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По-голсми пълномощия па инспекциите, за да 
се попречи на незаконно засноваване на трудово 
отношение

Републиканското правителство достави тези дни в 
Скупщината на Сърбия изменения и допълнения на Закона 
за трудовите отношения. Причина за този законопроект е 
"сивата икономика".’която вече представлява сериозен 
проблем, който без предприемането .на съответни мерки и 
по-пълно ангажиране на пълномощените органи не може да 
се решава на задоволяващ начин.

Една от последиците на това отрицателно явление - се 
казва в текста на обоснованието - е широкото ангажиране 
на работници, и нарушаване на законопредписанията по 
трудоустрояване, така наречената работа "на черно". 
Засилената дейност на инспекционните органи и сътрудн
ичеството им с други упълномощени органи се оказват 
недостатъчни за да се осуети ангажирането на работници на 
"черно".

В предложените изменения в Закона се предвиждат нови 
решения за трудоустрояване при утвърждаване на задъ
лженията и сключването на трудбв договор, като се дават 
по-големи пълномощия на инспекционните органи в 
премахването на това вредно явление.

Ако предприятие приеме работник, а не сключи договор 
за трудоустрояване, инспекторът по труда налага на 
работодателя да направи това в определен срок. Ако в 
предвидения срок работодателят не е постъпил по решен
ието на инспектора - забранява се работа на предприятието 
в срок от 30 дни от решението на второстепенния орган. На 
инспекцията по труда е вменено в дълг в случай работо- 

дори и гарантираната сума 
- може да наложи на ръководния орган в предприятието да 
плати на работника. С измененията е предвидено и работн
икът, въз основа на решение на дисциплинарната комисия, 
ако е нарушил трудовата дисциплина, да може да бъде 
уволнен. С такова решение работникът е защитен от 
своеволието на работодателя, който не може да го'уволни, 
ако дисциплнинарен орган не е утвърдил вината му.

Правителството на Република Сърбия на прове
деното на 8 март заседание под председателство на 
Мирко Марлнович, обсъди и утвърди повече 
проектозакони, подготвени за пролетната сесия на 
Скупщината на Република Сърбия. Правителството, 
на посоченото заседание, обсъди и утвърди 
проектозакон за заключителния баланс на бюджета 
на Република Сърбия за 1994 година с отчет за 
изпълнението на бюджета, както и проекто
предложение на решението за заключителния 
баланс на Автономна покрайнина Косово и Метохия 
за 1994 година.

• С новия проектозакон за наследството, който 
също така беше приет, се предвиждат редица нови 

Сред най-забележителните са: разши-

След краткотрайното зимно затишие и изтласкване на заден 
план острата политическа криза в бивша Югославия отново покори 
върха на топ-листата на световните събития. Югославската 
"треска" пак тресе световната сцена, принуждавайки най 
изтъкнатите политици, дипломати и експерти от най-силнии- 
странп и от югославските държавици да хвърлят рутината и 
"творчески" да заровят по тероията на възможностите и • 
вероятността, да правят възможни и невъзможни комбинации, да 
измерват собствените и чуждите адути и изгледи, да предвиждат 
своите и чуждите ходове... Защото до 1 април, новия "ден Д“ на 
югоконфлнкта. остават малко дни. а времето лети. 11 обикновените 
хора от бившите югославски простори съсредоточават 
разговорите си към тази фамозна дата, надявайки се на мир и 
страхувайки се от нова, по-страшна война.

Следователно, въпростьт "Какво ще стане на и след 1 април 
1995 година?" изпъкна като въпрос на всички въпроси във връзка с 
югославската криза, а един друг. по-важен въпрос остава попр- 
икрит, макар че именно.той е основният лост на сегашната висока 
динамика на дипломатическата акция за мирно уреждане на сметк
ите на хълмистите Балкани. Става дума за въпроса "Как ше бъде 
използван 31 март. краят на мандата на > НПРОфОР в Хърватско. 
Защото цялато представление с хърватския отказ на умиритвор- 
ителните сили на ООН е организирано тъкмо с целта да се 
активизират големите политически потенциали на тази дата, което 
ясно проличава от случилото се след решението на хърватския 
държавен връх да лиши от гостоприемството си 'сините каски . 
Това решение изобшо не е "лична" храброст на Туджмановия 
режим то е добре обмислен политически ход в рамките на общата 
стратегия на великите сили за окончателно потушаване на 
кризисното огнище на територията на бивша СФ1 Ю.

Пускайки в обръщение изтеглянето на УНИШФУг от 
защитените зони в Хърватско като “реална опасност . която ще 
освободи голямо маньовърско пространство на привържениците на 
военната опция, стратезите на световната политика си създадоха 
отлична възможност да използват латентна опасност от нови въоръ
жени стълкновения като ефикасно средство за политически натиск 
върху воюващите страни, преди всичко върху ръководството на # 
Сърбска Крайна да приеме плана "3 - 4’ и върху сърбите в _епуб- 
лика Сърбска да сосъгласятс плана на Контактната група за Босна- 
Техният политически натиск е насочен и към СР Югославия и 
поедседателя на Сърбия Слободан Милошевич. от които се иска 
дипломатическо признаване на Хърватско и Босна в някогашните

на СР

решения.
ряване на кръга на законните и нужни наследници, 
незастаряемост на наследственото право и промяна 
на естеството на правото върху нужната част. 
Покрай това, целокупната наследствено-правова 
регулятива е съгласувана със съюзните закони за 
основните собственическо-право 
облигационни отношения. Поради значението и 
обема на предложените изменения, предвидено е 
законът да влезе в сила от 1 септември 1995 година.

С новопредложените решения в проекта за 
помилването институтът за помилване напълно се 
съгласува със същината на конституционните 
разпоредби.

Правителството прие и решение във връзка с 
Програмата за защита на природата и природните 
блага в периода от 1995 до 1998 година. Каса.есеза 
осъществяването на средносрочння план по защита 
на природата, в който цялостно е обхваната проб
лематиката и концепцията по защита и подобрение 
на природата и жизнената среда.
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ви отношения и
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ИМ аТъй"катс.адипломРаиията е специален вия търговия. 
Югославия се предлага, като "противстойност . временна 
суспензия на санкциите. За утвърждаването на този пазарлък, през

признаване на Босна и Хърватско ' ше разслръсне завинаги 
илюзиите на босненските и хърватските сърби за обединение със 
Гъобия и ше ги принуди да сеориентират към компромиси в рамк
ите на Босна и Хърватско". Засега не съществуват опипаеми 
доказателства, че тези цели на най-влиятелните световни фактори 
ше се^бъднат в скоро време. СР Югославия продължава да отстоява 
тзнатата си позиция: “ние нямаме териториални претенции към 
съ«дГте си но признаването на Босна и Хърватско може ла 
последва само след изиамирането па справедливо решение за 

. познатите пюблеми". Сърбите в РС и РОК не проявяват готовност 
ва пп|1емат предложените им междуиа родни планове, а с повишена 
бдителнсютЛ"отговарят” на военното сплотяване между босненск
ите мюсюлмани и хървати и на военната заплаха оу Загреб.

Мя петиаяаетина дни преди съдбовната дата с доста голяма 
сигурност можР да се каже. че 31 март ще бъд използван са мг; за 
псюменив мандата на умиротворителните сили, които няма да бъдат

Следователно, войната още се озъбва, оба1е Затова
;;Р™ \99$ година"най-вероятно ще бт^ съдбовен период за 
мирната развразка на кризата в бивша

Гувернерът на Народната банка декември 13.8 милиона динар 
на Югославия д-р Драгослав 5,6%. • заяви директорът 11 
Аврамович на сесия на Скупщината Станич. 
на Иноеотбанка, която се проведе на I оворейки за макроикономичес- 
7 март, навести нова фаза на иконо- ките теми, Станич се застъпи за 
мическата програма, която да пред- премахвпне на чуждестранната вал у- 
ставлява нов начин да сс "мине меж- та като ередсто на плащане, както и 
дуСцйла и Харпбда". за намаляване на общественото

Новите мерки би се насочили потребление от сегашните 65 на сто 
към "изправяне на грешките в кред- • на най-много 50%, като поиска от 
итирането. снижаването на държан- съюзното и републиканските(праш
ното потребление и реформата на телстви да съставят консолидиран 
настоящата парадоксална данъчна бюджет, 
система".

