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КАТАСТРОФАТА
ческата програма през 1994 
година свидетелствуват за изпъ
лнението на поставените цели и 
начални очаквания, което преди 
всичко се отразява всразяването 
на хиперинфлацията, осъще
ствяването на стабилност на 
пазара и цените, въвеждането на 
нова и стабилна валута, в 
осъществяването на стабилен 
курс и повишение на общата 
стопанска дейност, специално в 
промишленото производство. 
Забележени са положителни 
ефекти във всички области на 
стопанисване: ръст на заплатите 
и пенсиите и намаление на броя

По повод годишнината от 
осъществяването на Програма
та по икономическа обнова на 
страната, председателят на Реп
убликата Слободан Милошевич 
прие на 24 януари професор д-р 
Драгослав Аврамович, Мирко 
Марянович, председател на 
Правителството на Сърбия, 
Никола Шаинович, подпред
седател на съюзното правител
ство и Никола Станпч, коорди
натор на експертския екип в 
изработката на Програмата.

Със задоволство е констати
рано, че осъществените резулта
ти в провеждането на пкономп-

на работниците на принуди
телна почивка. От особено зна
чение е консолидацията на 
явните финанси и уравновеся
ването на държавния бюджет, 
относно финансирането от 
реални източници, с което са 
създадени условия и покрай 
съществуващите затруднения и 
по-нататък да се осъществява 
интензивна икономическа обно
ва. Очаква се, така както държа
вата е уравновесила своите бю
джети, през годината същото да 
направят и предприятията и 
банките.

В разговора са засегнати 
най-важните текущи въпроси, 
отнасящи се до успешното 
осъществяване на икономиче
ската програма. Председателят 
Милошевич изтъкнал и не: 
обходимостта от оказване на 
помощ на първичното селско
стопанско производство, земе
делието и животновъдството, 
специално изтъквайки урежда
нето на финансовите задъ
лжения към селяните.

Очаква се, също така, работ
ните групи, създадени за въпро
си 1. за заплатите, пенсиите и 
данъците, 2. финансовите 
институции и 3. капиталовло
женията, наскоро да изложат 
твоите предложения, с които да 
се допълни Програмата по 
икономическа обнова на 
страната.

-Общо взето - избягнахме катастрофата - заяви тези дни 
гослав Аврамович, гувернер на 

гославня и създател на ~по Радио Белград д-р Дра 
Народната банка на Югосг 
по икономическа обнова, по повод годишнината й. Именно, 
на 24 януари миналата година започна да действува 
програмата Аврамович, като най-голяма бариера на 
хиперинфлацията, която беше достигнала размер от 313 
милиона процента на месеца! Бяхме стигнали до световен 
рекорд, инфлация, забележена само още в Германия през 
1923 и в Унгария през 1946 година. От ден на ден започна да 
отслабва фамозния щицунг на валута и обезценяване на 
домашния динар.

Полека, но сигурно, Програмата на д-р Аврамович 
започна да си пробива път и да внася ред и спокойствие сред 
населението, измъчено от продължителната изтощителна 
инфлация.

В началото на януари миналата година една германска 
марка струваше 5 милиона динара, докато средната пенсия 
например възлизаше на сума от 4.8 милиона динара... И 
затова изобщо не очудва въодушевението, с което беше 
посрещната програмата на д-р Аврамович. И стана 
предвиденото от него чудо -1 динар - се приравни на 1 марка, 
а от улиците изчезнаха дилърите, които елека ръка трупаха 

рудови доходи. И не само те.
Започна наистина възстановяването.
При наличието на валутни резерви на страната от само 

200 милиона долара, д-р Аврамович се осмели да изведе 
такъв обрат, пред който остават слисани световно известни 
финансови експерти. Започна у нас и стабилизация на 
пазара. Цените започнаха да падат, а магазините се 
напълниха със стоки.

Д-р Аврамович започна от ликвидиране на бюджетния 
дефицит, зарад който често по-рано се печатаха пари без 
покритие и това силно подхранваше вече съществуващата 
инфлация. И в първите месеци на предишната година се 
установи време на стабилна икономика, подкрепена от все 
по-растящо производство, но и при увеличение на заплатите 
и пенсиите.

При наличието на санкциите и др. нежелателни, 
сьпътствуваши всяка реформа явления, програмата на д-р 
Аврамович на няколко пъти беше изложена на сериозни • 
удари. Причина за това преди всичко е недоимъкът на 
валутни средства зарад условията и обстоятелствата, при 
които живеем. Щицунгът започна да действува; започна 
покачване на цените и затова се наложи д-р Аврамович да 
предложи нови мероприятия. Такива последваха през 
октомври. Кредитите и паричната маса бяха сложени под 
строг контрол, а през декември по телевизията набеляза 
"десет заповеди', които трябва да се прилагат, за да запазим 
стабилността на динара и успешно продължим с про
веждането на програмата. Замразени са за три месеца 
личните доходи, и е наложено цените да бъдат върнати на 
равнище от 25 юли миналата година.

На създадените работни групи от експерти е възложено 
да разработят нови механизми и мерки за уравновесяване на 
икономическите процеси.

В този смисъл действува и правителството на Република 
Сърбия, което напълно подкрепя програмата на д-р 
Аврамович, оценявайки същевременно, че не съществуват 

причини за повишаване на цените. 11апротив -
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Председателят Милошснич в разговор с делегацията
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ВАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПОДГОТВЯТ СЕ МЕРКИ 
ПРОТИВ НЕЛЕГАЛНАТА 
ИКОНОМИКА

НОВИЗАКОНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Правителството на Република Сърбия на заседание от 18 
януари, председателствувано от Мирко Марянович. утвърди 
законопроект за недостатъчно развитите краища в Републиката 
до 2000 година. Според утвърдените законни критерии, за 
неразвити се считат територии в граничните общини до III-ю 
километра от държавната граница, без седалище на община, се
лски селища на териториите на общини, чийто ниво на развитост 
не надминава 80 на сто от средното п Републиката и селата, 
обхванати с развойните програми за Голия и туристическия комп
лекс Стара планина и Власина.

В новия Закон се предлага статус на недостатъчно развити 
краища вместо досегашните 103 - да имот 59 общини в Сърбия, и 
отделно ще бъдат посочени селища, които ще имат предимство.

В разискванията е подчертано, чес новитезаконопредписаиия 
се създават добри изходни предпоставки за осъществяване на 
равномерно регионално развитие на Републиката и за 
разрешаване на крупните текущи и развойни проблеми в 
нелостатъчно развитите краища. П

В Народната скупщина е представен на обсъждане и 11роекто- 
закона за превоза в пътните съобщения, с който се уреждат 
обществения превоз и превоза за собствени нужди, условията на 
изграждане, поддържане и дейност на автогарите и спирките п 
други въпроси по организацията и вършенето на транспорта.

Една от главните причини за приемането на такъв закон е 
потребата да се извърши подбор на превозниците, специално на 
ония, които се занимавате превоз на пътници на по-дълги релации, 

повиши отговорността им за качествено изплънение на 
обезпечаване на по-голяма сигурност в пътните съ-

На заседание, проведено през средата на 
януари. Правителството на Република Сърбия 
е обсъдило информация за нелегалната ико
номика и редица предложения за осеутяване на 
този вид стопанска дейност. Правителството на 
Република Сърбия, както 
официалното съобщение, е решило енергично 
да препречи пътя на всички видове стопанска 
дейност, които не са в унисон с конституцията 
и законите.

Според някои изследвания и преценки 
осъщественият по нелегални начини доход през 
1994 година е достигнал 54 процента от 
нациналния доход, поради което нелегалната 
стопанска дейност вече е станала един от най- 
големите обществени проблеми у нас. 
Изключително голям брой стопански субекти 
не изпълняват законните си задължения към 
обществото, т.е. не участват във финанси
рането на обществените дейности и 
държавнитеслужби.Това е една от причините, 
поради които легалната стопанска дейност 
прекадено се обременява с данъци и облагания 
и се отслабва конкурентната й способност, 
както на домашния, още повече на 
чуждестранния 
забогатяване все повечестава един от най-остр
ите проблеми в нашата страна.

Затова ресорните министерства вече са 
подготвили законопроекти и други мерки, с 
помощта на които ще бъде поведена енергична 
борба против нелегалната икономика. Въз 
основа на тези законопроекти Правителството 
на Република Сърбия в кратък срок ще приеме 
мерки, които ще бъдат приложени веднага 
след приемането им.

се изтъква в

непременно трябва да се снижават. Правителството 
ресорните министерства следят 
от Програмата

цените
също е констатирало, че
изпълнението^на^мер^взимат и Съответни мерки. Преди 

правителството ще дестимулира всички опити за 
иеаргументираи ръст на цените, като се тръгне от 
кредитната и данъчната политика и външнотърговския 
оежим - все до спешното приемане на антимонополистичен 
р приоритетно снабдяване с енергенти. Отделно

ще се посвети на ония мерки, с които се дава

и срещу ония,
които
всичко

закон и

производствено-пазарната верига и да прекратят по гока на 
преливане на профита в частни джобове.

пазар. Незаконнотокато се 
задачата и

11 Законът, също така, прецизно разграничава компетециитеот 
областта на обществения превоз между Републиката, общината 
и града.Правителството постанови и разпореждане 
изследване качеството на водите в 1995 година и програма.според 
която ще се правят дневни, седмични и месечни анализи на 
водотоците, изворите от първи ранг, акумулациите, и подпочвен
ите (юди и утайките, за да се защити качеството на водата и 
подобри водоснабдяването.

за систематично
Матея Андонов



БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ЮГОСЛАВИЯ ГЕОРГИ
. АКЦЕНТИ от интервюто на шефана

ЮРУКОВ НА "НАРОДНЕ НОВ ИНЕ" ОТ НИШВЕСТИ

НЕВОЛЯТА СБЛИЖИ НАШИТЕ 

СТРАНИ И НАРОДИ
ввйШШГЛВ
силното през последните 50 
години <7,2 градуса по 
Рихтер), па 17 януари 199.» 
година сполетя югозападната 
част на Япония. Най-много е 
пострадал град Кобе на 
големия японски остров 
Хошну. Над 5000 лица са 
загубили живота си, около А» 
000 граждани са повредени и 

300 000 японци са

По поеме н« джазовия фестивал Нин.пил >95” !

надостанали без домовете си. 
Според първите преценки 
гцетнти от земетресението 
възлизат на около 80 
милиарда долара. Десетина 
дни след земетресението 
положението в пострадалите 
области 
нормализира: училищата са 
започнали е работа, трамва
ите отново се движат по |М»з чи
стените улици, работниците 
са се върнали на работа...

повтори официалните бълга
рски становища във връзка е 
преодоляването на босненския 
конфликт. Най-важно е да бъде 
прекратено кървопролитието, а 
след това да се поведат полити
чески преговори все докато 
намерят решения за спорните 
въпроси. С една дума, България 
се застъпва за мирно преодоля
ване на конфликта е полити
чески средства, като при това 
еднакво са уважават интересите 
на всички воюващи страни.

нерадушно, понеже със санкци
ите се наказва приятелска 
съседна страна и братски народ. 
Ръководейки се от съзнанието, 
че санкциите са политическо 
решение и че икономическите 
процеси в съвременния свят едва 
ли могат да бъдат възпрепят
ствани, България не е ни поми
слила да затвори границата към 
Югославия, пито да въведе низи 
за югославските гражданите и е 
оказала и оказва пълно съ
действие при доставките на 
хуманитарна помощ.

