен/ и Псгоричп:кия музей и Ким тецдид за 
ом. ю 100 книги и лру г материал, който Пасил 
1 ланчен цол името на Г.11101 пафгкото дру жи ми» г 
взел п не иска ла иьрне иа Историческия музея и 
Ккм |ецдил. Исред тия киши имало и уникати 
с| земпляри с неоценима стойност.собстнетид на 
Бб царската академия на науките.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
п Вайутника

I П»лжчамите п обиишатппа

1|/\п Нтората чам на 1:м|Пшгшн'П1. и които м-
МОНА I А о(:но|Н1а "л(Ч'Н.|итс|а и .ич иги'шг<'1а" на |м.

I-.и-К 11II11 А : К(Ж().и:'11юто на ,'1< .ЦК ) г мотнип|щна 1 Ж1мани«'то
1995 I 1.1 II ИНА ■ .1;,,^ на Пасил ('.ганчин аа ги пинлц на хора ш. мшто

^ нр.'ли ано юнинн го разоПаичиха в шприина

«йгж-яйяь йГЖжетнлсвглшинтЕ »туд.1(м:.и ___’!лпж“

у:
г -

д.
на

оЕРШТВО I ЯНУАРИ 1995 г.



° "ГИД" ПРЕЗ ИЗТИЧАЩАТА 1994 И ИЗГЛЕДИТЕ ЗА 1995 ГОДИНА л

С магистър инж. Михаил Иванов, генерален директор на 
дейност на фабриката през изтичащата н изгледите й за слсд«•" |1}“™ Гниете шини от които

г=Ягж:
биха значително по-лобри и странп топа може до придобие и 
гтпГшлнн друго измерение.

До рязкото съкращаване на Все пак характерно за 
производствената програма се дойде настоящата голина са УСЯЯЯЛ1 *‘ ®"' “ 
главно, поради певъзмножността да консолидират вътрешните очно 
ге изнася, относно загубване шенил в самптп фабрика, ьлаго 
пазапи?с в Швеция. Тусия, дарение на огромното мнозинство 
Германия. САЩ. Великобритания и работници, всестранно ангажиращи 
други страни. Освен това. се изникващите проблеми успешно 
вътрешната криза зле се отразява да се надделеят, съвсем определс"0 
върху количествените показатели: число работници, на които 
домашната автомобилна проми- отговаря реда и работата, са сс 
шленост не работи на пълен оборот, опитвали да внесат безредие и смут.
Подобно е положението с но навреме сд били осуетени. Лора та 
производството на камиони и т.н. Л далеч повече сд изчерпвали сили и ^ 
за техните потребности "ГИД" умения правилно до ползват
произвежда немалка част профили и ^родини, м»тсРи"ли « ««шини разли,ши ......................... .. И

година ЩивпХ II
страхотии проблеми създава през годината, която ще бъде обек ■ ■ . , ио и аа техните
обезпечаването на суровини и на обсъждане и анализ след като пр- промишлеността, но и на 
възпроизведствени материали. През иключи деловата годииа. 
последните три месеца към тях се ПОИЛ III 01 I ЛМЛ 
приобщиха и проблемите за 111'И.ШШЮI оО 
осигуряване на енергия, частично Съобразявайки се с изисквани-
поради изолацията, а частично и ята на пазара и тъсейк и допълни- Яла гола пение на договор с
зарад вътрешната неорганизираност телни програми, с които да Р' пмгтпи*^„ия "ГИД“ работи
на самата държавна система. ТИД" компенсира загубата на чуждестра- ^лпепк/^я^рЖгу^ни са ВРъзл% не сс ползва с предимство в нни пазари. "ГИД" приенова програ- “Лвесмеяи. Осигурени са възпро 
снабдяването с енергийни ма на произиодство. Касае се за из^стесни материали, но и зан 
източници. което особено производството на спектър части за пред с висящ проблемът за 
затруднява организиране на Електронната промишленост в Ниш. осигуряюнена ма^т.^й^то пред 
производството. Учудващо при това предимно части за перални машини: пР“ я™ет° не е ™ л у от М шсТе 
е например, че подобни дооодно-отнодни тръби, гуми за димите ^„е-

трол “, но е принудено да се снабдява 
от дилъри, което поскъпва цената му 
със 70 до 90 на сто.

При това най-вероятно от 2 до 7 
януари фабриката няма да работи, 

. тъй като ще се празнува Нова година 
и коледните празници. За работата 
от 9 януари и по-нататък още сега 
предприемат мерки, понеже особен 
проблем представлява набавката на 
естествен и синтетичен каучук. 
Естественият каучук трябва да се 
внесе от Индонезия, Малезия, Шри 
.Панка, в които таз годишната ре
колта е особено засегната от лоши

Изтичащата 1994 година за най- 
голямата стопанска организация 
ТИД" в Димитровград по редница 
обстоятелства е била изключително 
трудна. Преди всичко санкциите и 
югоембаргото пагубно се отразиха 
върху производствената програма и 
натоварване на мощностите, които 
през 1994 година се използваха едва 
с 30 до 40 на сто. В сравнение с 
предишната, известна по хнпер-

иа

намаляваш: на
РАБОТНАТА РЪКА

Броят на работниците н 
ГИД постоянно намалява ■ от 
общо 1224 през януари т.г. 
включително с 20 декември 
спадна на 1115 души. При 
това най-много - 88 души са 
заминали в пенсия, 17 
работника са напуснали 
предприятието, а четирима са

програмата по обезпечаване 
на качество по 

•ИСО 9000-
политиката 
стандартите на 
относно у нас на "ЮС ИСО 9000". 
За целта е избран най-добрият 
производител-консултант и с него е 
сключена спогодба. Касае се за 
фирма "СИМ ЦОЛЕГЕ” от Ниш, 
чий то тим предвожда професора на 
Машинният факултет д-р Воислав 
Стоилкович. Тази система на 
качество предвижда внедряване на 
ком люто ри.

Програмата предвижда за 
обучаването на кадрите да се купят 
комлютори тип "Зоб" и “486" със 
съпътствуващото ги оборудване. 
Обучението на кадрите тръбва да 
трае 18 месеца и да обхване заетите 
от най-високото до най-ниското с 
тъпало. Тези дни се очаква 
доставката на два компютора тип 
"486".

При това системата изисква от 
работници особено 

ангажиране и обучение за всяко 
работно място, относно от 
генералния директор до вратаря. В 
предприятието очакват пълна 
активност на всички, понеже само по 
тоя начин може да се очаква 
пласмент на чуждестранни пазари, а 
предприятието да се озове в списъка 
на предприятията с предимство, 
които стимулира Република 
Сърбия. След сваляне на ембаргото 
и излизане на световния пазар про
дукцията единствено ще може да се 
реализира в системата на качество 
"ИСО 9000". Още повече, че и 
занапред предприятието поддържа 
контакти с предишните си потреб
ители от различни страни и се чака 
само премахване на ембаргото.

Ст.Николов

сервизи.
Освен това в ход е пр 

дството на мъжки работни б< 
за чийто пласмент има интерес и на 
домашния, и на чуждестранния

оизво-ИЛ отуши.

изключени, относно 
загубили са статуса на щатни 
работници. През този период
са приети 13 души стажанти, 
исключитедно с полувисше и 
виеше образование.

ЗАСТОЙ, ЗАРАД МАЗУТ в!с1Един от най-острите проблеми,с които в продъжение на няколко месеца 
сестълкновява гумарската промишленост в Димитровград е снабдяването с 
мазут. От септември насам тази най-голяма стопанска организация в града 
от Министерството по енергетика в Републиката не е получила нито грам 
мазут по държавни цени. Впоследствие на това през ноември от 7 до 12 
пройзводството спря, тъй като предприятието не можа да получи не
обходимото количество от дилърите, които по само на тях свойствения им 
начин получават от “Югопетрол" мазут и посредничат между двете 
"държавни* предприятия "ГИД’ и "Югопетрол“.

При това в предприятието изтъкват твърде неделово отношение на 
"югонафната мафия", понеже вземат парите, а не доставят срочно 
заплатеното количество. В периода на застой са раздвижени всички лостове 
в предприятието и извън него и мазут е обезпечен за следвашия месец, месец 
и половина. _ 00Инак цената на "държавния" мазут възлиза на б ,61 динара, докато при 
дилърите се движи от 0,53 до 0,59 динара за килограм. При кога отива тази 

,1ка в цената, относно сумата, която предприятията са принудени да 
к изтъкват, че не им е известно.

всички
18320 ЕНпи1гоУггас1 
ЕсНтагйа КапЗеуа 1 
Те1ех: 16840 
Тс1еГах: 010-63-112

Н\СВОИТЕ
РЛКПТПМПМ климатически условия, па цената му

I т а *м> 11 мм'1Ч’ < е нарасналаот'1400 на 2000 щатни
1 РАЖДАНИ * Ь '? долара за тон. Производството пък

И ЧКЛОНИТК 1 на синтетичен каучук в ХИП "Пан-
• ‘V0"11 ь \ чево“ се очаква през средата на иду-

ПАРТПЬОРИ, : щата година, което ще предизвика
; допълнителни трудности, тъй като и 

Щ. ЧЕСТИТИ I той тръбва да се обезпечи от внос
ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА 

|00гГ : 3А КАЧЕСТВО "ИСО 9000’
1773 1. : Следейки интенциит* на

IИ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ ?,в3Г,«.в.и?«та «ТпотЖ'!,".^
"ГИД“ навлезе в реализацията на

ЗЛ1ра
пл щат, ту

-Аз лично считам - заяви генералнят директор 
Иванов - че такова поведение и отношения в стопани 
е насочено срещу нормалната стопанска дей 
остър разрез със стопанската и'валутната си 

Очевидно, докато не се въдво; 
абдяванес енергийните източници, 
дат и занапред принудени да полз 

по-високи цени, като при това не се знае 
в производттвото.

а
на ГИД инж. Михаил 

сването с мазута пр 
предприятията и 

страната, 
установи норма 
тветно и “ ГИД- 
лърите да плащат 

и пак да дойдат нови застои

I
ЯКО

ност на 
стема на

е в
уп

ори повече ред 
ици.предприят 

ват услуп 
няма л|

Г;
и не се 

и ята съо 
(те на ди

лно
.щесн;

бъ ;
Ст.И.