Въвеждането на рестриктиони 
икономически мерки в декември 
беше необходимо, за да се осуетя т 

. разни отрицателни тенденции: 
парадоксално обръщение на капита
ла в страната, невъзможност за нав
лиза не на капитал от чужбина, 
високи лихви, "кампания на отделни 
групи“, за да се провали програмата, 
страх и неоправдателно повишение 
на цените - заяви д-р Аврамович.

Той твърди, че първите ефекти 
от декемврийските мерки вече са 
налице. V Цените са стабилни, щицу- 
нгьте висок, но е стабилен ".заявява 
д-р Аврамович.

Аврамович е казал, че системата 
"вкарване" на дълговете трябва да 

се реста ори ра, "макар" исъссурори 
действия.

Инвестбанка миналата година е 
отпуснала 230,5 милиона динара , 
кредити, от които 90% си дадени но 
индустрията и селското стопанство, 
п от тази сума не са й върнати до 3 I

а. или 
и кола

Щ
(Карикатура: И. Прокоилснич!

Д-р Драгослап Аврамонич

»ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ИЗПЪЛНИ 
ОБЕЩАНИЕТО СИ:

Започнаха да се 

изплащат дълговете 

на селяните
Селскостопанските производители, преди всичко частните, тези 

дни ще получат дължимите суми от държавата за пропадаш» се
лскостопански продукти а течение на миналата година. Белградска 
банка " Агробанка".на която правителството Сърбин е вменило в 
дълг тази задача започна да п изпълнява. Тази новина съобщи на 
журналистите Жарко Секулич, директор на "Агробанка". Средства се 
обезпечили държавата (чрез стокови резерви) и 1 Агробанка".

Изплащането ще стане посредством спестовани книжки на 
споменатата банка. Ио същата гарантира, че и спестовните влогове 
могат веднага да се теглят.

на

К.Г.

I
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БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИХ А СР ЮГОСЛАВИЯ !ВЕСТИ
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НАСКОРО СПО- , 
РАЗУМЕНИЕЗА "ИЛИ О^А^СТЕЛСТВУВАНАпротив'обви

ПЕНИЯТА
■ СЛОВЕНИЯ с нппвапнлл 

Ш1Ж1Н1 крачка към Сиропа. 
11а ||сотдП11на1Н110то зпссдп-
ние па ............ смия
и» Европейския съюз е взето 
рсн1еннедп се. поведат прего
вори с Любляна за придру
жено членство в ЕС. ° Оттпъпллйкн тпъпдейията зп никакви нарушения на (;,> Югославия пребивава нова група

^о^ш^тГщтв.Гп СРЮ, съюд..ого правигелство ох България $ голямата зала „а
подчертава,чс санкциите нрсдсгпвз   ^»о'|1а|1СКата камара на ‘Н^слввия югославски в
нарушим и враното ва живот български частни между

не е па желаното равнище.

- щЛОН гръцко-турски спор се 
очертава на политическия
ХОРИЗОНТ. ТУРСКИЯТ III,11111011
министър Мурат Карала- 
ан,1Н1 заявил, че Трудни ще 
извърти анексия на се
верната част на Кипър, 
доколкото в скоро време не 
се реши нроблмът на този 
остров. Тази турска про
вокация вероятно ще прину
ди Гърция да блокира спо
разумението за митнически 
съюз между Европейския 
съюз н Труцня, чисто подпи
сване е отсрочвано цели 20 
години.

■СПОРАЗУМЕНИЕ 
партньорство и сътрудн
ичество е сключено тези дни 
в Брюксел между Евро
пейския съюз и Белорусия. 
Председателят па Евро
пейската комисия Жак Сан- 
тер заявил по този повод, че 
споразумението е насочено 
към "укрепване на демокра
цията и стопанските реф
орми" в тази бивша репуб
лика на бившия СССР.

■ НАД 1,3 МИЛИОНА души е 
разликата между числото на 
жителите в Египет на 1 яну
ари 1994 и 1 януари 1995 
година. Населсниято в тази 
страна е достигнало 59 ми
лиона души, а наталитетът и 
по-нататък е висок: на всеки 
24 секунди се ражда по едно 
дете!

иНАЙ-МАЛКО 30 ЛИЦА са 
загинали, а над 90 души са 
ранени във въоръжения кон
фликт между силите на пра
вителството и опозицията в 
Кабул. Това е нов размах на 
гражданската война в Афга
нистан, който сериозно за
труднява усилията на ООН I 
да извърши мирно прена- , 
сяне на властта от прези
дента Рабани на временното 
правителство.

иПРОКУРОРЪТ на Между
народния съд за военни 
злодеяния в бивша Югосла- 

я Ричард Голдстън тези 
дшГзаявил, че в Хага "не се 
съди на целил сръбски 
народ". Колективната вина, 
според прокурора, не същес
твувала нито като морална, 
пито като правова катего
рия. "В Хага ще се съди само 
на отделни лица, за които се 
утвърди, че са извършили 
военни злодеяния, незави
симо от това дали са сърби, 
мюсюлмани или хървати".

на въпроса защо
В писмо до Комисията ма грешката маспои™ превод- двете съседни страни 

ПОИ ПО човешките прапп, конто 11111111 н са изпуснали да спомена 1
заседава в Женена югославско- сериозното влошаване на хума Приветствувайки стопанск-
то праш1тслство ...................... .. иитариата ситуация ПО и т д^йци> я.р Михаиле Мшю-
пт\т шш твъвдешпгга в продло- флагрпитмото нарушаваме ма председател на Стопам
°'“Г шшемамс докумемг за ' човешкото нрапо ма живот, ома «™т’а „а Югославия,
някакии марушомнп ма чомешк- марушамаме е предизвикано подчерта, че на българите след 
„тс прав^ вРГьюзма република международните самки «и. Пре- ^ СИВ и СССР, към които
Югославия. Става дума за цнзмо се иосочв.1, чь става дума ст01|ански гравитираха,са необ- 
проекторезолуиня. озаглпвсма за марушамаме Щч-111.'11а м,1зд . ходими нови делови партньори, 
със. "Състояние ма човешките ве, хранене, свободно движение щ българите, и ние - продължи
права в Босна и Херцеговина, и образование. .......грМилоевич-сега сме насочени към
Хърватско и Съюзна република Югославското правитедегео световяите пазари, а преди вси- 
ЮгославшГ". конто трябва да остро възразява против задава към взаимно икономическо 
бъде приета до края на пето на въпроси вън връзка с
шестдневната сесия на Коми- човешките права н чака и. Iр

чения Самджак, коего, както се |
Вместо да се занимава с изтъква, е турско название. 1ам —.Цаст1ШЯХ бизнес в България 