-Много важен е фактът, че 
Югославия можеше да разчита 
на сиг

-Вие навярно сте под санк
ции, но том но навреди на добро
съседските ни отношения - заяви 
г-н Юруков, отговаряйки на 
въпроса за състоянието на 
югославско-българските отно
шения след въвеждането на 
международните санкции про
тив нашата страна. -Напротив, 
отношенията ни са все по-добри 
и по-добри. Междувременно 
много неща се промениха и при
нас, и при вас. Спсцнфи.....
обстоятелства и вашите неволи 
от санкциите даже сближиха 
нашите две страни и народи... И 
том е много хубаво. Защото, 
когато се намерите в неволя, 
най-важното е какъв е първият 
ви съсед. Факт е, че само добри
ят съсед може да има добри 
съседи. Макар че мшата страна 
е под санкции, нашата граница 
никога не беше затворена към 
Югославия и все повече

постепенно се се

СЕДЕМ СЕДМИЦИ след 
избухването на войната в 
Чечения между руската 
федерална армия н чсчснск- 
ите сепаратисти въоръжените 
борби в столицата Грозни не 
стихват. Руските воиннцн и 
чеченските бойци за независи
мост водят тежки борби за ко
нтрол над столицата и инсти
туциите на властта. На 19 
януари т.г. руските сили са 
завзели Президентската пала
та, но бойците на Джохар Ду- 
даев са продължили да оказ
ват съпротива в други части 
на Грозни и да се готвят за 
гернлска война на цялата тер
итория на Чечения. Военните 
аналитици в Москва прецен- 
вят, че руската армия подгото- 
вя нова офанзива за окон
чателно покоряване на 
чеченската столица, а след 
това н за унищожаване на 
сепаратистките пун 
останалата част на Чечения.

МАЙКЪЛ РОУЗ, брита
нски генерал, който през изте
клия едногодишен период 
беше главнокомандващ на 
"сините каски" в Босна тези 
дни предаде длъжността си на 
друг британски генерал - 
Ру перт Смит. Според оф ициа- 
лни британски оценки сър 
Роуз е оставил на наследника 
си все още неизвестна, но 
много помирна обстановка н 
едно важно постижение: пови
шен е авторнтът на мисията на 
умиротворителните

По въпроса за реалността на 
инициативите за по-конкретни и 

силни балкански интеграции 
шефът на посолството на Репуб
лика България в Белград Георги 
Юруков заяви:

- На Балканите, а това е и 
световен опит, не трябва да 
изправяме старите и да прокар- 
мме нови граници, но трябва да 
ги премахваме, И е добре, че на 
този план се прави нещо и при 
сегашните обстоятелства. Значи 
трябва да се подкрепят и насъ
рчават всички интеграции, но аз 
бих подчертал, че истинската 
балканска интеграция е възмо
жна само ако в нея участват 
всички балкански страни без 
изключение. В сегашния момент 
не е реално да се създаде напр
имер една балканска органи
зация за сигурност и сътрудн
ичество. Това обаче не означава, 
че такова нещо не може да се 
случи, напротив, това би било 
отлично. Защото интересите на 
великите достатъчно върлуваха 
по Балканите, въвличайки 
нашите народи в страдания и 
взаимни стълкновения. Сега 
обаче това не е възможно все 
докато навсякде на Балканите 
завладее мирът вместо войната. 
Затова междувремено всяка 
балканска страна трябва да 
форсира билатералните си 
отношения, да подготовя почва 
за влизане в Европа чрез 
Балканите. Защото отделно 
едва ли може някоя от страните 
да осъществи тази цел.

урна и отворена граница 
отк ъм България. Затова мога да 
кажа, че по този начин България 
направи една голяма инвестиция 
за хубавото бъдеше на добро
съседските ни отношения - 
подчерта г-н Героги Юруков.

Помолен от М. Додерович да 
оцени перспективата ва отно
шенията между двете страни, 
шефът на българското посол
ство в Белград между другото 
заяви:

по-

Амбасадорът Георги Юруков
добре, че съвместно се готвим за 
времето след санкциите. Уверен 
съм, че това време ще дойде 
бързо и че нашето сътрудн
ичество ше доживее истински 
разцвет... Като дипломат, аз 
размислям не само за иконо- 
мичеки ге и търговските, но и за 
културните ни връзки. А те са 
все по-тесни и все повече се 
развиват и в периода на санкци
ите. И това е нормално, понеже 
става дума за изключително 
близки народи в културно, 
религиозно, езиково и много 
други отношения.

В отговор на въпроса какво 
влияние върху по-нататъшното 
развитие на югославско-бълга
рските отношения ще окаже 
победата на българските социа
листи на неотдавнашните парла
ментарни избори в България г-н 
Георги Юруков сподели, че 
двете съседни сьржави, като 
страни с политически плурали
зъм, трябва да изграждат тра
йни и стабилни взаимни отно
шения, върху които партийните 
и политически промени в двете 
страни на могат да окажат по- 
съшествено влияние.

Спирайки се на обстанов
ката в Босна, г-н Юруков

дничим.
тговарявкн на въпроса за 

официалните становища на 
България към югоембаргото, 
шефът ва българското посол
ство в СРЮ нстъкна, че Бълга
рия като членка на ООН и 
страна, която иска да върви в 
крак с цивилизования свят, е пр
иела решението на Съвета за 
сигурност на ООН за санкциите, 
но това го е направила съвсем

сът

-Нашите икономики обекти
вно имат нужда да разчитат една 
на друга. И преди войната в 
бивша Югославия България 
имаше твърде развито търгов
ско сътрудничество със Сърбия. 
То е поутихнало сега, но ектове в

Полумесецът отново и отново се задава над Балканите. 
Целите на неприкритите аспирации на ислямския

и към нашите две страни.фундаментализъм са насочени 
Какво да се прави?

-Зная защо вие в Сърбия проявявате твърде голяма 
чувствителност по тези въпроси. България се застъпва за 
балансирани отношения с всички съседи без радикални 
изостряния. А това означава цивилизован, европейски 
подход към всички въпроси. Защото всички народи са 
добри, само някоя политика в някое време може да бъде 
лоша. През осемдесетте години ние имахме лоши опити с 
Турция, но сега отношенията ни са нормализирани. 
България има много горчиви опити от миналото, от 
началото на този век, и затова сега настоява за онова, което 
може да ни сближи с всички балкански народи... 
Съществуват сложни въпроси, тук е и лошото наследство 
от миналото, но трябва да бъдем търпеливи и да не се 
връшаме към "старите сметки".

сили на

"ИСЛЯМСКИ ДЖИХАД", 
палестинска фундаменталис- 
тка организация, тези дни е 
извършила още една голяма 
диверсия в Израел. На един 
кръстопът на пътя за Хайфа, 
северно от Тел Авив, в центра
лната част на еврейската дър
жава са отекнали две силни 
експлозии, които са убили 16 
и наранили над 60 лица. През 
изтеклата година терористи- 
самоубийци от редовете на 
ислямските фундаменталис- 
тки организации и движения, 
които се противпоставят на 
мирния процес в Близкия 
Изток са извършилидиверсии 
в Афула, Хадера и Тел Авив. 
Трагичният баланс на тер- 
ористката им дейн 
50 жертви.

ИРАН ПРОИЗВЕЖДА 
ЯДЕРНО ОРЪЖИЕ - заявил 
преди няколко дни америка-

• ОБ СТАНОВКАТА В БОСНА И ХЪРВАТСКО В НАЧАЛОТО НА 1995 ГОДИНА

ОПАСНО "НЕ" И (НЕ)ОЧАКВАН ОБРАТ
Във връзка собстановката в Хърватско и конфликта 

в Босна два въпроса изпъкнаха на преден план през 
уЧ^ПрОФОР11 послеАии'и ш’е имаТуджмановото "не" на
ли американските директни контакти с босненските 
сърби да ускорят мирния процес в Босна?

опасен. Ако Хърватско не отмени това решение и ако хърватското 
ръководство реши "да върне Крайна с всички средства", тогава една 
нова война в Хърватско ще бъде неизбежна. Затова от ООН, САЩ, 
1 ермания и други страни Туджман беше предупреден за 
опасността, която може да предизвика неговото решение относно 
повия мандат на силите на ООН. Реагираха и ръководствата на РСК 
и и Югославия, които в писма до генералния секретар на ООН 
Ьутрос I али изтъкнаха, че решението на държавния връх на 
Аърватско сериозно застрашава резултатите на досегашните 
усилия за мирно решаване на проблемите между Хърватско и 
Крайна и може да бъде източник на нови въоръжени стълкновения, 

съединените американски щати полека, но сигурно присвояват
Хърватският президент д-р Франь Туджман и цялото ръ- конфликтв ЙсндЛкйъш^ 

ководство на хърватската държава решиха да откажат "гостопр- /не/очакваният обрат в политиката на едшегвешта ствъхгила в 
иемството си на умиротворителните сили на Обединените нации, света към босненската криза и нейните неп^редствеш^актгони 
сегашният мандат на които завършава на 31 март 1995 година. Тези д„и официален Вашингтон реши да уганови?еп<^^^ 
Решението на хърватския върховния официелно е мотивирано от контакти със босненските сърби и том решение веЧе се па
слабите резултати на мисията на ООН в мирната реинтеграция на Американският представител1 в Контакната групЧ м Ч^лс 

^"А-зоните в конституционната и правова система на Томас в началото на минала седмица води назгБвош, г пъ 
Хърватско . При това Туджман и най-близките му сътрудници не ководството на Република Сръбска в Пале Томас Чедата Раа 
се притесняват да посплашат Република Сръбска Крайна дори и с журналистите нишо за съпънжанпрто на па „н& каза на"връщането й в рамките на Хърватско с шевни средна". Р и сътрудниците мУ то в^ остова на нетовото КаРаджнч

Макар че политическите аналитици не са уверени, че решението преговори^може да сеМппелпоЧожи3ачЧЪи0ГЛ<1 ?1Яван*-на М"РШ,ТС 
на Хърватско ще остане в сила и след 31 март, най-новият групасеопита^а„амЧпятШII г?СА1Д' и Контактната 
политически ход на президента Туджман беше оценен като твърде за трите воюващистрани омпромис за Босна* еднакв° приемлив

ост е около
Когато става дума за окончателното преодоляване на кризата с. 

бивша Югославия, първият месец на настоящата година остава да 
бъде запомнен по едно /не/очаквано и опасно "не" и по един също 
така /не/очакван обрат в политиката на единствената свърхсила 
света.

в

в
нският държавен секретар 
Уорън Кристофър. "Това е 
много опасно, добавил той, 
понеже Техеран продължава 
да оказва подкрепа на екстре
мните ислямски терористки 
организации Хамаз и Хи- 
зболах." Подобни обвинения 
по адрес на Техеран идват и от 
официален Лондон. Според 
британския външен министър 
Даглас Хърд "Иран е станал 
член на ядрения клуб и вече 
представлява голяма заплаха 
за стабилността в региона и 
по-широко".

изявление

БттетВо 1 ФЕВРУАРИ 1995 г.



° КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕЧАТА НА ОО НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАДВ НОВАТА 1995 ГОДИНА:

КОИЦЕПТ ЗА 
ИНФОРМАТИВНАТА 
ДЕЙНОСТ В ГРАДАПОДГОВЕТЕ СЕ НАВРЕМЕ

за Плащане на данък!
На 12 януари тази година 

председателят на Общинския 
отбор на Социалистическата 
партия в Димитровград Дра
ган Колев организира конфе
ренция за информативните 
средства на български език. 
Той запозна присъстващите 
журналисти с два впроса: 
информация от съвещанието 
на председателите на общ
инските отбори на СПС в 
Сърбил и концепта за органи
зиране на информативната 
дейност в Димитровград.

По първия впрос Колев 
изтъкна известните становища 
на СПС, съдържащи се в 
програмата на партията и 
направения обзор на двегоди
шния период в работата на 
Главния отбор на СПС. Той 
повтори познатите становища 
на СПС, че основните цели и 
занапред остават същи, а това са 
преди всичко мир икономически, 
културен и всеки друг напредък 
на държавата и гражданите, 
спазване на човешките права и 
правата на малцинствата, соци
ална правда, правова държава и 
борба против всеки вид 
криминал.