БОСИЛЕГРАД: В КРАЯ НА ГОДИНАТА В СТОПАНСКИТЕ 11 ИЗВЪНСТОНАНСКИ КОЛЕКТИВИ

ЗАПЛАТИТЕ ЗАПОЧНАХА ДА СТАГНИРАТ
динара. Работниците в предприятието за Заетите със средно образование на пример
обработка на дърво “Бор” съшо така трудно в Общинската скупщина. Детската гради1 чц 
свързват крайщата. Средната заплата на и Културня център, които се финансира . «г 
тукашните 85 работника е 155 динара, общинския бюджет, без трудов стаж има 1 <м 
Относително низки заплати имат и работи- 180 до 230 динара. Работник с такова п
иците в "Прогрес“. Хлебопекарите с всички образоваииевсъдебнитеорганиима по-малко; Директорите и ръководителите са
"бенефиции" за работа в специфични условия в Съда за нарушения едвам 150 динара. далече в по-добро материално
са в по-добро състояние от останалите в тази Просветните работници, с оглед състояние ОТ работниците, поне когато 
фирма и са получили едвам по 190 дин. 150-те заплатите и ролята, която имат пак са на се наблюдават ноемврийските им 
работника в автотранспортното предприятие опашката. Учител със средно образование и с заплати. Няколко души докрай, 
средно са получили по 180 динара. Средната 40-ГОд,шен опит има 252 динара заплата, "споделят съдбата "с оаботнйиите си заплата на работниците в предприятието за иргпй кплегя г пплупигшр пКпячпвянпр м г ^ у.ьдрАта с раоотниците си.
селско стопанство и търговия "Напредък" е 20-годишен опит има заплата от 310 динара. 'ппказват‘ ,е тРябва да
190 динара. Средна заплата от 200 динара са в органите „а Общинската скупщина и някои "мат поя113ки заплати и от сегашните, 
получили работниците в строителната други служби референти свисшеобразование понеже не. успяват да организират 
гоРдина почти не^Жгеше колштоТзаетите "заРа6отват" 11 наа 350 динара. В Здравния работата". Директорът в "Кварц” взел
.чЯорапарата. кРоито съ^о такГминалата зо^ание“» сд^етгош.Х стаж поучава § ° Д,Ж' “Т™ ' " 33 ТеКущия " 33 
година бяха без работа. а 7?Ул/а П 'Пр°'

В по-добро материално положение от тях специалист със същия стаж 464 * .» слога дин.
се намират работниците в КОБОС, където динара/Цената на труда при белите манта не е Директорът в "Изградил“ имал 360, в 
средната заплата възлиза на 220 динара. Най- като при останалите 90, а 86 динУ... "Напредък“ 400, в "Бор" 615 /най-
враИбСот™щсПЛТци\ з0аСс7ше?еаПнаПогоУвдяаи голяма разлика между директорската
зеленчуци, стопанисващ в рамките на .. _ заплата и средния личен доходенпред-
"Здравйе" от Лесковац. Средната заплата тук Най-новите мерки, които предприе приетнето/,в АТП 600, в КОБОС 640,
е над 330 динара. к!и!!)1аЛ0[)ът на Югославската народна в Цеха за сушене на овощия
° УЧИТЕЛИТЕ ИЛК С НИЗКИ ?а зазРдр1^Гн7ИнаЪТтоГн?твотоСТ“ лендуии над 900 динара.

ЗАПЛАТИ стабилността на динара заетите, и изобщо Директорът в основното училище
и „„„...... , г гражданите в общината приеха г имал 34-0. в гимназията 400. в

извънсХанстаоГзаплатотега раУлични* ХчГпреГвст^оТо^зова^ ^дейнос™ “енТЬР 360 • а в 3дРави»я
Тооасе дължи на различните коефициенти за доволният замтзявчне??.30-8-3" ет0 не са дом 3^4 динара. Съдията за нару- 
една и съща училищна подготовка в Всъщност те не са сигуршУлалм кп.?п»Т"Те' шения, който е и Старшина на Органа, 
коитеп1Т^ЙИОСТИ,П°'Точноотутвърдените ите държавни органиРи стопанството ше ВЗвЛ 340, а началникът на Отделен- 
наРИт»РдаИеКОЛеКТИВНИТеДоговорииотиената успеят да стабилизират цените ™ Ще ието на ОС заработил 510, пред

седателят на ОС 575 динара...

Жизненото равнище на работниците в 
Босилеградска община, впрочем както и на 
всички в страната.от началото на прилагане на 
Програмата за икономическо обновяаване/24 
януари т.г У до преди два месеца значително се 
подобри. От октомври насам обаче, когато 
започна да се засяга стабилността на динара и 
когато започнаха да поскъпват почти всички 
стоки, стандартът започна да - спада. 
Заплатите на заетите в стопанството в 
общината в сравнение със заплатите в 
страната са по-низки. В общината вече никой 
не готви анализи за стопанските процеси, но

° ПОСТОВЕТЕ СА -ПРИВЛ
ЕКАТЕЛНИ

допитванията, които направих в повечето 
колективи потвърждават, че тези заплати са
далече по-низки от средните ноемврийски 
заплати в страната /около 260 динара/.
• НАЙ ЗЛЕ Е В "СЛОГА"

Годишните баланси на предприятията ще 
бъдат готов и след Нова година, но от разговор
ите с представителите им още сега може да се 
каже, че стопанството в общината стопанисва 
много по-успешно отколкото миналата 
година. Стопанските колективи наистина са 
низкоакумулативни, но заетите в повечето от 
тях са доволн^, че могат да възобновяват 
производството, т.е. работата си.

В условията на пазарната икономика 
заплатите ь сто паството са доста сигурен 
барометър за /не/успешността в 
стопанисването. Данните, които събрахме за 
заплатите през ноември в повечето колективи, 
показват, че в

•л

и зе-

. положение са 150-ГзаТиТ-^оГТк 
снелияга заплата е едвам 120 динара. В 
погооно състояние са 43-те работника : 

• и - чиято средна заплата възлиза на 140
в

в.а

ЕРШТНО Л ЯНУАРИ 1995 Г.



аекара
в Дими гровград

па
I всички 

граждани 
и общинатаОЦНАУо$1оивднзк о.о

I 1ЛВЕНФИЛИАЛ ВРМШ

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
Димитровград

| на всички свои потребители и граждани 

ЧЕСТИТИ

!
честит и

НОВАТА 1995 ГОДИНА
;Ч Р с т и т и като им пожелава здраве, 

щастие и по-добър животйНОВАТА ГОДИНА НОВАТА 

1995 г.;[
■

и Коледните празнициI
ИЛ УВЛЖЛРМПТР 

СПКЛНЕПТИ 
II всички

ГРАЖДАНИ

"ДУНАВ“ с наО-оиг>р- 
пата югослапска фирма за 

захтраховка па лица и иму
щества. Доверието печели и 
потвърждава и с постоянно 

увеличаващото се число 
клиенти.

■ "11ЕКАРА“ снабдява населението с хляб и всички видове 
. хлебни изделия. П магазините на "ПРКАРА" винаги по най- 

: ниски и достъпни всекиму цени ше намерите стоки широко 
| потребление, качеството на стоките и услугите са на най- 
! високо равнище.

Т1Р>/А/&.НЬДЬ
ПРАЛ11Н1Я1 СТРОИТЕЛНО

ПРЕДПРИЯТИЕ
ДИМИТРОВГРАД

най-срьдечно
Ч I, С Т II Т II

на 1.нонтс работници и гражданите
ЯАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ : с. с-ч-:-: тчт " :: •••• • ттт-тшгртгт;

НОВАТА ГОДИНА 
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Ъ..и.4.- . .. :• •- ............................ • : :КОМУНАЛАЦ .... :™
-ГЛЕКГТРОЛИГТРПГЛIЦ1Я- 

- ЛЕСШВАЦ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА 

- БОСИЛЕГРАД

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ПРЕУСПЯПАНЕ П ‘ЖИВОТА 

ЛИЧНО ЩАСТИЕ И Г>ЛАГОДЕЛКТГВИЕ

честит и

И ЦБПТЯ1ШЦНОВАТА 1995 г. 
11 КОЛЕДА

ДИМИТРОВГРАД 
НА всички свои

РАБОТНИЦИ 
и гражданите 
от общината

ма всички граждани в 
Босилеградска община 

и страната с пожела
ния за крепко здраве, 

лично и семейно щастие 
и трудови успехи

от Димитровград
на споите заети и гражданите 

на общинатачестит и честити
1995 ГОДИНА НОВАТА 1995 ГОДИНА

и Коледните празниции Коледните празници
като им пожелава.
щастие в живота

ДЕТСКАТА
ГРАДИНКА
“Д с т с: к а 
р а д о с т “
и Босилеград 

честити

1Сттар таа Балкан
ЗЕМЕДЕЛСКА коотаРАЦйя ДИМИТРОВГРАД !

па всички сслскнипианскн в|)Ш131Ю.Ш1е.'1п и граждани
на гражданите от Димитровград

НОВАТА 

1995 г.
ЧЕСТ И Т II

НОВАТА 1995 год. ЧЕСТИТИ
и Коледните празници на родителите, на децата 

в градинката и на всички 
граж дани в общината, като 
им пожелава лични успехи и 
щастие, и колективни завое
вания в издига него на б I. ве
щото ни - па нощ ноколен

НОВАТА 1995 г.“Б\ЛК\И“ в своите заведения на граиично-н|Юпу- 
скнателнпя пункт, а хотел “Балкан“ ресторант Ганнпо н а 
останалите свои заведения предлага богат избор алкохолни и 
безалкохолни напитки, ястия па домашната кухня и приятни 
часовеп на отдих и увеселения

и Коледните празници
“БГОЧАР“ изкупува всички внловвселскостопанска продукция. шОзю ишпшт с 
минерални торове, семена и дру гн възпришилствепн селскостопански материали

метна ми и1ия. !

ОБРЯ-ТСТЕО I ЯНУАРИ 1995 г.