бруталното нарушаване правата царуваше мир и хармония все . “ и Минев, подпрел
ия сърбите в'Босна и Херце- докато че се намесихавь ни ^^"^"^омншлено-гъргов- 
говпна, Хърватско, Македония и фактори. Като неоснователни . - камарана България, проя-
Словення. Комисията се опитва отхвърлят и българските твър - голям интерес за сътруди- 
да създаде впечатление .за ления, че се влошава положен- ад“т™лясм„гомакки фирми, 
иоспазване на човешките прана н пето “.^ българското малщ Особено сме заинтересовани за 
СРЮ - се изтъква в писмото на ство. Напомня се, че и Ю е зашото този вид
съюзяото правителство. При представила в ООН стамови- гътрУшШчество, според нас, има 
това се посочва, че СРЮ щата си във връзка с положен- - РУ
аргументирано опровергава обв- пето на българското малиин* Минко Геолжиков началник
дневната за някакво нарушване ство и този документ е пуб- ^
правата на малцинствата и е ликувам в актовете на ООН на отдел за ^ран къ.
държава, която с конституцията 24 август миналата година. Министерството на тър1о^
и нейната реализация осигурява До защитниците на човешк- “ЪЩ-ария,!аветакгаототова е исторически и други ите права в края на писмото е вето на правителстюто том е
права на малцинствата и коегзп- изпратено поръчение, че във ®д'‘°,^напХдот™ тото на той 
стеицнята им с оставалите Войводнна всички национални шен е^Рю ^есТрайномалцпнетва изцяло п без проб- министерство и неещчаинои.к:

Като крайно некоректно е леми сътрудничат с правител- !!!!° ® се вижда от
оценено обвинението, че СРЮ не ството на СРЮ, преди всички нашите
иска Да сътрудничи със спец,,- унгарското малцинство, което е Факта’че ®ай 0бчагодетЙ^в>-
алния известител Тадеуш Мазо- и най-численото. мнРнауия за косте тезн^нивйецки, понеже още от началото На сесията на Комисията на вана нация, за което тези лн
му беше предложена богата ООН в Женева югославската де- 1Ря®аа да 
документация с факти по въпро- легация с големи проблеми е съответни даку ле _ 
сите, конто са в полето на успяла да избори право на ГМ1У5ЯСняваикп.чесьссршмна 
неговата работа. В писмото е присъствие в пленарната зала сив сългария загуон дори 
подчертано, че авторите на про- без право да участва в разис- 
екторезолуцнята са направили кваннята.

Радивое Аидонович, пред
ставител на Стопанската камара 
на Югославия в България напо
мни. че най-лесен път за разпла
щане е последното да става чрез 
компенсационни сделки и че 
наскоро базата от данни в юго
славското представителство в 
София ще разполага с данни за 
300 фирми от нашата страна. 
Сърба Милованов, съдържател 
на 'АВИО-ГАМАС предложи 
оборотът на стоки, вместо през 
Македония, която им засметва 
30% даждия. занапред повече да 

през Димитровград. Божа 
Копривица, съдържател на 
фирма "ИКОГЕЯ-, изтъкна, че 
България рт Комитета за санк
ции в Ню Йорк само през изтек
лата година е получила разреш
ение за износ иа стоки в Югосла- 

стойност от 18 милиона

за сътрудничество.
Голям ИНТЕРЕСсмята. става

вия на
долара, но от това не е реали
зирано ни 10%. ______________

КООПЕРАТИВНИ
СДЕЛКИ

Отговаряйки на въпроса кой 
е следващият ход на югослав
ско-българските стопански 
дейци след пленарната сесия в 
Стопанската камара, Иван 
Минев, заяви за в.“Политика* 
между другото и следното:

-Аз съм оптимист. Как и да не 
бъда, когато в България вие 
имате над 380 фирми, което 
безспорно говори за двустран
ния интерес за стопанско сътру
дничество. Най-много очакваме 
от кооперативните сделки, а 
един от първите наши ходове е 
парафирането на текста на тър
говското споразумение между 
Югославия и България, който 
след това трябва да подпишат 
председателите на правител
ствата, а сетне да го ратифици
рат парламентите. Това споразу- 
мение предвижда даване на 
стату на “най-облагодетелству
вана нация“ и взаимни търгов
ски облекчения.

Посоченото споразумение 
ще бъде и основа за по
нататъшни търговски споразу
мения: договор за премахване на 
двойно-облагане с данъци, 
споразумение за взаимна заши
та на капиталовложения, а 
планира се и обновяване на 
споразумението за граничен 
оборот.

всички

народи.

от предишния си пазар и с това 
се стигна до голяма безработи
ца от 16%, Герджиков напомни, 
че наред е обновяване на коопе
рация с югославски фирми. Той

__ апелира и към съюзното правн-
° СЕСИЯ НА КОМИСИЯТА НА ООН ПО ЧОВЕШКИ! Е телство занапред за своите ходо- 

ПРАВА В ЖЕНЕВА
I ве, съществени за стопанското 

сътрудничество между двете 
страни, навреме да осведомява 
България, за да не се случва, 
като сега, 50-60 камиона с 
южни плодове да стоят на юго
славско-българската граница, 
защото новите митнически 
предписания на югославското 
правителство "ги спрели". С 
оглед на факта, че 40 % от размя
ната на България се реализира 
посредством малки и средни 

Комисията иа ООН по човешк- подкрепа на плана на Контактната предприятия е разбираемо 
ите права на сесията си в Женева група за Босна. Усилята им обаче кАЛКп тпямч гя шртптр И 
тези дни е приела резолюция за останали безрезултатни, а в пр- ЩС1И,С-
състоянието на човешките права на петата резолюция са включени 
територията на бивша Югославия, "правото на босненските мюсю- 
която съдържи остри и едно- лмани на самоодбрана" и исканията 
странчиви обвинения по адрес на "да се повиши равнището на човешк- 
сърбите. Резолюцията е приета, ите права на албанците в Косово, 
въпреки че Русия и Китай песа били мюсюлманите в Санджак и унгар- 
съгласни с някои нейни части. На ците във Войводнна". Включени са и 
пленарната сесия от гласуването са познатите обвинения на "Амнести 
се въздържали Русия, Китай, Индия, интернешенъл" за "бруталност на 
Зимбабве, Ангола и още няколко сърбската полиция към косовските 
африкански държави. Най-обемис- албанци", а от СРЮ отново се иска 
тата резолюция в историята на тази "да даде възможност на Тадеуш 
Комисия /17 страници/ е получила Мазовйецки да провери састоянието 
подкрепа от 44 делегации, докато на човешките права вКосмет". Тук е 
представителите на Куба са и иска пето "да се раз реши постоянно 
отказали да участват в гласуването, присъствие на наблюдателска мисия 

Група страни упорито се на ОССЕ в Югославия". Сърбската 
застъпвали да се изхвърлят едно- страна в Босна е обвинена в "нару- 
странчивите оценки и обвинения, шение на споразумението за пре- 
защитавайки един от основните пр- кратяване на огъня" и за "етническо 
инципи в работата на Комисията: в прочистване в Банялука. От Белград 
нейните резолюции да не се внасят се иска да "уважава свободата на 
политизирани оценки и становища, медиите в цялата страна", 
които нямат връзка с човешките промени политиката си към малцин- 
права. Тези страни също настоявали ставата" и "да предостави спорните 
в резолюцията да се подчертае ко
нструктивната и миролюбива по
литика на Белград и неговата

ЕДНОСТРАНЧИВИ 

ОНЕВИНЕНИЯ ПО 

АДРЕС НА СЪРБИТЕ

ВИ

° ЗМАГО И ЕЛППЧНЧ СЕ ЗАСТЪПИ ЗА ВЪЗСТАНОВ
ЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЯДУ ЛЮБЛЯНА II 
БЕЛГРАД

■ КАКВО СЕ "КРИЕ" зад 
спектакулярното отслабва
не на америкаскпя долар? 
Сериозна стопанска и фи
нансова криза в САЩ или 
добре обмислена валутно- 
финансова политика на 
американската администра
ция? Тази дилема все още не 
е разяснена, а единственото, 
коетс засега е "съвсем ясно"

10|ЛА|'ПАТЛ "ВлЯНА 

БАЛКАНИТЕ
Председателят на Националната партия на Словения Змаго 

Иелинчич тези дни предложил на словенското ръководство да положи 
усилия за възстановяване на официалните отношения между Любляна

че ер ю~
Повишавенето на авторитета и влиянието на СР Югославия на 

Балканите се насърчава не само о„т Русия, но и от Америка. Велик
обритания и Франция" - изтъкнал Иелинчич. Председателят на една от 
най-влиятелните парламентарни партии в Словения е на мнение, че 
становищата и отношението на великите сили към СР Югославия са 
Любляна?!Белград За сьж,-вяване на официалните контакти между
итр3?плГт.^егрИ1пЧ иагькнаа’ че "светът е готов да премахне санкци- 

пмп ,!?гоелавия и разкритикувал бездействането на словенската дипломция и политици.