Що се отнася до конкр
етната политика на локално 
ниво, Колев изтъкна, че положе
нието в стопанството е най-лошо 
и макар че ролята на общинска
та власт в стопанството е нама
лена, трябва да се помогне там, 
където има нужда и начин за 
това. Един от ключовите проб
леми в общината в момента е 
водоснабдяването и в тази насо
ка е търсено от общинските 
органи да предприемат всичко 

различни общински източници, възможно за оспособяване на
Р Отборннцитеобсъдиха и пр- ^“пХотои 'за°п™натаЙшна 
„еха н няколко проекторенг "бп0°тдагов обезпечаване на 
ения, между които отделно питейна вода. Водени са разго- 
внимание заслужава проекто- ВОрИ в рамките на финансовите 
решението за изменения и допъ- ВЪжможности да се направи 
лнения на размера на обшинск- план вобластта на комуналните 
ите комунални такси и други дейности през следващата 
видове облагания.

Колев изтъкна, че тъкмо тук 
съществува определена празни
на, която трябва да се попълни. 
И занапред се настоява това да 
се разреши чрез създаване на ед
инен информационен център, 
който с времето да прерастне в 
явно преприятие. Основен конц- 
епт в момента е редакцията и Ин
ициативният отбор на Царибро- 
дската телевизия да намерят 
най-оптимална организациона 
форма за използване на същес
твуващите кадри, съществува
щата каблово-дистрибутивна 
система и финансовите възмо
жности на общината. Всичко 
това, според Колев, ЗАСЕГА в 
рамките на Центъра за култура 
може да осъществи функцията 
на информиране на гражданите. 
Всички стълкновения, раздори и 
делби би трябвало да бъдат 
преодолени заради съвместната 
цел - обективно и навременно 
информиране на гражданите. 
Тук, разбира се, да се намери и 
Радио Цариброд, който би 
трябвало наскоро да започне с 
работа. Трета и последна фаза в 
развитието на Царибродския 
информативен център /както го 
нарече Колев/ трябва да бъде 
наоавката на малка печатница, 
която да задоволи нуждите на 
стопанството и да се създада 
възможности за печатане на 
вестниците и списанията /не 
всички/, които преди години са 
съществували в Цариброд. 
Преди всичко това са вестник 
“Цариброд" и хумористичното 
списание "Клопотар .

Когато изтекат и последните дни на 
настоящата 1995 година ще се наложи да 
направим "обща равносметка" на приходите и 
разходите в нея. В настоящия момент, макар че 
има още неизвестни какво ще се промени в 
данъчната политика, не е лесно да се каже 
какво носи синтетичното плащане на данък за 
гражданите. В годишната декларация за данъка 
ще трябва да се внесе какви приходи сме имали 
през 1995 година: всички получени заплати, 
хонорари, лихви, дивиденди, наеми, предпр
иемачески печалби, възмездие за нововъве
дения, продадени на чужденци, рента за нает 
камион, автомобил, спечелен на лотария..'.

Заявките с внесените данни ще се подават 
най-късно до 15 март идната година. Ония 
трудоустроени граждани, които са се 
издържали само от заплатата, ще получат 
данни от своите преприятия за общия 
платените данъчни аванси и облагания за 
социално осигуряване. Ония пък, които 
работят да запазят платежните ведомости, 
получени от временните работодатели: в 
домашната документация трябва да се пазят 
квитанции и за всички други приходи през 
годината.

Със закона се предвижда преди опреде
лянето на данъка държавата да ни признае и 
някои облекчения. Облекчения ще имат ония 
семейства, където има незаета съпруга, изнем
ощели и остарели родители, необезпечени 
внуци или алиментация за бивши съпружници.

На такива граждани, без оглед на размера на 
личния доход, ще има намаление от 240 динара; 
децата биха "теглили" намаление на приходите 
от 180 /за първо дете/ до 480 динара /за дете 
което е напълно нетрудоспособно/, а допълни- 

120 динара е предвидено за 
граждани, прехвърлили 65-годишна възраст. В 
редицата набелязани облекчения, личното 
освобождение от 20 динара на месеца е 
наистина скромно, но вече има предложения то 
да се увеличи.

Държавата ще признае на гражданите и це
локупните разходи, които в течение на годината 
направят за набавка на лекарства, здравни и 
ортопедски помагала, за лекуване и реабили
тация, било да са оказани в лекарски кабинети, 
например зарад собствено здраве или здравето 
на някои от членовете на семейството което 
издържа. За такива разноски гражданите 
трябва да събират документи, които ще 
покажат на данъчните власти.

Годишни заявки за данъчно облагане, вероя
тно, няма да има нужда да подават граждани, 
които се издържат изключително от селско
стопански производство и които плащат 
авансен данък върху кадастралния доход. С 
такива затруднения, по всичко личи, няма да 
имат нужда да се обременяват и пенсионери, 
инвалидни лица, без работни, стипендианти, 
кредитирани ученици и студенти - всички които 
тези даждия са единствения начин на издръжка.

телно намаление от

доход.

» ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

И ПОДКРЕПА, И ЗАБЕЛЕЖКИ 

НА ПРОСТРАНСТВЕНИЯ ПЛАН Що се отнася до телевизията 
и радиото,предлага се за сега да 
се формират две редакции с един 
технически екип, които след 
това да се обедините един главен 
и отговорен редактор. Като 
партия на власт Социалисти
ческата партия ще се застъпва 
информативните средства, така 
конципнрани, да бъдат напълно 
в интерес на обективно инфо
рмиране на гражданите и хе да 
бъдат ИЗВЪНП АРТЙИН11. 
подчерта Колев

ния план на републиката да 
2010 година малко внимание е 
отделено и на потенциалното 
стопанско развитие на Босиле- 
градска община, преди всичко 
на експлоатирането на тукаш
ните рудни залежи, а тъкмо те 
трябва да бъдат едно от осно
вните развойни насоки на общи
ната. Забележки бяха 
ни и по въпроса за инфрастру- 
ктурното развитие на общината. 
Именно повечето от отборн- 
ииите са на мнение, че в 
окончателния Пространствен 
план на Сърбия трябва да бъде 
предвидено и изграждане на 
микроакумулации на Любатска 
и Лисинска реки за напояване и 
водоснабдяване, както и коре
нно подобряване на пътната 
мрежа. Предлага се 
Власина - Босилеград - Рибарци 
от регионален да станс маги
стрален и да се извърши моде
рнизация на останалите реги
онални пътища в общината. 
Оше повече, че от над 130 ки
лометра пътища от регионално 
значение, само 30 км са под 
асфалтна настилка или от 
общата пътна мрежа само 23 на 
сто имат регионално значение, а 
в републиката средно те 
възлизат на 78 на сто. Предлага 
се да се модернизира и 
регионалният гп,т Босилеград - 
Крива Фея и Босилеград, 
Търговище през Дукат, както и 
създаване условия 
"покриване” на общината с тр
ите телевизионни програми и

Дадена подкрепа на 
начелната концепция на 
Пространствения план на 
Република Сърбия до

година и при това са 
отправени съответни пред
ложения за изменение и 
допълнение на проекта 

Извършен е ребаланс на 
общинския бюджет за из
теклата година и са приети 
няколко проекторешения

година.
Що се отнася до информати

вната дейност в Димитровград,м.я.отправе- А.Т.

- КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МАЛЦИНСТВАТА В СРЪБСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУ
КИТЕ И ИЗКУСТВАТА

НАПРЕЖЕНИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРЕОДОЛЯВАТ С ДИАЛОГ

В не така обемистия дневен 
ред на деветата поредна сесия на 
Общинската скупщина 
Босилеград, проведена към края 
на изтеклата година, отборн- 
иците отделно внимание обър 
ха върху концепцията на Про
странствения план на Република 
Сърбия до края на 2010 година.

В кратките и твърде прин
ципни разисквания, след като бе 
дадена начална подкрепа на ко
нцепцията на Плана, отборн- 
иците отправиха и предложения 
за изменение и допълнения на 
проекта, като при това в окон
чателната изработка на Плана, 
Босилеградска община с всички 
свои природни ресурси намери 
онова място, което й прина
длежи и като икономически 
неразвита, и като крайгранична 
община.

Между другото отборн- 
иците отправиха забележки във 
връзка с предвижданията в 
проектоплана, според които 
броят на жителите в общината 
да се намали от сегашните 11,0 
хиляди на 9 хиляди. В забележк
ите отборниците изтъкват, че 
човешкият фактор е едно от 
стратегическите условия за по- 
ускорено развитие. Затова 
трябва да се създават условия не 
за намаляване, а за увеличаване 
броя иа жителите, В предло
жената версия на Пространстве-

Държавата трябва да подобри законите и 
политиката си, а малцинствата да се откажат 
от някои прекадени и несправедливи искания

Сръбската академия иа науките и изкуствата 
неотдавна организира международна 
конференция за положението на малцинствата, в 
рамките на която бяха представени над 80 научни 
трудовеот страната и чужбина. Сред най-важните 
констатации на участниците и конференцията иа 
преден план напъкнаха твърденията за “новите 
малцинства", за някои конституционни и законни 
непоследователности н уреждането на правата на 
малцинствените национални групи и за 
опасността от претворяване на националния и тер
иториален въпрос със сепаратистки тенденции.

Според д-р Борис Кринокапич югославските 
конституционни и законни решенпл на 
малцинствения пъп|юс се отличават със завидно 
качаство и не само, че не изостават зад 
международните стандарти, но са на крачка пред 
тях. Той обаче посочи и редица слабости на 
правната регулатина на тази материя. Например в 
конституциите не се споменават религиозните 
малцинства и техните специфични права. След 
това федерацията и републиките са дефинирани 
като държави на гражданите, а не като държави 
на който и да е народ, поради което не е опреде
лено мнозинството и затова е въпрос може ли 
изобщо да се говори за малцинства. Д-р 
Кривокапич предложи някои нови малцинствени 
права (най-малко един народен представител н 
парламента независимо от резултатите на избор
ите) и по-ефикасни механизми за защита на 
малцинствените права.

След разпада на СФРЮ съществено е 
променено положението на някои етнически

групи които от части на народи в старата са пре
върнати в национални малцинства в новата 
държава, а техмото положение не е правно 
дефиниарно. Това се отнася да сърбите в 
Хърватска, хърватите и мюсюлманите в Сърбия и 
трите народа в Босна. Югоспавяннте и по-нататък 
са етнически феномен; те са народ без държава, 
език и култура, а не са малко: в Югославия ги има 
350 000, най-много във Войводина /този Факт се 
обяснява с големия брой смесени бракове/.

Участниците в международната конференция 
едпндушно оцениха, че крахът на социализма 
предизвика създаване на силни национални 
държави и стремеж да се елиминира 
малцинственият въпрос. От друга страна се явява 
опасност от претворяване на националния в тер
иториален въпрос 
международната общност.

Па научното събрание в Сръбската академия 
на науките и изкуствата беше зададен и въпросът 
защо в Западна Европа и САЩ малцинствата не

пътятна-

с подкрепата на

за цялостно застрашават интегрнтета на съществуващите 
държави, а в страните от Източна Европа и 
Балканите положението е противоположно?

Конференцията в САНУ завърши с общото 
заключение, че съществуващите напрежения 
трябва да се преодоляват с приемане на дем
ократичния правов порядък и с диалог между 
лтурнитс и етническите общности. Т 
подразбира готовност да се уважават и 
аргументите на другата страна и да се ревидират 
собствените становища, т.е. държавата да 
подобри законите и политиката си, а 
малцинствата да се откажат от някои прекадени 
и несправедливи искания.

на радио-те- 
център н

формиране 
лефизионнен 
Босилеград.