’ ■■ П:=- ГДг-,'ЯГ>'!-!!,=5*1. т ХИМИЧЕСКА промишленостЧАСТНО ‘ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
ал |11’011а«рдг;гно и
ОКОРОТ

^С&ххОтухт^ ^/ия+иса)
Собушиица

всички делови приятели и йа граждяиит#в 
Бабушнишка община
наДИМИТРОВГРАД 

Ч Р, С Т II Г II
МОИ ЛТЛ 1995 год.

н Коледните п|>изни|],11
на своите работници и 
потребители и па всички 
граждани в общината е 
пожелания а а всичко най- 
хубаво в живота.

I1
“ПОГ.ЕДА“ честити

1995 г.
>1. 1>ос11легрпд

МСС ГИ IВ
йI

в

и Коледните празнини 
с пожелания за нови успехи занапред

НОВАТА ГОЛИНА 
И КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“СЪРБИЯ - 1ИУМЕ“

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ВЪВ ВРАНЯ 
ГОРСКИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД 
И СУРДУЛИЦА

на споите, работници и 
потребителин на всички 

I раждани в община та е 
иожеланин аа исичм) пан- 

чубало н живота-.
ЧРСТИТЯТ

1995 год.
па псички граждани в двете общини е поже- 
ланпп аа големи трудови постижения и лично 
и семсЯно щастие

,^ЕРМА”
ЗВОНЦЕ

ЦЕХ ЗА ГД 1ШЖ ПА ОВОЩНИ II ЗЕЛЕНЧУЦИ • Босилеград 
на гражданите п Босилеградска община.

ЧЕСТИТИ
I

МОВА ГА 1995 г.
“ЗдравП< “ осветовно известна фирма аа прииво- 
дство на лекарства. Цехът и Босилеград с:ьс с.> шините си 
изделия с всс по-чест "гост“ и на световните търпени. 11\к0011ЕГ\1Г1111Ь11ВСНЧк11

ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТ II

ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВОНЦИ
Н \ ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ.
ГРАЖДАНИ II ТРУДЕЩИ СЕ

честити 1995 г.
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 

ПРЕУСПЯВАНЕ В ЖИВОТА 
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

I
[

II
предузеКе за про;шедн.у 
конфекцир и лротгт ро$л

СА 1Ш.
Босилеград
ЖИРО РЛЧАН 41ММ01-Н7-:

‘ Тел.-. ЦЕНТРАЛА — 017/77-451 * ДИРЕКТОР — 017/77-412 * 017/77-433 - ФАКС: 017 77-670

4

1ПВЛ »«$«. шш-СПе«I

Ма своите, купувачи и гражданите

МЕБЕЛНА ФАБРИКА
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ II ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИ

честит
УЧИТЕЛСКИЯТ 

КОЛЕКТИВ 

НА ГИМНАЗИЯТА 

В БОСИЛЕГРАД

1995 г.
и Коледните празници 1995 ГОДИНА

Мебелна фабрика "Васил Ина пое - Циле“ произвежда 
секции, кухни и други мебели с. високо качество и пос пожелания за още подобри резултати и лично щастие I
твърдо достъпни цени. .

-- -'Vчестити“УСЛУГА“ . ' “ИЗГРАДНЯ“
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
В БОСИЛЕГРАД1995 гБосилеград

на гражданите и работниците 
п Босидегра к:ка община и 

цялата страна
Честити

Ч Е С Г И Т II
НОВАТА 1995 г.ни учениците

И ■Г1.-Х11И 14* 
роти V.'и п на

псички граждани, 
п 1к)си.ищ ря лека 

община.

па всички свои делови приятели, потребители и 
гражданите на Босплеградска община и страната
ИОЖЕ.; 'Л АЙКИ ИМ НОВИ НОСТ11- 

I Ж ЕНИМ й \ СПЕШНО БЪДЕЩЕ
НОВАТА 1995 ГОЛИНА

и Коледните празници

ПРШТЯО 1 ЯНУАРИ 1995 ..



° НАШЕНЦИ В СНЕТА НА БИЗНЕСА

МЕЧТИТЕ НА НИКОЛАЙ 

СТЕФАНОВ СЕ СБЪДНАХА
Когато в началото на 60-те години.

тогава евтиния нефт стана главен енер- ■гъглншата едва лп е можела да стане. п'га ноплем въглиша, техният слой е 
гпен източник, следствие па което въ- и||я- които "Два тук да пазари въглища "я"ло ^ метра деболппа. Колко по-дъ- 
гленокопите масово се закриваха, тази има възможпост да се запознае с лооко се копае, въглнщата са все по- 
зла участ не отмива и "Мъзгош” - въ- топлинните им и другите пм качества, пък качествени. Затова няма никакви 
гленокопа при едноименното село в Дим- и косато и директора своя кабинет проблеми с пласмента им. Те вече се
итровградска община. Закрит без отоплява с тях...  ползват навред из страната ни, а на много
каквито и да е мерки за консервация, само оа вас няма зима ако се отоплявате с социални и други организации п
след няколко години от него не остана въглища от мъзгошката мина", беше ведомства ги даваме без пари - във вид па 
почти никаква следа, а стопа изчезнаха и първата ми мисъл, която подхвърлям като п°мош.
надеждите на забърдчанп и димитро- някакво рекламно поръчение. А когато стана дума за размера на 
вградчапп изобщо, четой може би някога здравпепайки се майстор Колчо. А на пниестпцпптс в откриването на мината и
отново ще заработи. При хората останаха "ег0, комуто шлагворт за разговор на как са обезпечени необходимите
спомени, жал и носталгия за рудника, от която 11 да е гема във връзка с "Мъзгош" финансови средства, нашият събеседник
който се санбядавпха с евтини и елва лп 0 нужен, тоя който му подхпьр- малко се позамисли, и продъжи:
качествени въглища за отопление. лнхме, силно му хареса. II мака[> чс I очният размер и сам не зная, по се

Такива чувства изпитваше и младият ГДботпота време изтекло и той бързаше 3|!:|с-,|е инвестициите в такива стопански 
Николай Стефанов от съседното село - ооскти са големи. Имах собствен
Пъптопошппш когато по това впеме Го П1 ,е [|Р110бШ11 к'ъ|'1 рабоТнилито си. капитал, та пито динар от банки и други 
п п^кт е ’ тпъгпа шг Таг^тъпг Щ’,1"0- вс'1е '«пратил в кафене Финансови институции несъмпзимал. Над
габота Растеше той като механик в , 1!|1,,101юд" "а ''«рпушка по повод "сг,. 30 години работя и през това време бях строя товарна теглилка от 50 тона за
С1ГК СЕ-» "копп ' 1,мемдсма му. отново седна, посъбрал средства, с които можех пот рбите не само на моето предприятие.
5 ед това както .^ноз а друт »шади ГОТрВ продължителен разговор. удобно да живея. Спестявания на пари в но и на целия град и стопанството му. Заслед това, както мнозина др. д Разказвашсувлекателно историята на банки, в някакви си “Югоскандицн" и тази цел ще са необходими околоМгО

"Дафиментн" никога не съм имал. Не съм 000 динара, които 
икономист, по моята философия по обезпечавам, 
отношение на финансите е, че капиталът 
е най-сигурен и най-бързо се 
оплодотворява когато се влага в ПРИЗНАНИЯ 
производствени обекти - там, където се п
създават нови материални блага. А в Докато беседвахме, погледът ми 
нашата община има много възможности, чест0 се спираше върху благодарствение 
много привлекателни производствени грамоти и други признания, които висяха 
програми, конто биха могли да бъдат по ст®ната-
доходни. Подобре е профитьт да бъде и ■ не изостанаха и признания и
по-малък, но да е сигурен, отколкото да "3Разн на благодарност. Е 
се осъществява с различни търговски и "лагодарствената грамота 
други спекулации, където за една нощ организацията на инвалидите от 
можеш да забогатееш, а вече през Алексинац, след това на бойците от 1991 
следващата да станеш банкрут. година, на общественото предприятие

__ гесорт от Лесковац, на предприятието
ОТ ПОЛЗА ЗА НАРОДА, "Цветни метали" от Прокупне.. Приятно

ОБЩИНАТА И ДЪРЖАВАТА * ”в°е
насърчава човека още по-уселено и по- 
усърдно да работи, за свое добро, за 
доброто на народа, общината и 
държавата. - повтори отново мисълта, 
която постоянно изтъкваше като чели му 
е пътпоказател в живота.

|,||Ко;ь1Й Стефанов, собственик и
директор на ‘'Мъзгош*'

също сам

НЕ ИЗОСТАНАХА И

то, тук е
от

По време на продължителния ни 
разговор, нашият съдбеник често 
повтаряше, че откриването на мината е от 
полза не само за него, но и за народа, 
общината и държавата. Неговите 
обяснения за такива твърдения са 
наистина убедителни, ясни и логични.