е неудържимият ръст на 
стойността на германската 
марка, която безцеремонно 
урнисва много европейски и 
световни валути. И япон
ската валута също поск
ъпва със значителни процен
ти. Експертите предупреж
дават, че европейската ва
лутна система лесно може 
да изпадне в остра криза.

да

въпроси на международен арб
итраж".

о БттстНо 15 МАРТ 1995 г.



’ ' ветта Ед"° "езлкоино увол||е"иеот рлвота »°°нл спс
ТАКСИТЕ ДА БЪДАТ РЕШЕНИЕТО "ПО СИЛАТА НА 

НАМАЛЕНИ ЗАКОНА" НЕЗАКОННО
ЗАКЪСНЯВА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРОЛЕТАНАТА 

СЕИТБА Калника Глнгоропа о,т Босилеград пое- започна да му налага и парични глоби. През ноември 
.пхмгуговиниин-ьзпгюизнппгтненмм-.твпизп,, V,,,,™ редством съдебни институции над четири миналата година този сл.д наложи да я втурне на работа 

несе произвеждат в страната трябва да бъдат анулирани или намалени. Това Г0ДЧ"И доказва, ЧС 00 иаСПС незаконно я е °0д^рТ°Е0°с“'ш еЦ'ието?иала°аму'гаВтл оба'отТхиляди

което е изпратено до най-висшестоящи съюзни и републикански ведомства Никола Крумов, председател на този отбор, идлпжп ^ОО ^иапГглоба аоколкотТие^Гоне на

.... кетйкгяягшкстга:
стопанска камара в пиш, провеждането на неотдавна приетите съюзни отборът не реализирал решението да й признае
такси би предизвикало голямо увеличение на цените, от 20 до 25%, което Калинка Глигорова остана без работа на 31 декем- трудовия стаж, босилеградският съд през януари тази 
пряко би засегнало и провеждането на Програмата на д-р Аврамович. ври 1990 година - след 17 години трудов стаж в бившия година взе още едно решение, с което наложи времето

до каква степен стопанството в Нишки регион зависи от вноса най-ярко ОК на СКС в Босилеград. Когато се интегрираха СКС и от уволнението насам да й се внесе в трудовата книжка 
свидителствуват данните, според които напр. "Тигър“ от Пирот внася 80%, ССТН в СПС и когато беше формиран Общински отбор като трудов стаж. И пак - доколкото това не направи в 

1 опличанка от Прокупие 100%, Електронната промишленост в Ниш 40% На СПС в Босилеград, не за всички дотогавашни работи- срок от осем дни, му наложи глоба. Тя сега възлиза на 
и тн.х_ ' нци имаше работа. В решението за уволнение, което 1500 динара с предупреждение,, че може да последва

Обсъждайки подготовката за пролетната сеитба, двете председател- подписал тогавашният председател на отбора Захари- нова от 15 000 динара, 
ства, след като бяха изслушани редица изчерпателни и документирани Сотиров се казва, че "Калинка Глигорова, референт за Решенията за изплащане паричните принадлеж- 
разисквания, прие заклоючение да се вземат спешни мерки, за да се административни, статистически и финансови работи в пости на Глигорова и за глобитеса доставени в клона на 
обезпечатчаспо-скоронеобходимитеизкуственнторове.горивоидр.стоки, професионалната служба на бившия ОК на СКС се Службата за платежен оборот в Босилеград, който да 
необходими на селскостопанските производители. уволнява от. работа на 31 декември 1990 година по ги проведе по служебна дължност. Все докато несе

Несъответствието на цените на възпроизводствените материали и на силата на закона - понеже престава фунцията на ОК на заплатят принадлежностите на Глигорова и съдебните 
селскостопанските произведения е също въпрос, който сериозно измъчва СКр.. глоби, джиро-сметката на отбора ще бъде блокирана,
селскостопанските производители. Показателен пример в това отношение е Това е нов момент, който предизвиква нови трудности,
производител от Алексинац. Преди една година за едни трактор е трябвало Държавният съд не признава "съда на партията" от една страна, и дава надежди на Глигорова, от друга, 
да заплати 6000 динара, а днес 26000. или да продаде 15 вагона пшеница!. Казваме трудности, понеже отборът няма средства низа
Посечени бяха и редица други примери, които ярко сочат, че на селското След повечето разисквания в Общинския съд в сегашния си работник, който от Нова година насам, 
стопанство и днес, както и досега, несе посвещава дължимото внимание. Босилеград съдебният съвет начело със съдията Арсо поради ЛИПСа на средства, не получава заплата. А пък и 

Двете председателства също заключиха занапред да се прави всичко Тодоров през юли 1992 година е анулирал решението ВС1^ЧКИ средства, които пристигнат се насочват към 
необходимо тото отношението към селскостопанското производство “по силата на закона” и наложил на СЮ на СПС да я поверИтеля От присъдените средства преди две седмици 
коренно да се промени. върне на работа. Анулирайки решението, този съд е Глигорова получи 458 динара.

застанал на становище, че ОО на СПС е трябвало да ^ •7
спазва законопредписанията, преди всичко да й "Не СПС, а Сотиров и Крумов са виновни" 
предложи работа в друга организация или да й даде
възможност да се преквалифицира, професионално Глигорова казва, че надеждите не я напускат и че е 
оспособи и пр. "Съда на ОО Да СПС" не признава и убедена в правдината.
Окръжния съд във Враня. В присъдата, която подписал -Няколко души от Босилеград са виновни за моите 
съдията Миодраг Димич, се казва, че "жалбата на ОО страдания. Главни са Сотиров и Крумов, а не Общ- 
на СПС е необоснована и несе приема и се потвърждава инският отбор на СПС, когото бях принудена да съдя. 
присъдата на Общинския съд в Босилеград". Присъдата Вече потърсих от прокурора да ги подведе под углавна 
встъпва в сила на 13 януари 1993 година, но без оглед отговорност. Те, а не СПС, трябва да заплатят всички 
на това в ОО на СПС не искат да я реализират. парични разноски и глоби, казва Глигорова.

-Този ден отидох на работа, но председателят на ОО Преди 11 месеца, когато писахме в нашия вестник за 
на СПС Никола Крумов, който на този пост дойде след случая, авторът на тази статия попита Крумов как и кога 
Сотиров, не ми позволи да продължа с работа, казва ще реализира съдебното решение. Той тогава заяви: 
Глигорова. -Не може да го реализираме. Според решението на

Положен е венец на ването. на всички придобивки както Оттогава тя упорито търси от Общинския съд в ОО на СПС от 19 януари 1993 година такова работно
гппбя ПЯ пъпния ГРКПРТЙП на обществено-политическото поле, Босилеград да реализира съдебното решение. Пише и място вече не съществува.
грооа ил пърюпп така „ в областта на стопанското и ^ Помощ от различни институции в страната и реп-. На забележката, че решение на един партиен отбор

ОКОЛИЙСКИЯ отоор икономическо развитие, а времето убликата, в които между другото посочва имената на не може да е по-силно от съдебно, Крумов тогава 
Милачко Константинов, ще разувери всички, които по -един ХОра, които според нея са виновни за уволнението й и за подчерта:
За дейността на Партията ИЛИ друг начин се опитват да нереализиране на съдебните решения. -За мен лично решението на отбора е по-силно и
пт 104-4 по 1995 година омаловажат нейната дейност и няма да я върна на работа.