В продължение па сесията 
отборниците приеха ребаланса 
на общинския бюджет и това с 
повишение о г 62 на сто. Според 
ребаланса бюджетът за изте
клата година възлиза на 957 
975 динара, от които 470 100 
динара допълнителни средства 
от Републиката, а останалите от

ку-
ова

Според п-к “Политика“

оБрякгВо I ФЕВРУАРИ 1995 г.



° Босилеград
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 11 НАЧАЛОТО НА 
1995 ГОДИН/Т ЦЕНИТЕ БАВ ИО СПАДАТ

ПРОБЛЕМИ И 

УМЕРЕН 

ОПТИМИЗЪМ

-1,20,захар 1Д),олиоодЗ,5яо 
4 динара... Незначително намале
ние на месни изделия има в 
частното предприятие "Победа", 
а във всички останали магазини 
салами и колбаси се продават по 
увеличени цени. Салам “иово- 
садски ‘, на пример се продава по 
11, ■специален' и 'паризер' все 
оше по 10 динара...

В Босилеград е намалена це
ната на кафето в частните 
кафеджийници. До преди де
сетина дни един кг кафе стру
ваше 35, а сега 30 дин. В ед
инствената бюрекджийска пък 
работилница в гр 
увеличена сега. Преди полуго
дието - главни потрбители са 
учениците - бюрек струваше 
динар, а сега 1,5 динара!

В.Б.

транспорт", който през ноември 
покачи цените с около 30 на сто 
казват, че ще почакат да видят 
какво ще направят по-големитс 
автопревозници. Същото изтъ
кват и не намаляват цените и в 
"Напредък", който през юли бе 
установил средна стойност на 
месото от 4,2, а от 21 ноември 

- 6,7 динара. В "Бор" зая-

Инициативата на Правител
ството на Сърбия за връщане на 
цените на равнище през юли 
миналата година, в Босилсгра- 
дска община с облекчение и 
радушно бе посрещната от насе
лението. Тези обаче, които 
трябва да ги върнат назад - пред
приятията и частните работил
ници - това все още не правят или 
пък ги намаляват колкото да 
ядосват потребителите.

За най-голомите стопански 
фирми в общината КОБОС, 
Чорапарата и Цеха за сушене 
овошил и зеленчуци цените 
определят ЮМКО, т.е. "Здра- 
нйе“, с които имат делово сътру
дничество или пък стопансиват в 
техните рамки. В магазина на 
Юмко казват, че са намалили 
цените с 30 на сто. В "Авто-

насам
вяват, че цената на паркета не е 
покачвана и че и сега 1 м2 паркет 
струва 16 дин.

И в обществените 
тиитс магазини със стоки за 
широко потребление цените все 
още не намаляват. Образлагат, 
че цените не са намалили тези от 
които ги те превзимат. Ето и ня
колко специфичности: в Босиле
град яйце все още струва 0,40 
динара, брашно в опаковка от I

също поради редици обективни 
обстоятелства, преди всичко 
поради разпаднете на бивша 
Югославия, т.е. отделянето на 
отделни републики, също така 
но-дълъг период не работи. За 
начало тук се предприемат 
мерки за производство иекспло- 
тацин на декоративни стро
ителни камъни. От началото на 
настоящата година започна с 
работа и нов цех за изработка на 
уникални декоративнипр 
от домашна вълна, кой

Босилеградска община, 
която все още е в кръга на най- 
неразвитите в републиката, в 
първите дни на настоящата годи
на навлиза с умерен оптимизъм, 
но и с редица неразрешени 
комунално-битови проблеми, 
чието по-нататъшно отлагане 
заплашва жизненото ежедневие 
на населението. Тук всичко се 
обосновава на постигнатото 
през изтеклата година и помощ 
на отделни републикански 
институции. Въпреки че

и в чае
на

ада цената е

одмети 
то тук

» ДИМИТРО» ГРАД

НАСТОЛНИЯ ДА СЕ ПОДОБРИ 

ПОЛОЖЕНИЕТО НА 

ПЕНСИОНЕРИТЕ
Ма 16 януари тази година в Димитровград 

гости на пенсинсрската организация бяха 
председателят на Общинската скупщина 
Никола Стоянов, председателят на 
Изпълнителния отбор Зоран Геров и 
секретарят на общинското управление Иван 
Янков.

Във втората част на срещата пенсионерите 
отправиха редица въпроси към общинското ръ
ководство, отнасящи се до ежедневието на гражданите. 
Разбира се и тези, които най-много засягат пенсинерите 
- от закритата болница до недостига на вода и ток. Все 
пак в центъра на вниманието бяха въпросите свързани 
със състоянието в стопанството, цените, комуналите 
въпроси, въпроси свързани с пространствения план на 
Сърбия, личните доходи и други.

Освен че отговори на поставените въпроси, пред
седателят на общината Никола Стоянов със сътрудн
иците запозна пенсионерите с настоянията на 
общинското ръководство за преодоляване на трудно
стите обусловени от санкциите, как то и разрешаване на 
комуналните проблеми, отделно с проблема в 
снабдяването на гражданитес питейна юда. Пе 
ите бяха запознати и с бюджета на общината, новата 
трансформация на общинската самоуправа, дем- 
ог рафск ите проблем и. заб ел ежките отнася щи се до про
странствения план и възможностите на общината в 
по-нататъшното развитие

На края бе изтъкното, че в настоящия период ще се 
настои, в границите на възможностите, да се обезпечат 
средства предназначени за разни видове помощ на 
пенсионерите с цеч тяхното положение да се подобри.

Председателят на общинската организация на 
пенсионерите Цветан Еленков запозна гостите с проб
лемите конто в настоящия момент най-много 
обременяват пенсионерите в Димитровград, както и 
настоянията им чрез организирани начини колкото се 
може да облекчат положението си. В тази насока 
Еленков изтъкна активностите на пенсионерската 
организация в обезпечаване на най-необходимите про
дукти по намалени цени и по-изгодни условия на 
плащане, обезпечаване на някои бенефиции в областта 
на здравеопазването, особено за социално най- 
слабостоящите пенсионери. Отделно бе изтъкнато, че 
66 пенсионери за Нова година са получили колети, 
предимно с хранителни стоки. Колети освен социално 
най-слабостоящите, са получили и тези, които са 
неподвижни и тези с лошо здравословно състояние.

Дано оптимизмът надделее проблемите
откри общественият Център за 
дизайн и маркетинг от Ниш. 
Становете са монтирани и още с 
малки докомплектирания тря
бва да започнат с работа. За сега 
в действие е само уредът за вла
чене на вълна, където за начало 
ще бъдат настанени двадесетина 
работника. С евентуално откри
ване на още някой промишлен 
обект и разширяване обема на 
производството на съществу
ващите, повишават се надежди
те и оптимизъм на безработен- 
ите, чието число в общината все 
още надминава 800 души.

Неразрешените комунално- 
битовите проблеми остават да 
бъдат във фокуса на приор
итетните общински ативности. 
Тук преди всичко мислим на 
уреждането на пътната мрежа, 
както от общинско, така и от 
междуобщинското значение. 
Все още отдели и села се намират 
в съобщителна изолация, а 
регионалните пътища, които 
свързват общината с вътрешно
стта са в твърде окаяно положе
ние. Същевременно, в течениие 
на настоящата година се очаква 
да бъде цазрешен въпросът с 
водоснабдяването на
Босилеград и Райчиловци.

нсионер-осъществените през изтеклата 
година резултати са скромни, 
все пак те дават принос в реа
лизацията на стабилизацио
нната програ 
януари 1994 
на повечето стопански пред
приятия има несъмнени резулта
ти. С изключение на две, остана
лите обществени предприятия 
подеха сполучлив опит да 
възстановят, макар и в ограни
чен размер, обема на производ
ството и услугите си. При това в 
предприятието за конфекция 
"Кобос" през целия период не е 
имало принудителни прек
ъсвания.

Най-после, макар и с голямо 
закъснение, очаква се да се 
изнамери съответно решение, с 
помощта на съответното Репув- 
ликанско министерство за 
възстановяване производството 
в цеха на Електронната промиш
леност от Ниш в Босилеград, 
който над пет години е в застой, 
а работниците (40 души) са на 
принудителна почивка. Новият 
договор, проведен към края на 
изтеклата година, трябва тези 
дни да се реализира. Откриват се 
надежди да се възстанови 
дейността и на предприятието 
"Кварц“ с около Зо души, което

ама. Защото след 24
г. в съживяването

А.Т.

НЕ СЪМ ДАВАЛ 
ТАКИВА ИЗЯВЛЕНИЯ

РЕАГИРАНЕ

Моля Ви да публику вате моя отговор на 
статията на вашия кореспондент В.Божилов в 
"Братство" от 15.11.1994. година (която про
четох днес, на 1 | 1995 г. в Босилеград под 
заглавие: "Ръководството на ДСБЮ легално- 
нелегално?" Вашият кореспондент казва: "... 
редакцията на независимия вестник "Глас на 
българите в Сърбия" (?!).

Защо под въпросителен и удивителен знак 
давате това съобщение?

обратно има съзадени условия свободно да развива своя 
самобитна култура, което потвърждавамесфакта, че ни 
призна и правото на независим весник "Глас на 
българите в Сърбия", а с което доказахме, че Сърбия 
официално призна, че зачита съществуването на 
малцинството.
^ 2. На ^е^дунар0дния научедсимпозиум също в град
в памет на "Чл. Кор. БАН Й.ЗахариаГ* в евдя дохлад 
защитава тезата, че Сърбия не позволява на ръ
ководството и властта на малцинството в общините 
Босилеград и Димитровград 
майчин език;

3. На първата художествена изложба на българите 
от(_ърбия в град Кюстендил, България, на 1 март 1994 
година, Васил Станчев говори от територията на Р. 
България, че “...Сърбия е родината на българите в 
Сърбия и че Сърбия създава всички материални и 
политически условия, така че всеки българин в Сърбия 
да се чувствува духовно, тъй както се чувствува всеки 
сърбин в Белград и Ниш.

4. Същата теза дава в своята реч на аудио-филма 
когато като президент на дружеството е организатор на 
първата литературна вечер в град Кюстендил на поети - 
българи от Сърбия като заявява и изтъква тезата, че 
благодарение на Сърбия тези поети са могли да пишат 
и творят на своя майчин език.

Каним г-н Васко Божилов да заповяда и да се увери 
ппешг^3-*™ се отнася’ че съм бил бивш член на ДСЬЮ и един от най-активните му членове, аз му казвам: 
Няма защо да се срамувам, че съм бил член и си оставам 

на ДСЬЮ, но оня ДСБЮ до 21 януари 1993 година, 
устроен върху принцип на етническа неделимост от 
сърбския народ като член на коалицията ДЕПОС, също 
така както не се срамувам да кажа, че съм бил и активен 
бивш член на КПЮ иКПС. Няма защо да се срамувам от 
фактите и истината, които бяха историческа категори, 
още повече и сега като активен адвокат в сърбска етн
ическа среда, която ме приема по същия принцип както 
и моите колеги от сърбския народ.