-Нашето Забърдпе отново се 
съживява. На въгленокопа сега работят 

. три булдозера и три багера. Петнадесетхора. се озова в Германия, на "временна Мб.-юш , за злата участ, кояю го камиона постоянно сноват от Мъзгош до 
работа" в чужбина. Прсоплаване!о м\ сполетя през 190о година, за сг-<ии,1 Димитровград и обратно. Сега в пред- 
та.м наистина бе временно. След лесе! жшейска одисея, тихите па 1сждп, че приятието са трудоустроени 15 
години отново се завърна в родния си мината отново ще бъде открита, за своите работника, от които по един машинен и 
край, за който постоянно милееше и със отначало само мечти, а по-късно и всс по- миньорски инженер, един геолог, двама 
спечелените пари. "изпечен занаят’ и реални надежди,чешеиаоерссплпсамдп мин.техника... Ако всичко върви според 
натрупан трудов и житейски опит откри се наеме с откриването му. плана, вече напролет броят на раотн-
еднн от първите автосервизи в Димитро- пд ГЮ Г13 ВА МГ’ Г|Р|/Ц>- ,шите може да се увеличи на около петде-
вград. а гТ[ I мт г г п ага "* сетина. Смекчава се, значи, проблема с

От преди две години Николай С1Д11И I Е ЬЛА1 А безработицата в общината. Повече
Стефанов, или майстор Колча, както -Решаваш момент беше кризата въглища от нашил рудник, значи съще- 
димитровградчанн му викат, стана която гпочетя нашата страна след временно и по-малко изсичане на горите 
собственик и директор на частното ембаргото, к0гат0 ста||а яс|10,'чс ,Шодът и по-малко харчене на еяектрнчес 
миньорско предприятие Мъзгош. и ползването на собствени за отопление. Освен това, с откриването
Рудпинкът, който 30 години беше 'клин- ” ‘ ’ , пониодни пегурси с конто ||а мината,се създадоха възмножностп за
пчсски- мъртъв, отново оживя, разполагаме. Общинската скупщина построяване н на някои ннфрастуктурни
г^шГппоекГппеТпГа0 Суданският изяейстаува решение от сьопигт.Й.™ ре.,-главен проект предписа 1ударскияг убликапскц органи за донзеледване и мъзгош през ълват сложих настилка
институт в Белград, ревпднраха го У“ б СКС1,литанпя на мъзгошкитс от ,|акъя “ Дължина от 7 км. За тази цел щ 6ъде лн прекратена 

же^п.Г- и соб код ихжте" финансови “,ш. А това право общината довери ”аРа~Х 1 4 хиляди шнара^По него ияк0^0г0ДишнаТа агоРни.Р на
средства"- обедпе°мтоГ-Ф|"ай препозпнсредст^^токаче вссТ," босилеградскня цех на Електронната
гК' г, Мъзгош , което създадох яз. тост ъ . 0 ' ГР м„||Япа Ппсч Смнлоппп промишленост от Ниш и на неговите 40
^ ’ задължение към общината е да й дявам.) КОГПтоСе пътува за Висок, или източната работника? Ако може да се повярва на

страна нп Забърдисто. Настилка от онова, което на 22 декември в 
чакъл направих и на димитровградската Босилеград заявиха представители на 

пробната експлоатация. Работата тръпна товарна гара., така чс идващите тук нишката Електронна промишленост 
па добре. 11апрапмхмс пязкрнока. като возила вече не замръсяват улиците на начело с председателя на Управителния 

„ "комитет", както димитро- изкопахме 70 000 куб. метра земя п града. Напролет планирам настилка от ф,всти комерческидиректорБрапислав 
вгоадчани все оше назовават хубавото открцхмевъглища, намиращи се наоколо чакъл да сложа и на пътяотОдоровци до йонаноиич, този цех ще започне да 
сдание на бившия Общински комитет на 20 метра под земята. Па мястото, където Гуленовци. На гарата в Димитровград щс работи 
СКС няколко канцеларии сега ползва 
частното предприятие на "Мъзгош”. Н 
една от тях е и кабинета на собственика и 
директора на предприятието Николай 
Стефанов.

Посетителя, който през тези студени 
зимни дни е свикнал да зъзне в помещения, 
които се "отопляват" на парно или на ток, 
остава силно влечателен, когато оше от 
вратата му полъхне приятна топлина.
Почти спонтанно вниманието му се съ
средоточава върху хубавата печка - 
известния камии на "Алфа" от Враня, в 
който бумтят мъзгошките въглища.

-Умната го смиелил майстор Колчо - 
си мисля. По-сполучлива презентацил на

Венко Димитров

“М 1кН ОНГ 1.1 ШОКО ОЖII 11)1

о ЗА ЦЕХА НА 
ЕЛЕКТРОН II А Т А 
ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ 
НИШ В БОСИЛЕГРАД

РАБОТА
СЛЕД

ПРАЗНИЦИТЕкп ток

• ••

М ЯМА ЗИМА С ВЪ Г Л И- процента от изкопаните въглиша и г.«11/п 1/1 — --- данни п резултати от до изследва п'*/То и
мчкп

ЩАТА ОТ "МЪЗГОШ" 
МИНА

в
I веднага слсд новогодишните и 

коледните празници. Отначало, както 
подчерта Йовановнч, ще има работа за 
двадесетина работника, а по-късно и за 
останалите. Ще се произвеждат части за 
някои домашни уреди и ще бъде открит 
магазин за продажба на домашни уреди. 
Междувременно ще се изнамери и 
подготви производствена програма за по- 
дълъг период.

И на това, както и на всички 
досегашни събрания, на които беше 
обсъден въпросът за по-нататъшната 
сьдба на цеха, работниците категорично 
заявиха, че искат да работят, независимо 

— какво и в рамките на кое предприятие.

На гражданите на Димитровградска община 
честити

НОВАТА 1995 г.
и Коледните празници

ЕРШТНО I ЯНУАРИ 1995 1 .



• СТОЯН ЕВТИМОВНОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВАТА НА 

СЕЛО РИБАРЦИ
БОСИЛЕГРАД

МИР, СТАБИЛНОСТ И 

ПОВИШАВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ

ЛОСТНО се унищожава <; неразумен 
риболов с непозволени средства 
/динамит, електрически ток и дрУ, 
така че за използването на тази 
развойна вьзможнаст са необх оди
мим спешни защитни мерки.

И село Рибарци се намира най- 
низката местност в Босилеградска 
община. Това е мястото "Обе 
реки" с надморска височина озз 
метра. Тук река Драговищица пр 
иема в обятинта си Ьранковска 
пека и но този начин събира водите 
и от Южната част на общината. 
Значи Рибарци е село, през което 

най-голямо количество

Рибарци, порочно клисурата 
на Драговищица през това село е 
своеобразен природен феномен. 
Тук се съединяват и разделят три 
планини. На североизток са се 
наредили многобройии хълмове- 
издънки на Милевска планина, 
чийто връх достига до 1733 метра 
надморска височина. На юг е 
билото "Шипок", нродьлажеиие

повишаване на жизнения стандарт.

!!ода.ИТук е и границата между 
Югославия и България. На Обе 
реки" вече 26 години съществува 
граничен контролно-иронусквате- 
лсн пункт. Митницата беше от
крита на 29 ноември 1968 година 
н но този повод тогава се състоя 
голямо тържество.

От година на година броят на 
минаващите пътници и превозниНИКОЛА САВОВ, секретар на Общинската скупщина 

п Босилеград: • Па всеки трезнен човек, па и на ме и. 
основно желание е последователно укрепване па 
програмата за икономическа стабилизация, цялостно 
премахване на санкциите, прекратяване на военните 
стълкновения в Босна и Херцеговина и при това 
правилно решаване на сръбския проблем в тази бивша 
югословска република. Стабилизиране на цените, 
разрешаването на допълнителното водоснабдяване на 
Босилеград и Райчиловци, както и всестранно 
повишаване на жизнения стандарт на всички.

5
В.
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о
«а
я
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ЬИВАН ИВАНОВ, работник в ОП "Бор": - Имам повече 

желания. Разбира се всичките пито могат, вито нм. аз 
очаквам да се изпълнят. Затова ще ваброя само някои.
Преди всичко очаквам да спре войната в Ьи,\, динарът 
още повече да се стабилизира, да се стабилизират цев- 
ите, а в предприятието, където работя да се изготвят 
нови. обаче реални производствени програми, с които а се увеличава, а откакто иродата е дарила с добри у еловияще увеличим дохода, ас това и личните доходи. Освен ^лства се у в ' народно стопанство. Запазени
той, очаквам парламентаризмът изцяло да заживее и бяха въведениз »^ждудаване са вековни широколистни и са

Р Р° Р ^ често се случва тук да минат и по Хубавите ливади и пасища оси
2500 - 3000 пътници за 24 часа. гуряват добри условия за жи-

2

На "Обе реки" спонтанно се разви вотновъдството, а тукашното 
голям народен пазар на нафта, население има хубава традиция в 
бензин и много други стоки, който този отрасъл. По горите и хълмо- 

ВЕРИЦА АЛЕКСАНДРОВА, препродавате.: в показа, че това място е твърде вете растат многобройии лечебни 
босилеградското основно училище: - ГТреди всичко в у добно за крайгранична търговия, онлки и г 1,0н. 1езн терени предла 
Новата година очаквам да се подобри още повече, че то е кръстовище на гат и доори у словя за олагородния 
водоснабдяването, да се стабилизира финансовата Тр„ големи пътни направления: дивеч, но пак за голямо съжаление 
система, да се повишат заплатите, ас това и поишаване към северозапад тръгва асфалтно положението с дивеча по тези 
жизнения стандарт на по-високо равнище, да се шосс за Босилеград, а оттам през места е съшо както и с рибното 
стабилизират и уравновесят цените, да се премахнат Ц л ас и ма и Бесна кобила за богатство в реките. При много по- 
санкциите, да спре войната в Босна и Херцеговина, а на ВЪТпешността на Сърбия м Юго- разу мно отношение към дивеча и 
всички ученици и колеги в училището пожелавам Славия; на югозапад, край Бранко- сериозни заштитнн мерки преде- 
успешна работа и крепко здраве, отделно на учениците вска река> криволичи широко, но лите на Рибарци и околоните му 
от моя уо клас. неасф датирано шосе за Тлъмино и села може да бъдат използвани за

Караманица и по-нататък, през доходен ловен туризъм.
Голеш, за Крива паланка н 
Куманово в Б10Р Македония; 
изток, през границата, е асфа- 
лтният път за Кюстендил в Репу б
лика България. С една дума 

пп-чеп „„ г_„ „ казано - благоприятното местоио-
на вс чк Г^ои ^ожевве на Рибарци в особено на Преди вешко желая крепко здраве на вешки мои мргт„огттп "Обе пеки" "кпие" в съученици и преподаватели. Да има през зимата 1,1 ттос |>дки крие в

достатъчно сняг. Да спре войната в БиХ, снабдяването себе си една от нан-добрите разво
да се подобри, учителите да пишат помалко слаби бе- и,,и перспективи на това село. 
лежки. И с успех да завърша основното образование.