цол^-ипяуя постижения. Джиро-смстката на ОО па СПС с блокирана Пространство за маневриранесега има все по-малко,
свои спомени евокираха в продължение на тържеството ^ „ Не само.-че глобитеса високи, но по всичко личи че и ‘
някои ОТ бившите секре- свои спомени евокираха присъству- Глигорова търси несамо да севълне на работа, но и крумов вече не иска да НОСи нелепия епитет "законът -
тари И председатели на вашите секрета ри и председател и на ВСички парични принадлежности. Общинският съд в това ^м аз-.. Преди няколко дни, когато го попитахме 
тпгя на шиите обш.ИНСКИ тогавашните отбори и комитети: Босилеград през юли миналата година наложи на как и кога ще реализират правосилното решение и кога 
п г^пш, ■« ь-пмитрти Симеон Захариев, Стоичко Ангелов, отбора за изостанала заработка, субсидия и разходи да ще върнат Глигорова на работа, той заяви:
ОТООри И коми Iе I и Гоне Глигоров. Сима .Глигоров и й заплати над 1650 динара. Същевременно този съд му -Проблемът стана доста сериозен и се налага да го

С тържествено заседание, Иван Василев, които ме>кду другото наложи времето от уволнението насам дай признае като решаваме. Обаче не Глигорова да продължи с работа в 
състояло се на 5 март тази година подчертаха, че ЮКП и СКЖ съ- трудов стаж. И това решение, както и всички преди, на спс но да й намерим работа в някоя
Общинският отбор на Съюза на вместно с другите обществено- отборът обжалва, но Окръжният съд във Враня го 0рГаНцзация. Мисля, че ще успеем да намерим реш 
комунистите - Движение за Юго- политически организации са дали потвърждава. • и да сложим край на Проблема.
слГвшГв1^Босилеград отбеляза 50- пълен принос в развитието на Тъй като ОО на СПС не иска да реализира
годишнината от формирането на' Босилеградска община. Всичко, правосилните решения. Общинският съд в Босилеград
първия Околийски отбор на ЮКП. което тук е осъществено е резултат
На заседанието, покрай членовете на на правилно определената политика
ОО на СК-ДЮ, присъствуваха и на Сърбия и Югославия. Затова
някои от тогавашните секретари и днес. както подчертаха, и СК-Д1СЕ и
председатели на общинскитеотбори СПС енергично трябва да се борят
и комитети. Тържеството откри срещу всички, които посегват за
председателят на Общинския отбор различни видове обществени иму-
на СК-ДЮ в Босилеград Славчо шества, да се борят за повишение на
Николов, който, след като привет- жизнения стандарт, слречаване на
ствува гостите и присъству  вашите всички видове корупции, укрепване
членове на Общинския отбор на СК- на правова държава и пр.
ДЮ, подчерта, че ЮКП от фор- В рамките на тържеството де- ___ _______

'' мирането па все до последните годи- легация на Общинския отбор на СК- 1Ж> ЖГ О I-111 1/I
ни на действуването си е отбеля- ДЮ в Босилеград, посети гроба в ЖЖя^Жж ЖЖ 1 /\Ж1ЖЖЖЖ

възход. Ние /СК* село Радичевци, положи венец и 
почете паметта на първия секретар 
на Околийския отбор Милачко

Вносните такси въ

М.А.

• В БОСИЛЕГРАД Е ОТБЕЛЯЗАНА 50 ГОДИШНИ 
ПАТА ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ОКОЛИЙСКИЯ 
ОТБОР НА ЮКП

НЕОСПОРИМИ СА ПРИ 
ДОБИВ КИТЕ НА ЮКП

на

друга
шнио.

В.Божи лов

ШК

°КАДРОВИ ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО 
ОО НА СНС В БОСИЛЕГРАД

ОСТАВКА Е ПОИСКАНА 
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НИКОЛА КРУМОВ

БОСИЛЕГРАД
НА

ТЪРЖЕСТВО
ЗА

звала постоянен
ДЮ/,като легитимни последова
тели на ЮКП, с пълно право се 
гордеем с тези постижения и енер- Константинов, 
гично ще се застъпваме за опаз-

На 9 този месец в Босилеград, 
както и иъв всички общини в Пчински 
окръг беше устроено тържество за 
мартовски новобранци, които утре ще 
заминат във Войските на Югославия. 
На тържеството присъствуваха техни 
родители, председателят на Изпълни
телния съцет на Общинската скупщи
на Васил Иованчов, шефа на клона 
Министерството на отбраната в Боси
леград Стоилко Смилков и други пред
ставители на обществения живот в 
общината.

От името на Командата за военни 
въпроси във,Враня родителите и 
новобранците поздрави майор Зоран 
Николич, който на младежите говори 
за предстоящия им живот и задачи във 
Войските на Югославия.

Спонсор на тържеството бе-Сне
жана Кръстич, собственичка на гос- 
тилничарско заведение "Иелен", па 
която организаторите изразяват 
голяма благодарност.

Изпълнителния отбор. Да сеПриета е останката на секретаря 
засили активността на всички равнища, от местните организации до . 
Общинския отбор л

Общинската организация на Социалистическата партия в 
Босилеград бсздейстнува повече от една година. Общинският отбор 
последното си заседание е провел през май миналата година. 
Изпълнителният отбор също. Заглъхнала е всяка активност в местн
ите организации. Активът на младите социалисти " действува само 
на хартия. В резултат на това в редопете на Партията не са приети 
нови членове, а и мнозина от тези, които в началото на формирането 
нл Партията се бяха зячленилн само формално са членове.

'Рова е обща' оценка на проведоното на 6 март тази година. 
заседание на Изпълнителния отбор на Общинския отбор на С.ПС в , 
Босилеград, на което беше обсъдено безДействуването на общ
инската организция.пейнптеоргани и тела за период от една годинак 
В разискванията, в конто участвуваха всички членове на 
Изпълнителния отбор беше подчертано, че най-голяма вина за без- 
действуването, кДкто на общинските органи и тела. така и на местн
ите организации имат челните в общинската организация, преди 
всички председателят, секретарят и членовете на Изпълнителния 
отбор. Поради това Изпълнителният отбор,след като прпеоставкаУа 
на досегашния секретар Любомир Иванов, а за изпълняващ 
дължноста и възможен кандидатза нов секретар бе избран Владимир 
Михайлов, преподавател в босилеградското Основно училище, 
потърси оставка и от председателя на Общинския отбор Никола 
Крумов, за което Окончателно решение ще вземат членовете на Общ
инския отбор на заседание, което е насрочено за 20 март 1995 г.

М.Я.'

на

• ДИМИТРОВГРАД

РАДИО ЦАРИБРОД - 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
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Н-, 7 ма пт тачи голина от 18 • 19 часа общинската радио станция на 
Димит^вград1^ радио Цариброд • излъчи първата програма, експер-

ИМеСлаед"и^олкоРо “рочвания поради различни, прелимно^бектиани
иментална* програма°бе^излъчена^енергри^Гмузика! Рподброна от 
Драголюб Пейчев, известен димитровградски изпълнител нр китара,

а се създава 
станция да 
на Сърбия. И, Е.А.Т.

оБрятстНо 15 МАГТ 1995 Г.