ВАСИЛ СТАНЧЕВ, адвокат в град 
Варварин, Сърбия

Нашето дружество чийто съм аз президент не като 
адвокат в пенсия, но обратно като активен адвокат в град 
Варварин, Сърбия, получи решение от Министерството 
на информациите на Република Сърбия, лично 
подписано от министъра г-н Ратомир Вицо съществува 
юридически и де факто и де ю ре. Това беше нашият първ 
успех да разбием антисръбската пропаганда на 
лъжнилт ДСБЮ чеСърбил не признава малцинството но 
признава "сърбо-шопи". Кога ще излезне вестникът? Е 

наша работа, а ние ви даваме отговор, че ще 
излезне с наши собствени сили, тогава когато изровим 
жеравата по изгасналото пепелище, а ние имаме и ще 
имаме на практика наш независим свободен вестник за 
самобитна етнографска култура без всяка помощ от 

майка отечество" и от всяко политическа сила, защото 
не искаме етнографска наука да слагаме в политика 

Ьашият кореспондентВ.Божилов не е дал обективна 
и точна информация когато пише: "...Васил Станчев. Той 
едно време бе всред най-активните членове на ДСБЮ 
който в чуждестраните средства за масова информация 
заявяваше че сърбските власти нарушават правата на 
българското малцинство". Това не е истина1

Призоваваме господин Васко Божилов нека 
заповяда в библиотеката на Етнографското дружество 
в Босилеград, за да му покажем филмове и други 
документи, в които съществуват обратни факти от 
изнесените, а именно: ф и

на Йордан Иванов, Васил Станчев за първи пътевободно 
и първ българин от Сърбия участва на този симпозиум 
и в своя доклад заявява, че Сърбия не нарушава 
националните права на българското малцинство, но

да се отказва от своя

М.Я. това е

° ДИМИТРОВГРАД

ТРИБУНА НА 

РАДИКАЛИТЕ
член

Шешел'^» 9п^^азва,,ие "ПРСС™ПН»ЧН в затвора, свобода за

мтГ,г, П||ТТ° гов°Ри з» арестуването ва лидера на 
Г1Нк"а|тВо°гИ0^^т^; “е,,Иет° В Сг»6"" ■ Югославия

заинтересовани?*^6 “ МаЛКаТа Зала с "Р»™™-е на около
А.Т.

о БрягстВо 1 ФЕВРУАРИ 1995 г.



Н РЕФ1П^Н1^У^^?^^[оП^Лн1^^Л1Ю^ ВОДОСНАБДЯ

ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 
НЕ ПРИКЛЮЧИ

АНЕ
• ДИМИТРОВГРАД

"СВОБОДА" ПАК 

ШИЕ ЗА АМЕРИКА• ••
Изпълнителният отбор на Общинската

скупщина в Босилеград през първата ициативата на ИО на ОС подкрепиха скупщините на 
половина на ноември миналата година взе рсш- местните общности в Босилеград и Райчиловци, които 
ение недостатъчното количество вода в взеха решение домакинствата да участват с по 100 
сегашния водопровод да се подсили с вода от динара. Според това решение за допълнителното 
бунар. Според проекта за целта са необходими водоснабдяване и за паричното учстие трябваше да се 
480 хиляди динара. Становището на ИО беше Декларират и домакинствата. Декларирането им посре- 
40 на сто от тях да обезпечи републиканският во^Съшогообаче^агючна паспрТ” Я° КраЯ На Н°еМ'

екларирането ^доткиГст^всеТшГне От™™е„°омени'?хо°ра в ОС в &силеград узнаваме, 
ппнмкл^чи НеТ° 114 Домакинствата все още не че акцията по допълнително водоснабдяване ще про- 
приключи дължи и успешно приключи, макар и домакинствата да

Същевременно Изпълнителниятотбор на ОС бе взел не й дадат подкрепа. От най-отговорни хора в ОС в 
решение стопанските и останалите организации и Босилеград и в нейния ИО потърсихме отговор на 
ведомства в общината в допълнителното водосна- въпроса "да ли това означава, че гражданите не ще 
бдяване да участвуват с по 500 - 2 000 динара, а участвуват във финансирането", 
занаятчийските работилници с по 100 - 300 дин. Ин- -Не е точно, че домакинствата не ще участвуват в

тази благородна акция. Референдумът успя в Райчи
ловци и в босилеградскил квартал Добри дол. Деклари
рането им започна, па спря само в Босилеград, но се

От началотоп на тази година димитровградската конфекция
Свобода" работи с пълен капацитет. В момента нито един работник не 

отсъства и не е на принудителна почивка. Това е резултат от 
договорената сделка с партньорите отС АЩ, въз основа на която заетите 
в Свобода" трябва да произведат 30 000 панталони и също толкова 
блейзери. Договореното количество трябва да се реализира за три 
месеца, след което трябва да се подпише нова сделка за производство на 
разширен асортимент конфекционни изделки.

В реализацията на договорената продукция има обаче и определени 
трудности, като недостиг на определени въз производствен и материали, 
мазут и други горива. Но "Свобода" освен за износ работи и за домашния 
пазар. Вече са вложени 300 хиляди динара за материал, от който ще 
бъдат произведени разни видове конфекция, чиято продажба ще се 
реализира чрез 22-та магазина на "Свобода" и редовните търговски 
партньори, между които и "Юкан’ от Белград. Въз основа на посоченото 
може да се каже, че димитровградските конфекционери са обезпечили 
работа за първото полугодие. В момента поради ограниченията в 
снабдяването с електрически ток те работят само две смени от по шест 
часа, но както изтъкват в "Свобода" това няма да е пречка договореното 
производство да се реализира на време.
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ИЗОСТАНАХА 
ПРЕКИ КОНТАКТИ надяваме, че наскоро и тук гражданите ще подкрепят 

идеята и плановете ни за решаване на твърде острия 
проблем с водоснабдяването, казва Сотир Сотиров, 
председател ^а ОС в Босилеград.

Васил Иованчов, председател на ИО на ОС, 
подчертава, че декларирането на домакинствата в 
Босилеград ще продължи след като Изпълнителният 
отбор определи други активисти, които да извършат 
допитване с гражданите

Досега малко число предприятия и ор 
внесоха парични суми, които им определи ИО 
оглед на това, както и на непроведеното докра 
допитване с гражданите, засега акцията около други 
конкретни въпроси успешно се провежда. Със средства 
на Фонда за води /80 хиляди динара/ и на ОС са 
обезпечени и положени каблове за ток до бунара, 
заплатени от нишки "Ястребац“. Очакват се нови 
средства от Фонда, както и средства, които ще отпусне 
ОС, с които да се обезпечат търби, които да свържат 
бунара и съществуващия резервоар /920 мУ. Запла
нувано е, казват в ОС, със средства на потребителите да 
се заплатят работите и уреждането на площите около 
бунара. В#Б<

За започналото, па спряло деклариране на 
домакинствата в Босилеград съществуват ра; 
чни мнения. Едни казват, че активистите не са б 
последователни в изпълняването на поетата задача. 
Те пък казват, че са се опитали и че са 
убеждение, че общо взето хората не са п 
лннтелното водоснабдяване и парнчн 
но не се съгласяват с начина, по конто това става. 
Всред причините за прекъсване на 
едни граждани привеждат, че не н 
бунар, други, че това не е трайно решение, трети, че 
са заплащали няколко пътн досега за вода и че 
"тяхната вода" бивши общински представители са 
дали на райчиловчанн и добродолчанн_

Известно число хора, дори твърдот, че акци 
спиратопозиционери на сегашната общинска вл 
н опртюнисти. Най-меко казано това е лъжа, която 
акцията може да насочи в противоположна насока.

града ннто са всички опозиционери, нито опортю
нисти. И вместо да се атакува и обвинява народа 
може би по-добре щеше да бъде ако с него се бяха 
установили преки връзки - събрания, на които да се 
дадат отговори на възникналите въпроси.

зли-
нли А.Т.

дошли до 
против допъ- 
ото участие,

• В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАДреферендума 
скат вода от

ганизации 
на ОС. Бе•з

ПОДОБРЯВАТ СЕ 

ЗДРАВНИТЕ 

УСЛУГИ
ята
аст

В

Реконструкцията на финансовата система, стабилността на динара и 
стабилизационната програма на д-р Аврамович, дадоха нови импулси и в 
областта на здравното дело. Значително се подобри състоянието във връзка 
сосновните лека рства и необходимите медицински материали и сьоржения, 
до значителна степен са подобрени и все още се подобряват и здравните

все пак вуслуги. Наистина те, все още не са на желателно равнище, но 
отношение на периода от преди 24 януари миналата година, от месец на 
месец, белжат възходящ темп. С повишен темп се характеризира и все
общата активност на Здравния дом в Босилеград, който въпреки трудните 
условия, последвани след въвеждането на санкциите оказват съответна 
медицинска помощ и здравни услуги на населението в общината. През 
първите шест месеца на изтеклата година, в динспансера за деца от 
училищна и предучилищна възоаст, са оказани над 3500 различни видове 
лекарски услуги, дадени са 9о1 ваксини и 1100 инжекции на 185 деца. 
Обезпечен е нов диагностичен видеозон и оказани са 644 услуги в тази 
област, за което са изразходвани над 1090 филма. Службата по 
лаборатория на 1167 пациента е направила съответни лабораторни 
изследвания и 12 000 лабораторни анализи. Стационарно лекуване е 
оказано на 117 души, а в службата по медицина на труда са прегледани 
3069 души.

Ежемсечно повишение отчитат и зъболекарските услуги. Между 
другото, за тови период службата е приела 1560 пациента и оказала 3569 
зъболекарски услуги, а в училищната зъболекарска амбулатория са 
прегледани 466 деца и оказани 1015 сътоветни услуги.

Все по-качествени са услугите и в здравните станции и амбулатории, 
действуващи в рамките на Здравния дом в Босилеград, където са направ 
общо 3698 лекарски прегледа. Най-много в здравната станция в Го.
Л нейна -1040, след това в здравната станция в Горна Любата - 873, в Долно 
Тлъмино - 860, в Долна Любата - 551, в амбулаторията в Дукат - 304, в 
Бранковци - 50 и в амбулаторията в Назърица - 20 прегледа.

В родилния дом са прегледани 567 жени, оказани 186 интервенции и 
породени 21 жена.

В Здравния дом в Босилеград подчертават, че въпреки трудните условия 
услуги могат да бъдат още по-добри, по-качествени и бързи, 

_аче те са обусловени и с редици други обстоятелства като: 
разпръснатостта на селата и твърде негодните пътища, неблагоприятната 

на населението, отдалечеността на Здравния дом от

ЧИЯ Е ВОДАТА ОТ "ЛЮЛЯ"
По време когато недостига питейна вода, достатъчно дори да се напият две крави.

всяка калка е ценна но и всяка капка може да 
доведе до недоразумения и конфликти.

Тези, които не са захванали водата с водопровод, 
твърдят, че другите взимат всичката вода, понеже имат 
достъп до каптажа където са се приключили. Вторите 

Нещо подобно се случава вече няколко години пък отричат това и твърдят че нямат ключ от каптажа и 
около водата от чешмата а в местността "Люля ".Според че и те нямат достатъчно вода. Проблемът стигна 
някои сведения тази чешма е съществувала още през две години и до общинските ръководители, както и на 9 
римско време, тъй като тук наблизо минавал известният януари тази година, когато при секретаря на Общ- 
римски път Виа милитарис Споменава се, че е уредена инската скупщина /в отсъствие на председателя/ се 
през 1903 а сегашния вид на самата чешма е от 1923 намери делегация от пет души, главно тези, които не са 
година когато е и направен водопровод от нея до се приключили и които имат добитък в обектите над 
бившите казарми в града. Тогава са изградени и чешмата. Катинарът на каптажа пак е разбит, 
резервоарите покрай пътя /отсреща на сегашните от Официални ключ от каптажа има само в общината 
регионалния водопровод/, които след приключване на и единствено тя е опълномощена да прави промени в 
гоада на регионалния водопровод са разрушени. Ако режима на водата от чешмата. Веднага е договорено да 
количеството вода от споментата чешма своевремено е се излезне до каптажа и на място да се види кой говори
било достатъчно за казармите, за хубавите градини истината. _
около чешмата, то след дългогодишната суша и на тази Иначе, в Служебен вестник но. 46 от 31 юли 1991 
чешма водата значително е намаляла, но все пак е година в закона за ползване на водите член 40 се казва 
достагъчназа добитъка и бройните собстаеници на между другото: 'Задължително е да се обезпечи 
малки къщички-уикендици(ио не в точния смисъл), гарантиран минимум на водата.
Разбиоа се при договор и разбирателство. Но нещо С природните езера, изгори и обществени бунари и 
такои като чеРли ли™сваокоЬо водата от 'Люля'. чешми управлява общината ако с отделен закон не е

Именно с разрешение на общинските власти, преди регулирано по друг начин, 
няколш години една група собстаеници на къщички и Начина на ползване и поддържане върши се в унисон
стопанки обекти около и по-долу от чешмата, са с общите условия, които определя Общинската 
няппявили водопровод до своите обекти, захващайки скупщина .
чя Дг от^ водата°Снамал ява не на капацитета на извора В случая Общинската скупщина едва ли е намерила 
настават проблеми между тези които са отвели юдата правилно решение или ако го е и намерила не е 
до своите обекти и тези в непосредствена близост до осигураила неговото правилно провеждане. Затова 
чешмата или надИнея,«)ито нямат възможност за това, недоразумения ще има още, а не са изключени и 
понеже на чешмата водата драстично е намаляла и няма сериозни инциденти. Д.Т.