Рнбарцн обаче има и един 
на голям проблем. И това село, както 

и много други в общината, е 
останало с малко хора в напред
нала възраст. Младите са го напу" 
снали и вече няма кой да 
обработва земята и да отглежда 
добитък. Затова и Рибарци се 
нуждае от сериозна помощ на 
общината и държавата, насочена 

В старо време, още преди осво- преди всичко към създаване на 
бождснисто от турцитс, Драго- много по-добри у'словня за живот 
вшцнца и Бранковска река ту к на младите хора. Ако сега не се 
били много богати на риба, предприемат конкретни акции, 
толкова богати, че и селото било градовете и по-нататък ще се пре- 
наречено Рибарци. Тогава още нълват, а селата ще опухтяват 
нямало големи водониснп, така че напълно. Затова дискусияата по 
в коритата на двете реки имало Пространствения план на Репуб- 
голям брой дъбоки вирове, много лика Сърбия в Босилеградска 
дупки под крайбрежните стени н обшина трябва да бъде много 

ДРАГАН КРУМОВ. шоФ на пътническия транспорт в големи камъни сред чистата вода - сериозно усилие за съблюдаване 
"Автоз ранил. ,р: * Б..с и играл:-Ра |С> и | а си, преди всичко истински рай за речните риби. на развойните потенциали на села- 
очаквам да (е премамш санкии.пс, «а се стабилизира Големите порои през този пек та н на общината като цяло и за 
финансовата < ие г» ма, а г чова и ла сг отпуснат по- ионзменихатезиобсгоятслства, но осмисляне на реални планове за 
високи и с по-благоприятни условия крелите,с които и в реките н сега съществуват усло- използването им. Това е начинът,
стабилшииаТазъпГ лъщ^Тшсвп^безпечав-шего на ВВП За *сгИВ0Т ,,а |,яколко видове по който боснлеградскитс села. в стаоилпзира пазара, ла .д ул.сии опезпечавапего ма .речни риби, а това значи и условия това чисто и Рибници може ти гориво и масло, да (е пороори пътната мрежа в гпп„м .. " к число и I иоарци, може да
общината, да бъде мир и< говор навсякъде и сипа. заспорген риболов и риболовен бъдат спасени от цялостно обез-

турзъм. Обаче за голямо съжа- люднванс. Тази статия е мой 
лепне рибната фауна в тези реки скромен принос за осъществя- 
нрез последните години безми- павето на тази цел.м.я.

ЬРШТйО 1 ЯНУАРИ 1995 г.



° БОСИЛЕГРАД

усилия за разрешване на този важен зк комунициране общински 
проблем, обаче засега без адекватни резултати. Започна се с 
укопаване на коаксиален кабел, след това с оптичен кабел, а сега 
с релейна 1111 -връзка. За тази цел са построени две релейни плочи 
една на Милевска планина и друга на Параловски рид, както и едно 
огледало на сградата на пощата в Босилеград, за което са 
изразходвани значителни материални средства. Обаче и тази ПТТ- 
връзка все още не е във функция, макър че според плана трябваше 
да бъде пусната в дейстие преди два-три месеца. Затова не без 
основа са съмненията и в този подхват.

И ПТТ-съобщенията на местните общности с общината, 
разбира се на тези в които има телефонни, не са стабилни и 
качествени. И при тях смущенията са чести, а и прекъсванията не са 
редки. Например телефонните връзки с местната общност
Назърица вече повече години са прекъснати. Чести са прек* В Ниш на 21 декември тази 
ъсванията и това за по-дълъг период и в местните общности Дол на година е проведено съвещсние
и I орна Ръжана. На представители на Нишавски,

Когато пък става дума за съобщителните връзки сонези местни Топлишки и Пиротски окръзи 
общности, в които има радиостанции и те както подчерта йованчов на тема как Да се коригира сь- 
не са най-сполучливо решени. Именно всичките те са в пряка връзка ществуващата мрежа на средн- 
с общинския наблюдателен център, който работи само до 14 часа, ите училища в споменатите три 
а след това и те се прекъсват. Затова бе взето решение занапред окръга.
всичките радиостанции да бъдат в пряка връзка с Отдела на Промените в Република 

решни работи, където има непрекъснато дежурство. Сърбия, които са в ход, а това са
На заседанието на Изпълнителния отбор към ОС в Босилеград преди всичко пазарна ико

на което се разисква за проблемите в ПТТ-съобщенията, отново бе номика, частно предприемачес- 
раздвижена инициатива за разширяване на пощите, с което би се 700 и провеждане на програмата 
овъзможило за въвеждне по няколко частни номера. Впрочем това по икономическа стабилизация, 
бе запланувано в развойните планове на общината. Обаче все още налагат и промени в средното 
предприятието за ПТТ-съобщения не е това реализирало. образование. Съществуващата

мрежа на средни училища в реп
убликата е нерационала поради 
големия брой малки училища, 
малки по броя на учениците, 
неусъгласувани с потребите на 
стопанството и възможностите 
за настаняване на работа. 
Всичко това и сигурно още 
много неща налагат корекции в 
мрежата на средните учили
ща.Така например от общия 
брой средни училища в репуб
ликата дори 11,06% 
десет или по-малко парарлелки, 
което е под всички икономиче-

° КОРЕКЦИЯ НА МРЕ
ЖАТА НА СРЕД 
УЧИЛИЩА В СЪРБ!

НИ
ИЯНЕРЕДНОСТИ В 

ПТТ
СЪОБЩЕНИЯТА

НА
ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАД 
ОТДЕЛЕН 
СТАТУС

Населението в Босилеградска община„„ _ ползува услугите на
четири пощи, от които тази в Босилеград е централна и свързва 
останалите / в Бистър, Долна Любата и Горна Лисина/ в ПТТ-съ
общенията с вътрешността. Покрай това, в десетина села има по 
един телефон а в пет-шест и по една радиостанция. Но и покрай 
това, 111 I-съобщенията, както с вътрешността, така и тези в рамк
ите на общината вече по-дълго време не са на задоволително 
равнище, когато става дума за ПТТ-връзките с вътрешпостта. Тои 
между другото бе изтъкнато на проведеното към средата на декем-
скупщина в БосилеградПЪЛПИТеЛН11Я °Тб°Р КЪМ Общинската

общ^Г^р^ 
ьистър и гикачево раздвижиха инициатива за изместване на 
пощата от Ьистър в Долно Тлъмино. Това те мотивират с факта, 
че преди пощата е била в Долно Тлъмино и че понастоящем 
сградата и помещенията където е поместена не отговарят на 
предвидените условия за работа, а в Долно Тлъмино вече е 
построена обществена сграда за тази цел.

Изпълнителния отбор към ОС в Босилеград обсъждайки 
иска на Д. Тлъмино даде подкрепа на инициативата.

вът

М.Я.

° НА ЛИНИЯТА ДУКАТ БОСИЛЕГРАДСКИ НАПРЕДЪК

БРАШНОТО ЗАХЛАДЖАВА 

ОТНОШЕНИЯАТА
- г| . „II „ „ _ ски критерии, шеснадесет

Дукатчани заплатили на Напредък да им вземе и докара брашно от републиканските запаси за ноември и гимназии в граничните райони 
декември 1993 ияануари 1994 година. Предприятието не им закарало брашното на време сетне, когато брашното миналата година не са успели да
на пазара значително поскъпнало, потърсило да го заплатят още един път - сега по дена на свободния пазар.

Миналата година Общинската скупщина в Босилеград и нейния 
Изпълнителен отбор бяха предприели мероприятия за 
организирано снабдяване на населението вобщината с хранително- 
вкусови стоки, преди всичко с брашно от републиканските запаси.
Количеството на брашното бе ограничено и се разпределяше въз 
основа числото на жителите в селата. За разлика от брашното в 
свободна продажба, това от републиканските запаси бе много 
по-евтино.

От организираното снабдяване с брашно най-малко полза 
имаха жителите в с-Дукат. Те най-напред с този жизнен артикул се 
снабдяваха посредством търговското предприятие "Слога'. Общ
инските власти обаче оценили, че това предприятие "не си гледа 
добре работата" и снабдяването на това село с брашно доверили на 
"Напредък". Дукатчани твърдят, че това предприяатие не им 
доставило брашно, което те заплатили за ноември и декември 
миналата и януари т.г. Подчертават, че това количество възлиза на 
около осем тона. Преди половин година на едно събрание в селото 
се оплакали и на председателя иа ОС. Ръководителите на 
босилеградски "Напредък" обаче казват, че не дължат никакво 
брашно на дукатчани. Попитхаме няколко души, за които считаме, 
че могат и имат какво да кажат по тоя въпрос.

Димитър Динов, отборник на сДукат в ОС в Босилеград: -В 
местната общност устроихме списъци на домакинствата и члено
вете, въз основа на които хората заплащаха брашното на Ленчо 
Александров, продавач в "Напредък". Цената на брашното 
определяше "Напредък". Това предприятие обаче не ни докара 
брашното на време както в други места. Най-напред, когато 
доставяха брашно в други села, представители на "Напредък" 
твърдеха, че не могат да го докарат, понеже нямат навта. Сетне 
пътят за селото стана непроходим. Когато пристигна брашното 
след няколко месеца, те търсеха нови цени. Търсеха това да стане 
по цена, която е на свободния пазар. Обяасняваха, че нашите пари

са само с

запишат най-малко три парале
лки, т.е. 75ученика. Подобни кр
итерии се препоръчат и в 
корекцията, а това са най-малко 
четири паралелки в клас 
относно 16 в целото училище. 
Изключително 
крайграничните и нер 
общини могат да бч 
гимназии с 12 паралелки. Един 
от критериите ще бъдат и 
основните училища в града и 
около него, където гимназията

е обезценила инфлацията. Повече от домакинствата с това не се 
съгласиха и "Напредък" им дължи брашно. Уверен съм, че 
дукатчани са прави. Те не могат да са виновни за пропуски на 
"Напредък". Ако той бе доставил брашното на време както и в 
други места в общината, сигурно е, че дукатчани нямаше да 
заплащат цех. В крайна сметка може би е трябвало да заплатят 
само за поскъпнали пътни разноски.