СТОПАНСТВО нниа ми•И8Ш®'“% * Аь._1ЖШШШЖ ПОЧТИ всички
СТАНАХА НА КРАКА

||<> 000 динара отчетоха само
ч,-

• СКЪПО МИ Е МАЛЦИНСТВОТО, НО ИСТИНАТА МИ ЕИО (ЖЪНА!
* Загуби, възлизащи на 

четири предприятия
Миналогодишните 6ала1|СщВиП^(ХЬДТиите дая^ГотитополучихмЛ 

„сеоще не са яокрпй готони ю избавих» из обстановката м
.... може да се констатира, че попиш. йяята родина. Благодарение

| огромната инфлация и бгаредие прен Аврамови-) и въз основа наII,!о,-рамата за ихономинееш оиелямне на д р ^(|аяс1СИТе колективи в
| създадените И за разлика от по-мина,-та

общината стопанисваха мно0 из’ 4 и/|ит>кработехаснезначителии

I в:.да »-м“' -л— ■ -*с--
I 1000 динара. загуба са главно от обективно
| -Причии ите за "и&^?™"и^|н4фиа счетоводството в Бор. Суровините | естество, казва Драган Божилов, увелИчиха и разходите в транспорта 
1 ГсТ^винитеи^отовите изделия, а цената на нашите изделия дълго време 

не ПцК“р“дЛрИЯТИЯТа, които отчетоха

^ “Ь 1С|)^стопанските колективи изтькгат. --н че в тези труяни времена 
| значителна печалба и „„Г/е ги изпращат на почивка, В това отиошениеот иеуволняват работници и не ги( изпр “* колективи са успели да не
1 година и сега работят

около 2 100 души. '

I

НЕПОНОСИМА ЛЕКОТА 

НА НЕОТМЕРЕНОСТ
I вх

(Приложение към отговорите на въпроса: колко българи жннеш в
Сърбия и С1’ Югославия?) „„

"Лошо да сс назова пат нещата означава увеличаване пещае мю-
загуба подчертават, че дефицитите 

че не осъществяват някаква сиС намерение да подкрепа усилието на българите а |
вс^споршГвъп^аГи ип "риел»' в което е првнши законната регулатина по |
българското национално малцинство в Сърбия по М11 ^1,"лс е"о"иопан 1 ад такова недоразумение? 
този начин се приобщавам ц изнасям някои мои и гпмотосхяашпне и разбиране па феномена 
становища и виждания за раздвижените- томи. ет™<,|м-ки процеси. Именно, н отгонора на■ Споделям очакванията, на автора на посочената нпц ил м отпи I ,скп ^ ^ „ЗХОЖЯа от Фуида-
стат11я.четаз1|Трибунапредивсичкотрабвадпбъде ^“9™“ сл/пс-псяемия ни "национален идеи- |
•Ц1Шилизован.с достойнство и културен диалог бет монталнит . ^ »1МЛИ(1 ....... .. Г.дна |
"ненужна политизация и пристрастие . Ооа 1е,за ДП определим кой все принадлежи към някоя ,гетГсет^ГтрЖб]й^,г.,,й,г I
етнически общности. Моят подход в "зм^п,'с1” ‘‘ тключителнослосвито и комилекснообществсно- « несъгласиес някои становища нп автора ще се трудя е зп явление Никак мета физическо или
ко1™°едошласъвременната1етнологня.Ме1 ™™ ^
последното изречение иньпрос1 който поставяш™-

жестоки кавги и омраза. _ Гппн отосновнмте извори на национална иденти-
Предлагам няколко възможни одговора. Птп Тг»чн ппоблем тоетчр’1 като-Зашото в изнасяното на свои становища и фикация е онзи, който този проолем трет и .,, и

^•пввгакявг
"националнн^гшедателп"1-1 ' посръбчен1'българИ ’ САМООТРЕЖДАНЕ". Няма с ю гж ест и и или о- 

Зашото нГ«Тзх’ожда от действителните г р а н и ч а в а н е в изясняването за принадлежност 
факти действителността се искривява и ко- към някоя етническа общност. Кой има правото кого 
нструир*^според собствени "потребности", па национално да определи, освен той сам себе си? 
такава действителност се напада и "виновниците" Т^^И.^хГГвс^.Г.^унарояни

В1-Залцото отделни автори преферират нацио- документи за човешките права и свободи 
налното над рационалното в безсилието си да (Универсалната декларация за правата на човека 
окажат съпротив на зова на националните тръби, Международният пакт за гражданските и 
ппи което чуват само своето; политическите права, Факултативния протокол.

-Защото някои себе си (неоснователно) който се отнася до Международния пакт за 
представят като единствените легитимни предста- гражданските и политическите права. Европейската 
вители на малцинството и единстевните борци за конвенция за човешките права. Документите на 

- защита на идентитета на българското малцинство в КЕБС и много други). Не трябва отделно да се 
Сърбия; споменава, че тези принципи са вградени и в нашите

-Защото определени автори упорито настояват законни акти. 
да петнят своята страна пред международните 4 Следователно, кой как щесе национално изясни 
форуми, при което онези, които на това се е обект на неговата воля4 Според това. нацията е к 
противопоставят ги наричат "политически пол- волева категория, т.е. националното изясняване е 
трони", "кариеристи", "продажнически души”...; неотчуждимо и неприкосновено право на всяко 

-Защото определени политически-кръгове отделно лице.Загарантнраната дискреция му давай 
настояват изкуствено изконструираната теза за свобода на нациналното изясняване, но също така и 
"насилствена асимилация”, "статистически гено- свобода за неизленяване. относно да се определи 
цид" на Сърбия и Югославия на числящите се към катоанационално. Въпросът защо се така изяснава 
българското национално малцинство, и онези, или изобщо не се изяснава принадлежи единство в 
които разобличават тези лъжи да етикетират с сферата на научни изследвания. Всичко останало би 
различни обидни имена; могло да отведе в погрешни води.

-Защото отделни лица в своята острастеност не С желание да докаже тезиса, че българи в 
се въздържат и от закани "с кръв" и физически Сърбия има повече отколкото с последното 
убийства; преброяване е утвърдено, авторът въвежда в

-Защото със свои изявления и поведения на употреба синтагмата "декларирал се и не декларил 
насят вреда на междунационалните отношения в българин", при което под недекларилал се 
средите, където числящите се към малцинството подразбира онези, които това са по "произход". И 
живеят и работят, смесени с други национални тази теза не може да.издържи сериозна научна забе- 
идентитети; лежка. Именно, произходат може да бъд$ ед-

-Защото..;
Много са още п 

фронтация, но аз дъ 
на "Братство“

ни

В.Ь.

. ПЪТНАТА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА ПРЕЗ 1995

1111, бъде ли завършен
ПЪТЯТ ПРЕЗ КОЗАРИЦА?1

Ще имат ли правото тези, които, когато започна строежът на пътя през 
Козарица. твърдеха, че не трябваше да се копае стария асвалт. 1 ози въпрос 

няколко години и отново се поствя винаги, когато се
ителство. С

част на
е актуален вече ___
обсъждат отчетите и плановете в областта на пътното стро 
пълно право, тъй като участъкът от двумостието до върха на козарица. сега 
е наистина в окаяно състояние. Истина е. всяка година се прави подготовка 
за нова асфалтова настилка, същата не се слага и през зимата дъждът пак 
направи беля. Основната причина за изоставане строежа, е фактът, че няма 
битумен за асвалтовата настилка. Същата е платена, така че оо шината няма 
никакви задължения, освен да натиска по-скоро да се завърши пътят на 

* дължина от 3.4 км.
Както бяха осведомени отборниците на последната сесия на 

скупщината, с републиканската дирекция за пътища е договорено/тъй като 
става дума за регионален път/ шосето през Козарица да има абсолютно 
предимство в активностите на споменатата дирекция. Да ли пак ше остане 
само на договор и обещание, остава да ср види Стойността на работите е 
600 хиляди динара. Да напомним, че тук е включена и цялата улица "Детко 
Петров", която е съставна част на пътя към Козарица. ^

В състава на пътя Димитровград-Радейна - Долни Криводол е и участъ
кът до Изатовци, по точно до границата с община Пирот. Планът за-тази 
година предвижда и работи на този път и то толкова, колкото има средства.