и вече

ени
рна

авнитездр
об!
възрастова структура 
другите здравни домове, оскъдните и застарели превозни средства, 
недоимъка на гориво, лекарства, медицински материали и други видове 
медицински съоръжения, както и причини от субективно естество: 
безотговорно отношение на отделни здравни лица към задълженията си, 
преждевременно напускане на работното място, закъсняване на работа и пр.

М.Я.
. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА "ГЕОЗАВОД" ОКОЛО НЪРТОНОПИНСКОТО ВРЕЛО

•ТбоошЖ
ЕДПРИЯТИЕНАМЕРЕНА НОВА /СТАРА/ ВОДА ДИРЕКТОРЪТ КАТО ОБЕД 

ИНЕНИТЕ НАЦИИ!П1|1Р няма отговор дали изследванията на в най-скоро време съгласно климатичните условия. Но и 
гг1 пт Белград в околността на при предпоставка това да еотделен извор питейна юда. 

Геозаюд от ьелград пр„лтипат с ново количеството не е достатъчно дори и за минимално
ПЪ ич^пТитейна вода т^й^ео^ходима на Димитро- подобрение във водоснабдяването на Димитровград. За количество питейна вода тъй июбхол м ^ ^ ю ение необходимо с обезпечаване на много
вград и околните селища, при ло-големи количества питейна вода. За сега околността
регионалния водолрогод. каптажа на на града и на територията на общината съответно реш-Именно, известж) е че кога и правен каптажа иа ^ вижд Е Перспективно може би акумулация на

един от^напра^енит^пробгщи^пГдълбочи^отЗ^метра
е намерена вода с капацитетот I литър в секущга.00 Следейки сведенията аа някои стари царибродчаки
същевременно с том е ця""™Дее “очти цял и факта че първият водопровод който е направил Соколнйколко дена пред Новата година градът бе по гги ца, нски /прадядо на сегашния директор в
ден без вода. Според Думите на Емил Соколов^директор ‘^янск"./ специалистите на комуналното в
на Комуналац , товаочевидно сочих™1факта, (ест мв?т„оСТТа Манастирче са открили първите каптажи на
дума за същата вода,от която «снабдява'!^и водопровод, къдсто водата яаправосе е прахосвала, 
окно на врелбто. Тю законите на Фи»"“™ " “^го Капт“жи?е са уредени и сега снабдяването на махала съдове, естествено е в пробива, който е по размер мтого каптажит УР « с още 02 литра „ секуяда. 
по-маяьк от каптажа, да избие вода. Все пак докато е |уя не < ^ части кат0 последователно
се направи опит тази вода максимално да се изпомпа, ще махалата е поделс I и свавнеиие с преди и това е 
се види дали това е отделен извор или само една от всяка има по 12 часа вода. И сравнение пред
каверните, от които се снабдява врелото. Гова ще стане колко толко подоб ре» . Д.Т.

Славчо Стоименов, водач на автобус в автотранспортно предприятие в 
Босилеград неотдавна бе наказан с необикновено за нашите законни 
предписания наказание. Поради "тежко нарушение на трудовите задачи", 
както е квалифицирано поведението му, директорът на предприятието, 
Йордан Велинов го откара на принудителна почивка, която според решен
ието ще трае все докато траят санкциите на Обединените нации към нашата 
страна. Докато траят санкциите към Стоименов, той ще получава 60 наето 
от заплатата, която би имал да е зад кормилото.

Причината за непланираната принудителна почивка датира още от един 
декемврийски ден на миналата година, когато Стоименов не искал да даде 
ключове от автобуса, който трябвало да тръгне на път. От босилеградската 
автогара автобусът с пътниците тръгнал със закъснение от 2 часа и 30 
минути. Всъщност, толкова време било нужно на водача да обяснява на 
шефа на пътническия транспорт, че "автобусът не може на път, понеже не 
му функционира парното" и на шефа да му доказва, че “автобусът с друг 
шофйор може на път и без парно".

За явлението, на което - според директора, • трябва "да се подсече 
коренът“ и за необикновените санкции към посочения водач тези дни ще 
разисква работническият съвет в предприятието.

неосъществимо.

В.Б.

еЕрятстВо I ФЕВРУАРИ 1995 г.
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/1920 - 1995/
малък иопшшченобем. Рисунъ
кът - това бе най-силното му оръ
жие.

лите ио поречието на р. Ерма, издаване на учебници в Сърбия, 
чиито илю .........ии не подлежат 

тгук няколко- 
чебници 
десетки

древния Погаиовски манастир, чиито илюстращ 
околността на Димитровград, на проверка. О 
Когато става дума за гоя град, кратно преиздаване на V 
гой с особен пиетет се отнася с негови илюстрации. А 
към старинното у него. Неговият поколения ще го помнят по 
албум от тридисетина графики илюстрациите в Буквара на май- 
"Димитровград, който изчезва” чин език и първите читанки..., 
е художествен запис на топа допълнени с илюстрациите в 
старинно, на която той вдъхва "Другарче ;
топлина и пленяваша красота. ________
За съжаление, гой не доживя да 
се преиздаде вече с години изче
рпания албум.

Мето е пленник на цветята.
Картините му в цикъла "Цветя", Карикатурата е пълново- 
рисувани с маслени бои или дисг0> „ което постига иай- 
акварелни, изцяло разкриват висока изява талантът на 
нежността на душата му. 0 тях 
той внася цялата си обич към

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
МЕТОДИ ПЕТРОВ - 

КУЛТУРЕН ДЕЯТЕЛ, 
ПОСТАНОВЧИК, 

АРТИСТ, СЦЕНОГРАФ

МЕТОДИ ПЕТРОВ е ро 
ден па 24 май 1920 година п 
село Жслюша, Царнбро- 
дско, къдсто с завършил и 
основно училище. I ражда- 
нско училиицс завършва в 
Цариброд. Художествена 
академия следва в Белград. 
Втората световна война го 
заварва в България, където 
е известен илюстратор. Уча
стник е във Втората светов
на война н участва в проби
ва на Срсмски фронт. След 
войната работи като кари
катурист в "Попа Македо
ния” в Скопие, сетне е 
началник на Дома на 10НА 
в Ниш, а от 1952 до 1958 г. 
аботн в Културния дом в 
имитровград.' От основа- 
шето на "Братство" рабо

ти като илюстратор и ка
рикатурист в Издателс
твото.

В културна летопис на Дим
итровград и по-специално в 
летописа на самодейния театър 
"Христо Ботев" името на 
Методи Петров заслужава да се 
изпише с едри букви. Зашото 
дълги години в Културния дом 
той бе и постановчик, и артист, 
и сценограф. Много театрални 
представления са доживели 
върхови постижения тъкмо 
поради всеотдайната работа на 
Методи Петроа Но и тук никога 
себе си не изтъкваше на преден 
план, даваше път на другите и у 
мнозина създаваше илюзията, че 
те са "главните". Това е отличи-

МЕТОДИ ПЕТРОВ 
КАРИКАТУРИСТЪТ

I

Метоли Псхров. Сътрудник на 
"Остен“, "Нож", участник на 

красотата и изящността на пр- МИОгобройни световни галерии 
и 1>одата, тъй като цветята са на карикатирите /Япония, 
най-великолепиото творение на канал^ Турция, България, 
ирпрЯДО7®* Македония.../ Методи Петров

Живописното творчество и години наред печели награди и 
метод и петров Призиания, бива търсен ис охота 

тепърва ще се изследва и кр- ПОсрещан. Без оглед дали някоя 
птиците в изобразителното галерия има "тема“ или "темата 
изкуство тепърва ще разкриват свободна“ Мето с еднакъв 

преоценяват неговото

8
наследство на

телна черта на великите люде: не 
самоизтъкване, а успех на дело
то, върху което работят. Пр
имерът на Методи Петров е 
поучителен за нравственото 
поведение и изобщо за поведен
ието на хората, занимаващи се с 
изкуство.

и успех участва и винаги се 
нарежда между първите имена 
на световната карикатура.

..... _ ................ ............... На нашия читател е познат с
свой начин доживява този карИкахурИте във вестник
преиздаването "в?^Белошъ о&йозГа^с ^ио

изкуство.
° На 19 януари 1995 година /на Богоявление/ на 75- 

годншна възраст почина всеизвестният царибродски 
художник, илюстратор, карикатурист и журналист 
МЕТОДИ ПЕТРОВ - "Бай Онзи". Още приживе етапа 
легенда, но с жива плът и жив дух. Скромен и тих, 
отзивчив и откровен, трудолюбив и всскиму помагащ., 
личност с голяма ерудиция и огромен творчески заряд, 
с многостранен интерес и с високи постижения, той 
оставя дълбока следа в културния живот не само на 
родния Димитровград, на нашата народност, но и по- 
шнроко.

ерен ва реалистичното в 
изкуството, Методи Петров найУ

гата" на стенописа в основното яяппипят пя ЦРХЯХ аррти,.кя от
училище, “Коледарите" в "Ам- -Сд* Онзи“ Винаги актуален 
фора“ и на много други стено- ^ Унзи “ Иинагн актуален.
писи по зданията в Димитро
вград.

винаги бичуваш, но никога не 
проповядваш разрушение или 
разложение. Градивният патос, 
оптимистичното настроение е 
онова мобилизиращо въздей- 

“Бай Онзи",

РАЗДЯЛАТА

На 20 януари многолюдно 
шествие из улиците на Димитро
вград до вечния стан на Метоли 
Петров на димитровградските 
гробища. Много сълзи, затро
гващи прощални слова, зейваща 
празнота в сърцата и болка и 
тъга по лицата. Градчето ни 
става по-бедно за още един 
Човек с главна буква. След Ге
орги Шукарев, ръководител на 
гимназиалната музика и ор
кестъра, от небосклона на род
ния град слиза още едно слънце 
- Методи Петров. Градът загубва 
още едно знамение. На съгра
жданите, му, на потомците и 
поколенията, с които живя и 
твори е да не допуснат времето 
да заличи от съзнанието на 
града. Впрочем дори да иска, 
едва ли ще може, защото 
Методи Петров остави незаличи
ми следи с високите си постиже
ния в културния живот на града 
и в изкуството изобщо.

ствие не само на ноМЕТОДИ ПЕТРОВ 
ИЛЮСТРАТОРЪТ

на всяка негова карикатура. 
Зашото Мето приживе ратува за 
по-светли дни, за по-хубав 

Илюстрацията на литера- живот, за повече радост на 
- хората. Чужд на черногледство.

тел, близък. От направеното за 
други не се възгордява, а всичко 
приема и доживява като 
естествено нещо. Затуй бе 
обичан от всички, дори и от 
онези, които завиждат... 
Човекът-Мето наистина имаше 
безмерна човешка душа, 
особено съпричастна за онези, 
изпаднали в беда.