Васил Веселинов, инспектор по пазара в Босилеград: -Точно 
е, че хора от Дукат се оплакват, но в този случай сме безсилни.
По-точно казано, нашата инспекция не може да предприеме

Д°ГОВОРИ 8 Ш,СаНа Ф°РМа ше съществува, да завършават
Бранко Миладинов, директор на общественото предприяатие гмничшгге н^еразвитиобипиш 

"Напредък": -На дукатчани не сме длъжанп никакво брашно. Це- Ж) ученика Йошемюгодпуг 
покупните количества от републиканските запаси предадохме на ктотешш като отпмечн^ всички вобщината. ктитерии като отделечност от

Ленчо Александров, продавач на "Напредък": -За въпросните У'п,лището, оборуденост... 
три месеца, както и няколко преди тях, аз събирах пари за брашно Далн всички спомена I и кр- 
на дукатчани. Съществуват списъци кой колко брашно заплатил. ,,теР,,н 1ае изпълни димигро- 
Тъй като брашното за ноември, декември и януари малко закъсня к^йт^тоупно^може^а^ 
и понеже цената му бе доста увеличена, повече от домакинствата и А гамнят лак-т че тя
не искаха да вземат брашното. Казват, че един път са го платили не ® а !И>т..иа «р р„скат пак да то плават. За да не се разваля брашното, аз то ,КЛ “шТТ^^"‘"редно 
продадох по цена, която тогава бе на свободния пазар. Едно образование получават ученици 
количсство^родадох в Дукат, а едно п Църнощица и Д. Любата. от блъгарското малцинство,

Насил Йованчов, председател на Изпълнителния отбор на ОС дава особеност на гимназията - 
в Босилеград и председател на миналогодишния общински отбор дава д отделен статус. Това на 
за организирано снабдяване на населението: -Не сме в състояние практика означава, че не е не- 
нищо да предприемем. Ако дукатчани считат, че са ощетени нека пПччпнмп пя гр дяпишят п пъпни 
своите права търсят посредством събоднитс институции. клас трп паралелки, относно 75

челика, а може и по-малко, 
миазията значи остава и с по-

азвити 
ъдат и

н.г>.
малко ученици, което сигурно 
ще допринесе за подобрения 
качеството на обучението. 

Такова становище на
31:

° ИНТЕРЕСНО

ДИМИТРОВГРАД
КАТО

БЕЛГРАД

Това накара Общинската скупщина да приеме отделно решение за уреждене пешата 
и в тази област от топа кой и при кои условия може да сс занимава с такси превоз, как да Министерството за просвета на 
бъдатуредени колата, до определяне на станцията има доста недоразумения с таксистите, Република Сърбия сигурно ще 
понеже те тьрелт станцията да бъде н граничната зона, а това е невъзможно. Именно тук допринесе покачилата се тензия 
е и отговорът на въпроса защо са толкова много такситата в Димитровград - за превозване около съществуването на дими- 
на български граждани от границата до пазара н града, където българските граждани тровградската гимназия, създе- 
препродават най-различни стоки. А ако се има предвид, че за превоз от границата до града ЯС1|а с изявления иа някои 
се плаша по 10 динара на човек и че иа ден се правят и по 4-5 кръга, тогава е ясно защо политици, да се намали, дори и 
са толкова такситата в Димитровград. Между таксистите има и таквива, които са яа изчезне, а професорите и 
оставили държавна работа, зашото печалбата с таксито е много по-голлма. учмицйте да се обърнат към

И всичко това е добре. Дошото е, обаче във факта, че таксистите, за да "хванат" повече основната им работа, 
пътници, по главната и улица "Найден Киров" организират истински скоростни Освен димитровградската 
състезания. Щастие е, че още никой не е пострадал, макар че по споменатата улица, която гимназия подобен стстус полу- 
е без тротоар, се движат много ученици. За сьжалсние милицията изобщо не реагира на чават млекарската школа в Пи- 
това. рот и медицинската в Прокупне.

0 Вярвали или не, ио Димитровград
със седем хиляди жители има 40 
регистрирани таксита! Па глава 
от населението сигурно колкото и 
Белград, а може би повече.

А.Т. А.Т.
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В СПОМЕН ИА БРАТ МИ • ЛЕГЕНДАТА ЗА ПОП МАРТИН ......авкс имА ли ввг ■и|
-Мартин, Нога попския край, Цариброд и околностите му.• Инд сто II петдесет години жинсс легендата за поп

потекло, бил срещен и ик и 
Вило времето на Турския

МИЛЕЕШЕ 
ЗА РОДНИЯ 
СИ КРАЙ

Поп-Мартин Химорнч. Хорцсговсц по 
Погпново, по-точно п Погп попския манастир, 
вилает, време на турското царство, но вече в упадъка му. м

Трънскивт ппша, владетел на нашите крааиша, повикал "0" Марти 
тгтп Ппп-Маотин повел и жена си. Корито Сили в I рън, съпругата 
ПоСпкртиняпРр^ли;ка™ скъпа

Проф.д-р Алексапър Гигов,
роден през 1929 в Цариброд, размемпт соеде11ил. Поп-Мартин на лакомил Али-бег обещал много златни 
живя и твори в Ьелград над ^ да го дърЖ11 „ соеденип какво става в 1 рън и при пашата, 
години и там си създаде иN10 на к Поп-Мартин се върнал в Погпново и сега пече без съпруга се замо1шшил
учен откривател и ботаник. През 0 Погановския манастир. В манастира имало много калугери-моиоеи, кои ■

дсГймашс желание лп'напра-

разкопки?'неговите последни о°колнтета™иГбга™поз|3.Ткич?и пътеки искплТтТизнЕ“” м!ш™ 
желания искам да предам на мощ ги прикривала и те върлували от Ниш до Нидии по пърхопете на Стара 
младите интелектуалци от Ца- „тикна и по пътищата, по които минавали турските дружини с *азшп.|

Р"'К™..,0 си ...
йййкаггжй авуггуигуггл^съоиране на спелеолоди ш ис пппппжппшите ги ла се прелъжат да ги отпарят. Само ковчезницик* г 
лградското дружество, за да са имали съответните ключове, които са отваряли тези кожени
изучат дупките край Ногано- тор^м> |-|0 топа не било препятствие за хайдутите. Ге взимали торбии- и
веки манастир и разкрит имали турскитепратенициубивали.  Голямото количество златни пари поп Марти смьрт. Ля. това има много примери. п
истина в легендата за поп крил по пещерите, за щото той парите пее искал за себе си „а само за ползата През 1963 година се събрали шестима селяни от Поганово и драговита 
Мартин. Спелеолозите обаче ПО На църкви и манастири, но после и за набаока на пушки не само за и командира на милицията в Поганово. Взели въже и вързали Ьорис 
това време бяха заети С дружината, а и за останали съзаклятници, когато намисляли да вдигат (^тратиев от Драговита за да го спуснат в дупка. Борис бил храбър човек и 
изследвания в Черна гора и въстания. Така поп-Мартин оставил злато в много пещери, но най-много доле дълбините На дупката нещо го ударило в гърдите и сияйнитеочина

ята на Гигов не се осъществи, складирал в Смуковата пещера. И днессе знае къде е тази пещера и мнозина змия г0 заслепили. Другарите го извадили полумъртав, тръгнали към 
% Имате гопршо желание се опитвали да влязат в нея, защото там се намира още голямо количество селото> а когото срешнали селянката Евтима, Борис й казал Н, 
щ Имаше горещо желание злато Поп-Мартин искал да скрие златото и от своите монаси-хайдути, се видим\След два дни починал, 

да донзучн Калето С римската затова повикал златар от Видин и той дошел, но на километър от пещерата, В село Тръиски Одоровцисесъбрали тридесетина селяни и определили 
ВДИна край село 1 оиндол. на златаря вързали очите, за да не види къде отива и влиза. награда от шестдесет хиляди динара на онзи, който се спусне в Смуковата
• Желаеше да се направи Златарят напълнил един смук от злато със златни люспи по тълото и пеи[ера^ решил се Цоло - музиканта, от Трънски Одоровци и го спуснали, 

нова монография на Цариброд и хрилете премазал го със фосфор, а в очите и в устата на смука сложил След два дена . поцин&я
скъпоценни камъни, които блестят. Преди да се дойде до смука направили ^ Света Гора, покрай Лукавица живял дядо Стефан. Към него се
седемнадесет стъпала, над които висяли големи камъни. Като се стъпи на обърнал ^ила от Драговита и дядо Стефан му показал дупката към 
определено стъпало, камъните се срутвали и убивали посетителите, камън- пешеоата ц0 откровено му казал да не влиза, защото вече е загубил двама 
ите свързали по теорията и правилото на скачени съдове. Като си изпълнил у
задължението на прочут занаятчия, златарят от Видин, си тръгнал, 

тви и монография на манастира възнаграден от поп-Мартин. На видинеца пак вързали очите и го 
"Св. Кирик" над село Смиловци. изпроводили. Но поп Мартин дал нареждане на хайдутите пак да го убият.
За него казваше, че бил за да не разкаже какво е правил и къде е бил. Запомнили хората че казал: 
съграден от графиня Юлнта, "Мъртва уста не приказва", 
като надргобен паметник на Дълги години хайдутите убивали турските
гина й Кипикп Манагтнпът е в Цариград предприели разследване, за да се види къде изчезват хазните и 
к гт л Тшото по турските страж," Някакво куче помогнало да се открият следите до Али-бегкатолически спш, зашито ни в*грън И неГо го положили на мъки. Останала една песен от това време 
вечния път от Изток към оапад "Река Терек тече, 
пътувала и графинята и при едно Али-бег се пече.".’
пътешествие починал й сина. Али-бег открил името на погановския калугер поп-Мартин.