Що се отнася до локалните пътища, през тази година е запланувано да 
се довърши пътят от моста на Каменнчка река до Каменица и нататък към 
Сенокос и да се работи на пътя от Поганбвски манастир до Поганово. За 
двата пътя са предвидени 390 хиляди динара и то с участие на дирекцията 
за пътища и общината в съотношение г>0:50. За останалите локални 
пътища са предвидени около 120 хиляди динара или заедно със средствата 
за регионалните пътища около 317 хиляди динара.

А.Т.

инствено мотив за национално определение:
. понеже счита, че това сафичините на отворена кон- определя се като българин 

лбоко вярвам, че читателите били и предците му. Но | ° В "СТОЧАР" - ДИМИТРОВГРАДпроизходът е флуидна
, както и огромното мнозинство на категория, когато става въпрос за нацията. Може да 

числящитесе към българското малцинство ще знаят говориме единствено за иеролтност па произхода, 
да преценят кои са тези, които настъпват кавга- Кой може със сигурност да твърди какво са му били 
джийски и клеветнически, а и защо това правят. (как те са се изяснявали) "етническите предци“ поне 

Ключов въпрос, който поставя авторът и на в четвъртото или петото коляно? Още првече. когато 
които се опитва да даде отговор е: колко българи се знае какви сложни етнически процеси са се 
живеят в Сърбия и Югославия? При това изхожда развивали в тази част на Балканите, 
от "случая на интернационализация на положен- Затова, когато става въпрос за българското 
ието на българската етническа общност" при национално малцинство, никой няма правото никого 
посещението на няколко представители на да "именува" българин без неговата воля, както що 
посолства в свойството на членове на КЕБС, а което никой не може никому ца отнеме възможността за 
медийно значително бе съпътствувано. Авторът национално изясняване. Няма недекларирали се 
посочва само примерите на домашния печат, въпреки българи. Има само такива, които така са се 
че самият "случай" много повече медийно бе изяснили, т.е. определили са се.да принадлежат към 
експлоатиран в българските средства. На авторите българския етнически корпус, 
на домашния печат се приписват "непознаване на Накрая как би гласил отговорът на въпроса: 
проблема за положението на българското Колко има българи в Сърбия и в Югославия? Има 
малцинство" и им се отправят упреци за "повръ- ги толкова, колкото със свободна воля са се 
хностност и едностранчивост" в наблюдаване на изяснили като числящи се към този етнос. Това 
фактите и изнасянаето на тезите. Ако текстът число може да се увеличава или намалява в 
внимателно прочетем и ако и малко знаем факти- зависимост от много фактори. Но за това друг път и 
ческото състояние, ще видим, че авторът се служи с 

■ училищем пример на заменяне на тезисите. Зашо?
Защото в одговора на поставения въпрос (за

НОВО РЪКОВОДСТВО
ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Е 

ИЗБРАН ИВИЦА МАТОВ. АГРОНОМ ПО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Няколкократно работнпцптеот Висок, заети в ''Сточар'' са търсили сега. 
е бившият директор да проведе среща-разговор по наболелите, проблеми 

в тази стопанска организация. Тъй като той е правил оглушки ръ
ководителят на основната трудова единица е свикал извънредно събрание 
Но след като поддеветте иска на работниците са се подписали 96 работника 

"Сточар" бившият директор Светослав Панов си подал оствка.
На среща колегиумът в предприятието е приел единодушно решение да 

назначи Ивица Матов за временно изпълняващ длъжността директор, след 
което ще се обнародва конкурс и избере директор. Общото безпаричие в 
стопанството особено остро засегна земеделската кооперация "Сточар"- 
Няма пари на текущата сметка, стопанисва се главно чрез компенсации, а 
липсата на нефт сериозно застрашава производството. Въпреки че овце
въдството би трябвало да бъде основен поминък, основното стадо е 

• намалено до 2500-о000 овце. Козите са премахнати. Задълженията са се 
натрупали. Механизацията е застаряла.

, Д° такова състояние се е дошло и поради организационни неуредици- 
Бременно изпълняващият длъжността директор в настоящия" момент с 

изправен пред проблема как да състави действен ръководещ.екип. Без опита 
на по-възрастните и без ентусиазма и инициативността на младите, трудно 
ще се намери изход от незавидното положение. Затова и насоката на 
действиееопределена към всеобщо ангажиране на всички заети (237 души). 

^ за да се санира положението и да се създадат предпоставки за по-добра 
Ш стопанска, дейност. \

!!' "1

В

по друг повод.
м-р Драган Колеп

шшяшж ;
Ст.Н.
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е ДНП НА ИЗПИТАНИЯ ПРЕД "ВАСИЛ фургони и някои возила/, като по този начин се 
1ШЛНОВ - ПИ ЧЕ" подсигурят начални средства преди всичко за облага-
|ША ^ нията,за да не се доведе предприятието пред фалит.

Разбира се, изходи се търсат и в други насоки: 
предстоят 
фабрика
сътрудничество, както и установяване нд делови 
отношения с други партньори. В тази насока е 
изостанала и помощта на общината за организиране на 
среща-разговор-с директорите на останалите димитро- 
вградски.предприятия, на която среща биха могли да се

° Босилеград

ДАНЪК НА 

(НЕ)ТОЧЕН АДРЕС
УСИЛИЯ ДА СЕ 
ПРЕОДОЛЕЯТ 

ТРУДНОСТИТЕ
разговори със световно известната мебелна 
"Симпо" от Враня за евентуално делово

В републиката всеоще нестихнаха полемиките по въпроса дализареги- 
договорят за делово сътрудничество. ' стфиранитеа неоткрити и недействуващи предприятия подлежат на данъчни

Понастоящем "Циле" разботи в една/осемчасова/ облагания, в Босилеград възникна нов въпрос: правилно ли е когато 
Нтй-гтя ппто лимитиовградско поедприятие . \смя,1а' в складовете има готова и недовършена про- местната единица на Републиканското управление по приходи данъчните

не^Тна^^е'изпадаш в трудно ^положени^Винаг^обаче
Гмсана някаква пролука за да се посоешнат по дневни стаи 11 ПР- При това подготовящите се секции -Всичко стана въз основа на законопредписанията и няма никакви
в=Ж^^ЖеИДа“РаЗЯВИЖИ ЖЖе”аТ °СИЧКИ ХаРаКТеРИСТИКИ Н3 СЪВРеМеНИа 'Жу»^

неизплатени лични Доводи от ноември^миналата година Естествено, предприятието се нуждае и от кредити: -Държавата, казва Владимир Чипев, работник в Общинския съд в
до днес /осигур д минимални доход|«/. от одобрения кредит, в размер 100 хиляди динара Бе- Босилеград, посредством управлението за приходи по този начин иска най-
н1погасеникредит11Седна'дума^наистинадоста^ш/дно лгРадска банка в Пирот досега е отпуснала само; 20 бързо и най-лесно да си везмесвоето. В моя случай обаче по погрешен начин. 
НеПппжрннр ^^ Д ^ Д ДУМ ’ наистина доста трудно хиляди. Подадени са 18 дела за заплащане на дължими . В организацията ми пристигна решение за принудително заплащане на 