МЕТОДИ ПЕТРОВ - 
ЧОВЕКЪТ

*
турни творби е може би най- 
трудният жанр в изобрази- сьс всяк0 са9е творение, внася 
телното изкуство. Преди всичко, кРасота и обич, защото обичта 
защото рисунката е продикту- МУ безмерна, както и него- 
вана от литературната творба, 8070 оьрце- 
относно художникът е заставен 
да рисува определен сюжет. Със 
всяко свое докосване до стих или 
проза, той облагородява този 
сюжет, извисява съдържанието 
му. Години наред той илюстрира 
детския вестник, сетне списа
ние, "Другарче“, автор е на 
илюстрациите на стотина» сътрудничи на голям брой 
учебника и наръчника. Неговата седмичници и ежедневници, 
илюстрация е пределно ясна, ко
нкретна, красива за окото и въ
збуждаща чувства. Той
безспорно единственият плю- неговото оръжие бе перо- 
сгратор в предишна и сегашна дръжката и туша. С тях той по- 
Юголславия, ползващ се с силно се изявяваше от думите, 
огромен авторитет в Завода за Пишеше и текстове, но в по-

Ако има личност, в която се 
съчетават всички човешки 
добродетели, безспорно това е 
личността на Методи Петров. С 
огромно човеколюбив и добро
душие, пленява от първия миг. 
Незнаещ за отговорите "Не 
мога", "Неискам" или “Неща“, 
всекиму откликва и всяка молба 
за помощ или съвет охотно 
изпълнява. При това веднага 
установява непосредственост, 
искреност, така че дошлият се 
чувства равен на него. Безк
ористен, за онова, което 
направя, не търси възмездие. С 
щедра ръка раздава и раздаде 
себе си. Затуй всеки, общувал с 
него, понася чувството и убе
ждението, че му е добър прия-

МЕТОДИ ПЕТРОВ 
ЖУРНАЛИСТЪТ

МЕТОДИ ПЕТРОВ 
ХУДОЖНИКЪТ Самият факт, че работи в 

няколко вестника и списания, че
В живописта Методи Петров 

навлиза отрано с рисунките си, 
предимно натюрморти и аква
рели. В тях проличава тънкият 
лирик, прочувственият съ- 
зерцател и талантливият пресъ- 
здател на изумително красивите 
предели в родния край. Особено 
е пленен от прелестите на преде-

Мето си завояюва високо приз
нание и сред журналистическ- 

е нте кръгове. В журналистиката

Стефан Николов

==агЗ“Е=;
КгИ 1 ИКАР 

И КРИТИКАЖЖ Тито, Ленин/"Титои раненият пГотшанин^т? ЧеТИВа За си™к™чн0 11 мистично, неграмотни изречения.

Не докрай е в унисон и с Учебния плян и пг^йг. .. ^ Я7В[ че издателството с удоволствие би рискувало реномето 

програмата. На Вл. Стоименов лично беше обяснено че кооек- «т»
ппИпРгнпД2’1яЛЛеГ.!1ЯТа КЪМ нея още не са отпечатани и че много „ а Третият виновник за отпечатването на читанката е не кой да 

Да С6 внесат те> отколкото да се издава нов учебник е.' а миаисгьРът на просветата в Сърбия, дал съгласието си за 
Програмата не е затворена система, нито догма и всяка нейна > потребата й. Оставам без коментар. Ще спомена и четвъртия
промяна имазацелсамоедно-иодобряванетоЯЗнаесеко^о “'„'Т"™' който е "Р°пуснат - това са тримата рецензенти.
бързо остаряват повечето програми и често се налага |диниятот които е професор по български език и литература в 
измененията им да се вършат "в движение", като се отразят БелгРадс*и» университет И така. създаде се еднПоста 
първо в учебниците /вместо да става обратното/. Впрочем й!^|]?зантна гРУпа от неведоми и незнаещи. Компетентен Д 
°™л°наНдЛЯ4СИПОЗВОЛили и други автори със същата цел но ™т""еНО'' По нека, въпреки компетентността си, 
за чудо, Вл.Стоименов е решил, че само промените в тази пЕи!-тЛНаТа УпотРе®а на служебните думи в българския 
устен злорадото МУ вниманиеГИзглежда »юят мъжки'членУва"ет0 ||а съществителните имена отустен отговор не го е задоволил, та е решил да се Мъжм Р°Л; За синтксиса и стилистиката щс му е нужно повече 
нейнпт^неК!ЗИра ° “вДиите, инсистираЯки маниакално на време- н0-боже моя, човек сеучи, докато ежив. ' 
неяното несъвршенство", Доста колегиално, няма що!

м-р Мариана Алекснч

Причината за закъснениетоилпл„. на отговора ми се дължи на
недоумението, породено от дилемата: струва ли си или не, да 
се реагира на подобно писание, лишено от всякакъв здрав 

кРасн°Речиво говорещо за ниското професионално и етическо ниво на своя автор.
едно яитая|Д™ЛаВИе налУ6ликувания текст/"В програмата 
пцомомия ня " ЩО Може да ?е приеме като обскурна Л. въпросната читанка, при условие, че Вл.
мГчастХ™ 6 ПР°ПУснал предлога "в" във втората
няма нишп не е с квалификатор "нищо" или в нея
читатели гадаят ° ЯСН0- 3атова нека заинтересованите 
не е ™аДе искал «а “каже” а Не 1™'6 казал И какв0

е само 
усвои 
език.читанка

о ЕрятстНо 1 ФЕВРУАРИ 1995 г.



• В СРЕДНОТО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА РЕАГИРАНЕ

УСПЕХЪТ СЛАБ ДИСЦИПЛИ 

НАТА ЗАДОВОЛИТЕЛНА ПОЩАТА НЕ 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

ИЗМЕСТЕНА ОТ 

БИСТЪР
Вторато полугодие в средното и основно училище в успех имат учениците от първи клас, където 60 на сто 

Босилеградска община започна навреме - на 16 януари, са със слаби бележки. Най-много слаби бележки има 
И в едното, и другото училище подчертават, че въпреки по математика а, след това по изобразителна култура.
о^инас^селата.^топл^^егс^засега^н^гфедс-гавлява В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 77 НА СТО 
препятствие. Казват, че за известен период имат БЕЗ СЛАБИ БЕЛЕЖКИ 
обезпечени дърва за нормално отопление, а от Общ- ^ V
инската скупщина уведомяват, че ако се окаже нужда Според констатация на Училищния съвет, успехът
ще обезпечат и допълнителни средства за тази цел. пРез първото полугодие по отношение на същия през 

И докато учениците триседмичната зимна ваканция миналата учебна година в Основното училииде в 
прекараха освободени от ежедневните училищни задъ- Босилеград с няколко процента е по-добър. Тук 
лжения, училищните колективи обсъдиха успеха, пове- охрабрява и фактът, че броят на отсъствуващите учен- 
дението и реализирането на възпитателно - . ици по отношение на предходните учебни години е по- 
образователните активности през първото полугодие а малък, дори с 50 на сто, както и това, че за пръв път, за 
тези дни съответни комисии и в едното, и в другото последните пет-шест учебни години, числото на учен- 
училище ще изнесат съответни мероприятия за иците в първи клас с някокко процента е увеличено, 
подобрение на успеха и поведението през второто И сега успехът в долните класове по отношение на 
полугодие, защото и от успеха, и от поведението на горните е по-добъо. От общо 499 ученика от първи до 
учениците през първото полугодие училищните четвърти клас 149 са с отличен успех, 158 с много 
колективи не са доволни, отделно от успеха, където от 59ЙЪР' Ю6 с добър и 21 със задоволителен успех, или 
общо 1252 ученика 30 на сто са с незадоволителен 434 ученика първото полугодие са завършили без 
успех. слаби бележки, а само оо имат по една, две, три и повече

слаби бележки, докато двама поради различни причини 
не са оценени.

В горните класове, от пети до осми, успехът е по- 
Както и досега, и сега успехът на учениците в слаб. Тук от общо 472 учника, 80 са с отличен успех, 

гимназията по отношение на успеха в основното 105смного добър, 113 с добър и 13 със задоволителен 
училище е по-слаб. Тук от общо 281 ученика 127 са без успех, а 158 имат слаби бележки, докато 3-ма не са 
слаби бележки, от които 47 са с общ отличен успех, оценени.
двама по-малко с много добър, 32 с добър и само 3-ма Или от бощо 971 ученика, без слаби бележки са 
със задоволителен успех. Числото на учениците със 745 ученика, от това 229 с отличен успех, 263 
слаби бележки е по-голямо от тези без слаби бележки добър, 219 с добър и 34 със задоволителен успех. С 

154 ученика, и това 38 с една, 23 с две и 93 с три и слаба белжка - 82 ученика, с две - 41 и с три и пое 
повече слаби бележки. 98 ученика.

Гоне Глигоров, директор на босилеградската 
гимназия казва, че една от причините за слабия успех на 
учениците през първото полугодие е и това, че учен
иците са по-слабо мотивирани за учене и изострените 
критерии, което потвърждава с факта, че само три 
ученика имат общ задоволителен успех, и че най-слаб

Във вестник "Братство" от 1 януари 1995 година на страница 11 е 
публикувана статията "Нередности в ПТТ-съобщенията", в която се 
посочва, че Изпълнителниятотбор на Общинската скупщина в Босилеград 
е подкрепил инициативата за изместване на пощата от Бистър в Долно 
Тлъмино. По този повод Местната общност на село Бистър проведе 
заседание на 3 януари 1995 година и прие следните становища:

Първо: Местната общонст на село Бистър не е съгласна пощата да се 
исзмества от Бистър и затова никак не може да бъде в групата на селата, 
които "заедно с Долно Тлъмино са раздвижили инициатива за изместване 
на пощата от Бистър в Долно Тлъмино", както пише във вестника.

Второ: пощата в Бистър е най-близко до най-отдалечените села в 
общината-Ярешник,Назърица и Доганица. Тези села не са дал и съгласие 
на ИО на Общинската скупщина в Босилеград да подкрепи споменатата 
инициатива. Даже на заседанието на ИО не е повикан отб< 
три села.

Трето: Местната общност на село Бранковци също не е дала съгласие 
за изместване на пощата, а Местната общност на село Рикачево е търсила 

ефонни връзки с пощата в Бистър, но не и изместване на същата.
И така, Изпълнителният отбор на Общинската скупщина в 

Босилеград е дал подкрепа на инициативата на Долно Тлъмино и няколко 
села с по-малък брой гласоподаватели за изместване на пощата която 
повече от 20 години е в Бистър с пълното съгласие на всички села, които 
обслужва.

В статията се привежда, че в Долно Тлъмино съществува обществена 
сграда, но не се казва истината за нея. Тази сграда е покрита преди 5 
години и нищо друго не е работено по-нататък. Построена е със средства 
от някогашния "Зелен план" и е предназначена за ветеринарна станция. В 
Бистър пощата се помества в училищна сграда и не плаща никакъв наем, 
а при обслужването на гражданите от голяма полза са и учениците от 
Основното училище в Бистър.

От името на Местната общност на село Бистър моля редколегията на 
в-к "Братство" да публикува становищата ни по въпроса за изместването 
на пощата от Бистър в Долно Тлъмино, които бяха приети на 3 януари 
1995 година.

орникът на тези

В ГИМНАЗИЯТА УСПЕХЪТ ПО СЛАБ
тел

с много 
една

ученика, с две - 41 и с три и повече -
За отбелязване е и това, че и в едното, и в другото 

училище срав 
учениците. Са 
съответни мерки.

нително са доволни от поведението на
мо двадесетина учника са наказани със

М.Я.