•п Дпрггянт.п Гигпи Последвалострашноотмъщение.ТурцитеНахлуливманастира и убили
ГпгбГГл 38 калугера и самия отец Мартин. Само двама монаха останали живи. Те пътеводител за търсачите, 

заинтригува СВОЯ ученик Слооо- после събрали черепите на своите братя и ги съхранили в манастира. Отдавна е известно, че Мита Гага от Пирот е намерил при Топли дол
Голубович ОТ Ядрения инс- През 1938 година черквата е извършила чинодействие и служба божия казан със жълтици. Като млад овчар търсел своята кучка и я намерил свита 

титут в Белград ДД изучава и за избитите калугери и техните черепи били погребани. Това е била скутрата си в един храсталак, а под нея котел със злато. Той го използувал 
анализира въглищата при благодарност на църквата поп-Мартин и неговите монаси-хайдути за за да отвори първата фабрика^ в нашил край за гума, а днешни нейни 
сМъзгош, който твърди, че в заслугите им към черквите, манастирите и народа. наследници са гумарите "Тигър“ и "ГИД".
ТОЗИ басейн има голям процент по Смуковата пещера още не е отворена. Плана за главния вход пазил Толкова за Поп-Мартин и Смуковата пещера.
на спебпо и ппуги скъпоценни един Царибродчанин Петър Милин, който е знаел и броя на стъпалата и Имат думата спелеолозите. защото имат технически и специални 

опаеми ** начина, по който се влиза в пещерата. Ако знаеш същинския начин, главната средства и въжможности, съвременна научна технология, геомагнетни
•п Имяшр жрлянир па се вРата пред съкровището сама се отваря. Но днес това никой не знае. Знае се Уреди.
▼и имаше желание да се че един от входовете към пещерата е от страна на построената механа край 

издаде книга с легенди от род- Погановския манастир. Той е отдавна затворен, но хората там намирали 
ния край. златни пари.

В Смуковата пещера има много злато, но то е омагьосано и трябва да се 
: на манастира в Поганово, иначе сполетява голямо нещастие и даже

на
на

иде яма вече да

твъ

раполагаше с много данни от 
византийски период в тези краи
ща.

ФпИмаше в план да се изго- свои приятели.
Един силен и храбър отец -Станоес двама другари дошъл до Смуковата 

пещера. И той се спускал на въже. Казал на другарите си да го извлекат, 
когато потегли въжето. Когато го измъкнали с въжето, отец Станое нищо 
не казал, онемял от страх и след няколко дена - починал. Но оставил 
завещание синовете и внуците му да не търсят тези пари.

Толкова за Смуковата пещера.
А колкото се отнася за поп-Мартин, може да се каж 

неговите деяния се намират в широкия кръг на Сърбия. В Лесковац в една 
черква има данни къде се намират благата, които поп-Мартин е скътал. Има 
връзка и със съкровището на Неманичите, което още не е намерено и е 
предмет на съкровенни мечти на мнозина " иманяри". Има карти в околността 
на Ниш също със знаците на поп-Мартин, като тези знаци и шифри са

хазнаджии, и пашите от
е. че следи от

дан

изк
!Сор ще им бъде Николай Стефанов, директор на частното пред
ишна Мазгош" в Димитровград, както и Общината в града.

Лиляна Нейкова
/Бележка: С този текст г.Ненкова изпълнява едно от многото 

завети, които й оставил неотдавна починалия й брат д-р Александър 
Гигов/

Спон
приятие

Лиляна Нейкова даде

Т1нигяиши,1т111||г'1' &
• ПРОМОЦИЯ НА КНИГАТА ТОРЛАК 

В ДИМИТРОВГРАД
ЕДИН ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ 

ОТГОВОРИ

°в основното и средно училище в
БОСНЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
ПРИКЛЮЧИ

Всяка Нова година 
носи радости нови. 
Скрити в бели утроби 
всички стари кахъри 

като сняг преваляват, , 
като сняг се стопяват. 
Само локви остават.
И шептят на сърцата, 
и шептят на душата, 
че си бил в небесата

Съгласно утвърдената, от страна на Министерството за основно 
и средно образование на Сърбия, годишни програми за работа, през 
настоящата учебна 1994/95 година, първото полугодие в 
основното и средно училище в Боснлеградска община, приключи 
на 23 декември. Зимната ваканция ще продължи три седмици, а 
второто полугодие ще започне на 16 януари 1995 година.

11 в едното и в другото училище подчертават, че с пр
иключването на първото полугодие, е реализирана и учебната 
програма, фонда часове по съответните предмети, както и 
заплануваните извънучилищни активности са изпълнени. Когато 
пък става дума за успеха и поведението, казват, че същият все още 
не е обобщен, а това съответните училищни органи ще направят 
тези дни, като при това и изготвят съответни програми за работа, 
през второто полугодие.

Инак, обща характеристика и за едното и другото училище е, 
че те навреме започнаха учебната година и че в отношение на 
предходните учебни години този път проблемът с учебници и други 
видове учебни пособия не бе толкова изпъкващ. И в едното и друго 
училище нещо от училищния инвентар е възобновен, а навреме и 
успешно е разрешен и въпроса с отоплението на училищните 
помещения. В основното училище в Босилеград покрай другото бе 
направен генерален ремонт на парното отопление, реновиран е 
покривът на училищната сграда и обезпечени повече нагледни 
средства по биология, химия, музикална култура и езиците.

И в 1 имназията, според думите на директора, Гоне Григоров, са 
реновирани няколко учебни стан и външния изглед на сградата. 
™!/,3~е.чен е |шве1|таР за ТР" учебни стаи, фотокопирен апарат, 
радиокасетофон и телевизор. Уреден е спортния полигон и пр. 
осичко това е крачка напред в отношение на предходните учебни 
години и обещава по-качествено обучение, а с това и издигане на 
възпиталено образователния пропее на по-високо равнище.

Книгата "Торлак" е само един от възможните отговори на 
въпроса кон са торлацпте, относно шопите, но не н окончате
лен отговор, изтъкна авторът Витомир Жпвкович от Пирот, по 
време на промоцията на книгата, състояла се на 15 декември 
Димитровград.

Сред присъствуващитс на промоцията книгата предизвика 
различни крайно противоположни впечатления. От цялостно 
оспорване и отричане на каквото и да е качество до истински

! хвалби. Тъй като в юшгата се бележи само периода до освобо-
| ждение от турците и то въз основа на имената, записани в 
| черковни и други книги, то от историческа гледна точка 
| изобщо не може да става дума, нито пък се вижда отговор на 

въпрос;, кои са торлацпте, кои сме ние. Дори и самият автор за 
имало,ши свое становище, едно от възможните, което за 
повечечо от присъстващите не е приемливо.

Но все пак заслужава внимание трудът на автора да напише 
книгата. За съжаление, на промоцията присъствуваха само 
дваестина човека, въпреки изпратените покани. Да ли рестр- 
икцията на тока, поради което времето бе поместено за два 

I ,,аса'11ЛИ »еЩ0 Друго е причината за това е неясно, както и защо 
никой от общинските мъже не присъствува, с изключение на 
Драган Колев, който говори за книгата. За отзабелязване е и 
присъствието на началника на Пиротскп окръг Нешко Мадич.

А.Т.

в

Всяка Нова година 
ражда радост незрима 
Като сняг превалява 
и след това се стопява 
всяка минала мъка, 
всяка зла несполука .
Нека само остава 
любовта без забрава 
С нея искат децата 
да закичват елхата 
А пък всички големи 
да напишат поеми.

Е Светослав ДимитроЬ

М.Я.
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° ДИМИТРОВГРАД

АКЦИЯ НА
СОЛИДАРНОСТ ХРИСТО СТОИЧКОВ ПОЗДРАВЯВА

ЧИТАТЕЛИТЕ НА "БРАТСТВО"

СПОРТ *** СПОРТ —
° НАЙ ДОБРИЯТ ФУТБОЛИСТ НА ЕВ РОПА И БАЛКАНИТЕ

От 17 до 27 ноември и в Димитровград се проведе общо 
югославска акция на солидарност, организирана от Червения

били организирани ^екип^които Българинът ХРИСТО СТОИЧКОВ е най-добрият футболист на Европа за 1994 година, сочат
стара хартия и облекло. Отделно в училищата учениците са РезУлтатите от анкетата на Франс футбол". Феноменалният българин спечели "Златната топка" с 
организирали свои екипи. рекодна преднина в о9-та анкета на френското списание. Стоичков е първи с 210 точки, следван от

По време на акцията са събрани 917 динара, 7 тона стара хартия италианЦите Роберто Баджо/"Ювентус", 136 точки/ и Паоло Малдини/"Милан", 109 точки/ и др. 
и 800 килограма стари дрехи. Събраните пари, хартия и дрехи се Нападателят на "Барселона" и България
дават на Червени кръст на Югославия, който ще разпределя получи гласовете на повечето от 48-те
помоща, там където е най-необходимо. кореспонденти на "Франс футбол" в страните от

И този път, както и винаги до сега, според големината на ' Щ Европа и бившите съветски републики,
общината димитроврградският Червения кръст, относно Димитро- -Това е най-голямото признание, което съм
вградчани са показали своята висока солидарност и желание да получавал като футболист досега. Безкрайно
помогнат много повече от някои по-големи и по-цазвйти обшини Ш 01,14 щастлив и горд и искам да използвам

у • момента да поздравя читателите на вестник
| ''Братство", който се печата в Югославия. 
I Искам още да кажа, че в Испания, където 

играя, се познавам с много спортисти от 
Югославия, с които съм отличен приятел, 

(к. , Още повече още от България съм, така да се 
* каже, свързан със западната ни съседка най- 

вече с музиката и певеца Мирослав Илнч, с 
когого сме даже и кумове... - каза Христо 
Стоичков, специално за "Братство", по време на 
награждаването му - най-добър спортист на 
Балканския полуостров, която награда му бе 
връчена в София.

Стоичков бе избран за номер 1 на Балканите 
според журналистите от информационните 
агенции на полуострова. Модерният ляв 
нападетел на България получи най-много гласове 
в 22-та традиционна анкета, втори е съотборн
икът му от "Барселона" - румънецът Георги 
Хаджи. Да добавим, че между останалите десет 
от "Топ 10" на Балканите е и Ясна Шекарич - СР 
Югославия, спортна стрелба.

° АПСУРДИ

И МЪРТВИТЕ 

ГЛЕДАТ 

ТЕЛЕВИЗИЯ!
Асен Анастасов от село Каменица е починал на 27 декември 

1991 година. След смъртта му в къщата никой не живее, но задъ
лженията за електрическия тока редовно плащат роднини. Още от 
тогава до последното отчитане електромерат на покойния Асен все 
показва 8200, що значи никой нито една крушка не е запалил.