Председател на МО на Бистър 
А. ИвановДИМИТРОВГРАДИГРИ НА СНЯГ ЛИТУРГИЯ НА 

БЪЛГАРСКИ
1• НА 14 ФЕВРУАРИ 1995 Г.Над 150 ученици, младежи, девойки и граждани на Димитровград 

рганизация на соколекото дружество ‘Сокол” от Димитровград, 
посетиха на 22 януари местността 'Гърбине коша ре’. Кой с кънки, 
кой с шейни, кой със ски, а най-много с кураж, този прекрасен зимен 
ден използваха за разходка до Манастирчето и прекрасните терени за 
зимни спортове малки деца от три години, до възрастни над 50 години.

Бяха организирани разни състезания и забавни игри на снега, в 
които взеха участие повече от две трети излезли на ‘Гърбине кош а ре“. 
За всички участници бе обезпечен топъл чай и сандвич, а любителите 

и предели бяха си организирали и вешо повече, 
ре красни терени, чист въздух, хубава организация, само да е 

често. И да изкажем признателност на тези които това организират, 
ладите и хората изобшо искат такива забави повече от избиване по 

чите, стига да има кой да ги организира на било кой начин.
тзив на призива на соколското

ВЕЧЕР НА БЪЛГАРИТЕ 
В БЕЛГРАД

в о
За пръв път след толкова години в димит 

църква на втория ден на Коледа, еслужена утр. 
на български език.

Именно, на 7 януари, Коледа, 
служили местните свещеници оте 
Владимир, а придружавал ги е 
Софийската семинария. На утре 

инна литургия на български 
щеници.

Инак, отец Петър е на частно посещение в 
олзвал за посещение 

фите намиращи се на територията на 
и Погановски манастир.

гровгр 
инна ладската

итургия
утринна литургия са 

ц Александър и отец 
отец Петър професор от 
ден отец Петър е служил 

от местните

По случай Свети Трифон Зарезан празника на лозарите,
сьстои^Ж^НАБЪЛГАИ^ЕХВТБЕЛГРА&°ПЙницш1тор 
на манифестацията е Йордан Веселинов, а музиката ще 
бъде от Цариброд.

Но-пълна информация заинтересованите могат да 
получат по телУО11/28-30-122, Ценко Каменов.

на тез. придружаванутр
све!сем пр> 

рата изобшо 
ига да има. кой да ги 

еяидно това показаха с масов отзив на

по-
Мл Димитро

ва черквите и 
общината. По-д, което е изпвгра

мана
кафи 
Очев! 
дружеството.

сти
сетил е

А.Т.А.Т.

С дълбоко прискърбие получихме вестта за 
внезапната кончина на видния интелектуалец и 
художник от Цариброд, дългогодишен сътрудник 
на “Братства“ и радетел на образователното дело 
и културата сред българската народност, високо- 
уважавания

| ОБЯВА
Продавам две 

недовършени къщи 
недалече от Електрон
ната индустрия в Ниш, 
всяка с по 3 ара дворно 
място.

ПОСЛЕДЕН ПРИВЕТ
На уважения наш съгражданин и 
приятелI На многоуважаемия ни 

и почитан кум

МЕТОДИ ПЕТРОВ
ПОСЛЕДНИ ПРИВЕТИ

МЕТОДИ ПЕТРОВ
Изразяваме най-искрен 

на неговите роднини и бл 
“Братство" и на всички почитатели на неговата 
личност и изкуство по този печален повод.

МЕТОДИ ПЕТРОВ ите си съболезнования 
изки, на колектива наI Общински отбор 

на СПО - Цариброд
. Цената е достъпна. . 

Тел./018/ 711-538
Семейство Николови

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
БЕЛГРАД

На 20 февруари 1995 година
навъртана се една година от смърт
та на иашиясин,съпруг,баща ибрат

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 януари 1995 година се 

навършиха
ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашата мила 
съпруга, майка и баба

На шести януари 1995 година
внезапозно почина нашият мил 
съпруг,татко.дядо и прадядо

СКЪРБИЛ ВЕСТ
На 19 януари 1995 година 

почина нашият скъп и незабравим 
съпруг, баща и дядо

СКЪПИ МЕТО,
Спокойно почивай защото това, 

което остави след себе си е 
толкова силно и непреходно, че 
споменът по теб ще живее в 
сърцата на всички твои колеги, и 
съграждани. Ще те помним по 
твоето човеколюбив, доброта, 
готовност да раздаваш себе си на 
всички. Знаем, че до последния 
момент не изпусна от ръцете си 
четката и туша и че изгоря в твор- 
ическия огън. Благорадим ти за 
всичко, което остави на нас 
колегите, на подрастващите 
поколения, на съгражданите и на 
почитателите на изкуството.

Поклон пред светлата ти памет!
От колектива на издател* 

ство "Братство"

СИМЕОН БОГОЕВ 
ХРИСТОВ

ЦВЕТАН ТОДОРОВ от соло 
Момици, магистър, дипломиран 
химик зает в ГИД в Димитровград 

Мили сине, ти почина млад, 
оставяйки нас да тъжим до гроба 
след тебе. Но твоето трудолюбие, 
твоята топла дума твоето умение, 
което пренасяше и на другите, 
винаги ще помнят твоите колеги и 
всички които те познаваха. Затова 
каним всички в чиито спомени 
оставаш завинаги, да нипридружват 
на 12 февруари в 11 часа да посетим 
вечния ти дом на царибродските гр-
°бИОпечалени: майка Еглика, баща 
Евлоги, съпруга Лалица, дъщери 
Таня и Анита, брат Раша и сестра 
Лиляна със семействата си.

от село Дукат, Босилеградско
По случай Четирдесет дии от 

смрътта, на 14 февруари 1995 
година в 10 часът ще посетим 
вечният му дом във Вертевишките гр
обища.

Внезапната Ти смърт откри дъ
лбоки рани в душите ни, които 
никога няма да оцелеят За топлите 
ти прегръдки и мъдри оъвети вечно 
ще жадуват съпругата Олга, синът 
Ваиче, дъщерите Кралица и 
Лиляна, снахата Мица, зетовете 
Мирослав и Димитър,
Ивана, Оьрджаи, Владимир, 
Браикица, Тодор и Жаклина, и 
правнучката А иджелка.

МЕТОДИ ПЕТРОВ
отс.Жслюша, Царнбродско.ягдаа

ГРАДСКО
Времето минава, но никога няма 

да заличи спомена по Твоето 
благородие, човеколюбив и 
нежна обич!

Опечалени:
съпруг Милутин, дъщери 

Славица и Смиля, внук Роберт 
и останали роднини

Неговото благородие вечно 
ще живее у нас.

СКРЪБЯЩИ:

съпруга Венета, дъщеря 
Нинослава,

онук Игор, внучка Лсмнна и 
останали роднини

внуците

ОБрштВо I ФЕВРУАРИ 1995 г.
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• Урежц1V МИЛАДИН НИШАВСКИ
• Рисува: МЕТОДИ ПЕТРОВ ПЪРВИЯТ...вай онзи

/7Л\лМлйлме н+послел
С гочквнлцн&нч* П

----^ ' ^Р(\ЪНО

На 16 октомври 1960 
година, в тридесет и третия 
брой иа в-к "братство11, сега 
вече легендарният герой иа . 
прославения карикатур 
Методи Петров Байт О 
спечелва правото да казва 
думата си във всеки следваш 
брой иа вестника. Над 34 
години този обикновен $ 
човечец от иарода, "въоръ- 
жеи “ с блестящото остроумие 
иа своя духовен творец, 
интелигентно разобличава 
недъзите иа своето време.

-Другари и
ПО ТОЧКА ТА „РА ЗНО " «й* й 
разреше те л*м АА Щ |
С/* КАЬВПМ ДУМАТА 
ВЪВ а сак и брой 
и А /дРАТСГвО’

НАГП 
^4 -

Люля 'Ц.ОЧ ИСКА 
ДУМАТА ?у

1 ист
изи* * * 

СРЯво/' / шш;
у
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(I

МЕТОДИ ПЕТРОВ - КАРИКАТУРИСТЪТ
/в%/ м;>.ду”;.0д».. к«.«ж... ВР"Д ”Т«Е~ТО, Италия.

ВСИЧКИ

.' /Л/.'ЛСГ/Г/АУГЯГЛТ/' V' /.'/Г/ЛА-//

МЕТО нарисува тази 
карикатура в чест и а един от 
юбилеите и а вестника. С 
прекрасно графическо реш
ение и много кратък коме
нтар, зареден с остър сатирич
ен дух, Петров ефектно 
поедстави образа иа миого- 
Ьрои ни те общински и други 
бюрократи, които задушваха 
критиката в щБратствощ и 
четеха в него дори и онова, < 
което ие беше написано само 
и само да си създада т повод за 
организирана айка против 
вестника или някои негови 
журналисти.

„Пак
пишат
наопаки!”

СПОМЕНИ

ПЕТЕЛ, 
АГНЕ И 
ПРАСЕ•••

С Методи Петров “Бай Онзи" 
дничехме над 30 години. През 
година, когато бях щатен 

кореспондент на “Братство“ от Дим- 
него.

Ш
итровград често се отб ивах при е 
Обичаше да му давам идеи за ’ 
Онзи“, за да има "по-широк избор*, 
както казваше. И така се роди един 
“Бай Онзи“, отнасящ се до даването 
на задочни изпити. Именно през тия 
години беше се създала практика 
нямащи осмогодишно образование 
на бърза р 
телство. И

Бай

ъка да стигат до свиде- 
маше случаи например 

лица от С.миловци, Скървени- 
ца.Искровци, дори и от Димитро
вград - да отиват в погановското 
основно училище, където най-лесно 
се стигаше до свидетелство.

Хареса идеята на Методи Петров 
и вече в следващия брой на 
"Братство“ излезе следния “Бай 
Онзи": търгнал “Бай Онзи" да 
държи изпит и понесъл дисаги с 
петел, агне и прасе. На първата 

| картина хвърля петела и му казва: 
$ "-Айдепетлъо ти ще полагаш пение- 

агнето - физика, а прасето - мате
матика“!

Надигна се голям шум зарад 
карикатурата. Работата беше стн- 

| гнала и до комисиите по инфор- 
| миране при ОК на ССТН и Ок на 

големия интерес на чнтате- я С^С- Викали и Мето- Договорихме 
лнте към рубриката "Бай $ се да им даде следния отговор: нека 
Онзи" и от пиетет към нашия 1 намерят кое е лицето, което е 
велик карикатурист и худо- 1 носило“ петел, агне и прасе, 
жник Мето редакцията на в-к $ Измина известно време и - тази 
"Братство" ще направи под- 1 история свърши, а “Бай Онзи*, 
бор от досегашните епизоди I както и винаги, беше радушно поср- 
на Бай Онзи и отново ще ги ещнатотчеталите. 
публикува.

1 Тази карикатура е наградена на един от 
международните конкурси на карикатурата в 
италианския град Тренто.

:в тт И ПОСЛЕ 
ДНИЯТ...'-ЛосРЕ е„,цен-итЕ- 

сяощ.Е горе-дцзле г- 
'~л*нллед"/^У

(„уяшл ТЛНР-&0 
СГЯ-НЕ НАПРОЛЕТ1 ,яв- 
кгутто 'оГЮЯбч?.'" у/

Безкрайно отдаден на 
своя Бай Онзи и безупречно 
изпълнителен. Методи Петров § 
подготви последното "пр- § 
иключение" на своя герой в
предсмъртния си час.

Поради изключително

Матея Андонов
**9Й«<>;вМЗДв.'в№'«!Ю>;

ИЗДАВА' С,,рб“ Н"“"а "А”»“'“» КИАИ^И. СнфГГГГ 1

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР. Венко Димитре., РЕДАКЦИЯ:

ОСНОВАТЕЛ:

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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