Обаче за период от първи април до първи октомври трябва да 
се плати /и е платено/ 32 динара. Покойният дядо Асен никога не е 
имал телевизор, а все пак от тези 32 динара 14,40 динара са такса 
за телевизор! Опитите на тези, които поддържат къщата да бъдат 0 
освободени от таксата са останали безуспешни макър че "който 
харчи по-малко от 150 киловат-часа не плаща таксата". Знае ли 
това компюторът, който изчисли сметките или не или той е просто 
машина, която работи по напътствията на човек. По тази логика 
държавата може да въведе такса за самолети независимо дали 
простолюдието има самолет или не. Важно е да плаща

А дали покойният дядо Асен знае, че ако не плати таксите за . гшл .
неизхарчен ток, ще му изключат тока? Може би там, на оня свят, гр[|\Д | уу 
ТОЙ ГЛ6ДЗ. телевизия.

Тодор Петров
М444М

КОМЕНТАР

ПОСЛЕДНИ
НА

Футболният отбор на 
"А.Балкански" след 30 години 
повторно се намери в нишка 
дивизия - републикански ранг на 
състезаване. Този успех; 
заслужава похвала и е 
постигнат благодарение усърд
ието на фуболистите и на тре
ньора Новица Алексов. По това 
време, управата на клуба като че
ли и не съществуваше. След този възлови играчи, не можеше да На снимката-, първия ред - 

Чедомир Николов от Трънски Одоровци едва ли е считал, че успех, бяха предприети мерки за състави най-силен отбор. Г>ане Гюров, Емил Иванов,
когато една нощ по пижама излезнал навън да отърве своите консолидиране на отбора. Всички тези обстоятелства ЛюбншаТаковмСашаКрумов,а 
кучета, ще убие с кол вълк. Сформиран е управителен съвет ДОВедоха дотам, Димитро- г™ .“„^„."„„.'Х^инаГ^Ггиев

Чедомир е пенсионер завърнал се в родното село, отглежда 0т 7 души начело с Чедомир вградчанн в края на есенния дял мЛо»™ Тппоп.?«ич Т"' » 
няколко овце, крави. Една нощ кучетата, а има три едно от които Стойкович, директор на ва първенството да се класират соколов н треньора’Новица
вълча порода, започнали силно да лаят. Той два пъти излизал да "Металац". Отборът бе на на последно място. В Алексов.
види какво става, но нищо не забелязал. Когато и третия път подготовки десетина дни преди предстоящата зимна пауза к- „а_ Дпр.гаолъп Гт...ьо» 
излезнал видял, че кучетата се давят с чуждо куче, поне така мислел започването на есенния дял на клубът ще вземе мерки за Бобан ЦенковБожаДимитров! 
докато взимал кол от оградата и отишъл да помогне на своите първенството, което оказа преодоляване на синиша Димитров, Мнлован
кучета. Ударил един път кучето/вълка/през гръбнака и го счупил, положително влияние на съществуващите проблеми и Стоянов и Деян Митов.
сетне по главата и готово.Тюсле изхвърлил кучето и си легнал. Чак резултатите, които постигна. слабости. За шеф на отбора е_____________________________
на утое ден разбрал че "кучето" бил вълк. Облягайки се преди всичко наименован Глпгор Пейчев. Подговката за пролетия дял

-Да съм знал че е вълк, на дали би излезнал само с кол грешу върху собствени сили, бивш футболист на " Раднички" а първенството ще започне на 8 
него - казва Чеда. Сега както и да е, важно е че покрай толкова "Балкански" не можеше да 0т Пирот. Досегашният трньор януари 1995 голина в спортния 
ловджии с модерни пушки той го убил с кол. излезне накрай с по- Новица Алексов ще тренира по- център "Парк“ в Димитровград.

организирани отбори, а също МЛадшнтс категории
така и поради повреди на някои футболисти.

А.Т.

° II ТОВА СЕ СЛУЧВА

СКОЛ УБИЛ ВЪЛК

А.Т. Д.Ставров

: ш 1жш.в***1****ш*ш
®й>ВСЕОЩЕ НЕ Е УТОЧНЕНО

КЪДЕ ЩЕ СЕ СТРОИ СПОРТНАТА ЗАЛА
ГОДИШЕН ПОМЕН

На 20 януари 1995 година се 
навършва тъжна година от 
смъртта на скъпата ни и 
иелрежалима дъщеря, сестра и 
съплемеиица

щщ Инициативата да се построи спортна залп п Дим- На сесията на Скупщината се чуха и други 
итроБград за така наречените малки спортове: предложения, но без много убедителни доводи, относно 
баскетбол, волейбол, хандбал и други цели, безспорно повечето бяха гласни размишления в стила на не би ли 
получи подкрепата и от страна наотборницитенпОбщ- било по-удобно“.
инската скупщина на неотдавнашната сесия. Зала, Тъй като срока за заявка за нуждите от такъв обект
която ще струва към четири милиона динара и ще има до Министерството на спорта на Републиката, е съвсем 
места за около хиляда зрители, наистина е необходима 
на града.

"Недоразуменията" и занапред обаче продъ 
къде тя да се построи,, дали всички заинтересовани са състветното министерство.
включени в разрешаването на този въпрос и има ли Тъй кат0 Републиката поема да финансира 40 на 
гимназията отделно мнение по въпроса. Естествено, сто от стой постна обекта, би било разумно час по-скоро 
“странични" въпроси, които все пак спъват решение да се вземе и да не се проявава излишно “мъ- 
инициативата още в началото. друване", за да не отмине и този влак, както впрочем е

Според предложението на професиналната служба отминал вече не един влак за построяване на такъв обект 
на общината, а в съзвучието с разгледания вече проект и на други обекти в града, в които Републиката влага 
за уреждане на Спортния център, залата трябва да се значителни средства. Дано този път наистина надделее 
построи на сегашния помощен футболен терен, докато разумът и не вземе данък безразсъдният инат. 
от източната част на главния терен биха били построени 
игрища за тенис и плувни басейни за възрастни и деца.

*
Щ СТАНКА Т. КОВАЧ ЕВА 

1 - ■ 4г 7-' -'ГАНА
професор по география от

• Димитровград
‘ Със своето си трудолюбие,

^Я скромност, честитост и доброта тя
Н| остави завинаги светъл спомен в 

,, сърцата ии. Нека всички, които
обичаха нашата Таиа посетят 

нейния вечен дом на 20 януари в 11 часа в царибродското гробище. 
Вечно опечалени: майка Тинка, сестра Мария, брат Стоян, 

Нелка, зет Тодор с племеииците Ино,

къс, прието е компромисно решение: доколкото 
училищният съвет на гимназията се съгласи с даденото 
предложение, заявката веднага да се изпрати должават

снаха
Соня, Зоран, Злата, Стева, Драган и други 
близки и познати.

Ст.Н.

ЕРШТВО 1 ЯНУАРИ 1995 ..



ТИКВА БЕЗ КОРЕНГРАДЕЦИ I<од
П М р от А Тупа онядан дойде унукат при иеие у село. Раз

брал деко смо заклали с бабугу свшьуту, па дошъл 
за нскою шушеиичку. Много 1>и обиче синдракат.

Седимо тека уз масуту, ои иавървя шушеницете, 
и тека през залак ме пита:

-А бе, дедо, ти знаеш ли къв си?
-Ко че бре, дедин, да не знам къв сам! Свак човек 

зиайс, кой йе и що йе и къв йе. И ти требе това да 
зиайеш!

-Море, дедо, я зиам, ама ти кока не зиайеш. Това 
що ти разпраяш що ти казувал деда и прадеда, на 
деду ти |ьсгов деда и тека натам до иезнам си дека, 

дедо, нищо не йе. Това су дедо, народна преда
ни, коя може да се узну за точна, ама не су научна.

Я гледам, па си мислим, кво йе на унукатога, да 
му се не слота от толко шушенице. Ма йок, гълта ои 
и пак си разпран кико деда ми може би и не йе убаво 
разбрал кво му йе и>егов деда разпраял, а на н>ега па 
■ьегов деда и тека натам. Ко чеда не йе разбрал, това 
иема кво да се разбира. Това ти кажу, улезне у 
главуту и там остая док не умреш, затова що често 
ти деда разправя док си манечак, после ти разпраяш 
на синове и унуци и не може да заборавиш.

-Ти си, дедо, слуше що ти я кажем, Торлак!
-Къв бре дедин, Турляк, кой това ти каза?
-Никой дедо ми не йе казал. Я това прочита. Има 

цела юьига за това. А това що йе записано у кн»игу, 
това йедедо истина, наука йе това. И я сам са Торлак, 
а и ти си, да знаеш.

-Слуше, дедин,
сакаш да си!. Иош си млад, па има време док 
разбереш работете. Ама от ко йе свет и век ннти се йе 
на върбу родило грозйе, ннти пак може тиква без 
корен, па било да йе реселяча или онея що ги окамо 
свннсье. Я моят корен си знам, он се йош не йе 
искубал.ати дединтопърва кореше требе да пущаш. 
Него, стига тейе шушенице, че ти пукне шкембето. 
Остави малко да понесеш и на бащу ти и на майьу

тона

деда да ти каже: ти може кво

ти.

° МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕННЕ

НУЖДА
Един нашенец отивал често при началниците за туй или онуй, повече 

служебно. Омръзнало това на един от началниците и започнал да го мъмри: 
те много често идва, те търси работа за която той не е компетентен, те лошо 
отваря вратата.»

Нашенецът престанал да ходи при началниците и да им отваря вратата. 
Попитал го споменатият защо не идва повече при него както преди.

-Идвам пак, как да не идвам господин началник, ама само по голяма 
нужда! - отговорил нашенецът.РЕСТРИКЦИЯ

И ОЧЕ И НЕЧЕ
Ембаргото върху Царибродската телевизия все още не попуска. 

Непоносимата ситуация временният управителен отбор 
реши да разреши: понеже от самото’начало общинските 
левизията, нека да им я дадем!

Сега обаче те не я искат. "Ни кост глодже ни другому я дава".

на телевизията 
мъже искат те-

А.Т.

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ 
ИЗЛЕЗ НЕ НА 1 ВИ ФЕВРУАРИ !
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