Рпингтвеният изхол в сегашния момент както суми от длъжници, но.бавно се реализират. даиъкза предприятие на съпругата ми, според което 2/3 от заплатата ми ще
споделиизпълняващият длъжността лиоектооинженер п 0ч«в™но' сегашният момент в "Циле" е преломен. Се взима почти цяла година. Не е точно, че съпругата ми няма имущество за 
Г Дал" ще се |13пл-у|и от незавидното положение, ще пленяване, както се казва в решението.Тя има имоти, но теса в Любата,а
чаг?пт^епвижимото имта^твп/птпажба на м 1га™?п по1:аже времето. моята заплата е тук - в Босилеград и е по-сигурна.част от недвижимото имущество/про дажба на магазина > Гт II -Може би управлението за приходи е право когато се старае за
в Парачин/ и част от возния парк /четири камиона- Ст И* ' успешното прибиране на данък4, казва Иван Рангелов, секретар в

общественото предприятие "Изградил", от чиято джиро-сметка неотдавна 
са взети 1622 динара за данъчни облаганя за двама работника на 
"Изградня“.собственици начастнпфирми. Миестозиданък,казва Рангелов, 

° В НОВООТКРИТИЯ ЦЕХ ПА ЦДМ имаме връзка само по това, че тези работници работят в нешто предприятие 
ОТ НИШ П КОРИ ПЕГРА П * Тове ме е правилно и не зная как това да обясним на работниците I ези двама
1^1 пиш о ■ аж/л, работника имат свои лични имущества и управлението за приходи е

трябвало там да решава проблема.
Средства зй заплащане на данъка са осигурени. Кой е прав, а кой е 

виновен и какво всичко ще стане, засега не е известно. Едни от "измислен
ите" данъкоплатци, както на шега>'азват за себе си, предвестяват съдбен 
спор срещу управланието за приходи. Работници в обществените пред
приятия. какъвто еслучаятв "Изградня”, негодуват и по друга причина. Как 
е възможно, въпреки законопредписанията, хора в трудово отношение да 
има I собствени предприятия? - поствят въпрос тук.

ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е ЛИПСА НА ПАРИ
ЧНИ СРЕДСТВА

° ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

СТАНОВЕТЕ
ЧУКАТ...ПЪЛНА КАДРОВА 

ОСПОСОБЕНОСТ Цехът за домашно ръкоделие, който в Босилеград 
откри общественото предприятие "Център за дизайн 
и маркетинг" от Ниш. започна с работа. Петнаде
сетина от приетите тридесет работнички работят от 
средата на февруари, а-останалите ще започнат с 
работа след като* първите овладеят производствения 
процес. За целта една седмица работата надглежда.ха 
дизайнери ютщишкото предприятие, а сега вече те 
тъчат сами, по напътствията от Ниш..

Винко Евтимов,

В.Б.
Първостепенна задача на Здравния дом в Димитро

вград е да обезпечи здравна защита на- населението в 
общината и в този смисъл ние сме напълано кадрово 
оспособени, изтъкна директорът на Здравния дом Васил 
Велчев.

• ПРЕМИЕРАТА НА "ЖЕНСКО ЦАРСТВО" В 
БОСИЛЕГРАД КАТО ПОВ ОД

Днес в Здравния дом в Димитровград работят 28 
лекари, от които 13 са специалисти. 6 обща медицина, 5 
зъболекари и 4 са на специализация. А в плана за 1995

---- -гентна

ръководител на новооткрития 
производствен цех, заяви:

-Въпреки че става дума за уникатни текстилни 
изделия, които изисквсат доста умения, почти всичк- 

коитосега работят,отговорно и дисциплинирано 
.лняват задълженията, навлизат в тайните на тъ-

НЕУДОСТОЕН 

ТРУД ■'
година е предвидена още една специализация по ург 
медицина, така че с техническата оборуденост 
служба се решава и кадрово.

Освен здравна зашита на населението от града и 
крайградските селища. Здравнит дом оказва здравна 
зашита и на населението по селата. Това е разрешено чрез 
съществуващите амбулантории в Смиловцн. Поганово, 
Трънски Одоровци. Долни Криводол, където постоянно 
има медицинска сестра, докато лекар идва един път 
седмично. За старите хора по селата това е достатъчно. Ако 
към висичко това се добави, че и положението с 
лекарствата значително е подобрено, че вече няколко 
месеца работи видеозон за ултразвучна диагностика на 
вътршените органи, че тези дни са набавени и някои други 
апарати,а тряб 
на пиротската болница 

- здравната защита на 
задоволително ниво.

тази ите, 
изпъ
ченото и вече излезоха първите уникатни текстилни 
изделия.

Засега тъчем подови пътеки.За тях прежда имаме 
за три-четири месеца. След това ще започнем с други 
изделия от програмата на предприятието: подни 
килими, покривки за маси, одеяла и друп 
декоративни текстилни изделия.Трябв 
подчертае, че всичко това ще се произвежда ръчно и 
от чиста природна вълна- подчерта Евтимов.

Характерно за новооткрития в Босилеград цех е 
и това, че той е не само най-млад производствен цех в 
общината, но и по структурата на заетите е най-млад. 
Повечето от заетите са на 25-годишна възраст. I ова 

първото работно място и всичките до един не

В Босилеград същинските културни събития са рядкост Това 
особено се отнася до театралните'представления и затова всяко 
гостуване на театри от вътрешността на страната и от България тук 
се посреща с висока посещаемост. Обаче премиерата "Женско 
царство" от Стефан Л. Костов в изпълнение на^Центъра за култура 
сученици от гимназията подбуди сред малобройните зрители и 
почитатели на театралното изкуство недоразумения, реагирания и 

' възмущения!
Центърът за култура в Босилеград в края на миналата година- 

беше направил договор с Драматичния театър в Кюстендил за съ
вместна подготовка на комедията "Женско царство", от Стефан Л. 
Костов. Две трудолюбиви и симпатични дами. художествени ръ
ководители от София и Кюстендил бяха ангажирани и от време на 

. време идваха в Босилеград, кьедто подготвяха комедията. Но в града 
не се знаеше. Сякаш беше обвито в мъгла. "Нашите“

1 видове
а да се

реновира и стационара като клон 
, то свободно може да се каже. че 
населението в общината е на

ва да се

им е
скриват радостта си.

А.Т. М.Я.»

» БОСИЛЕГРАД'° 1$ босилеградска община за това нищо
средства за масова информация, доколкото ми е известно, не дадоха 
никаква информация. Едвам няколко дни преди Осми март се 
заговори, че премиерата ще стане в навечерието на празника. Из 

никакъв афиш. никакво обявление, което дасметища 
около центъра

ЗА КУЛТУРА
ОРАЧИТЕ

ИЗПРЕВАРИХА
ПРОЛЕТТА

улиците нямаше 
напомня за това нещо.

На 6 март се появиха два афиша, написани на сърбски език. 
което предизвика негодуване: дали организаторът не е знаел или не 

на български език. тъй като комедията е на 
български език и сс предлага на местното население!? На ( а 
значи на самия ден па премиерата.организаторът разспространн.нз 
улиците афиши на български език. с което настоя в последния час 
да си изкупи грешките. Според сведения от Центъра за култура на 
премиерата са били поканени гратис, както и приличи, почти всички 
директори, водещи учрежденията, и общинските ръководители.

Честна и бем перата направиха сам082 зрително билети и около 
30 гости, служащи на Центъра за култура, и гратис посетители. 
'Рака една трета от залата беше изпълнена с внимателна и прилежна 
публика, които младите артисти настроиха със смях до сълзи.

* Обаче трудът на тези талантливи дейци на културата не беше 
удостоен с посещение от пито един представител на общината и 
властта., от пито един директор-ръководител на училищата, пред
приятията, и учрежденията, дори и от представители на ДОЬЮ..

От възмущение и негодуване се налага да зададем няколко
1гюс1|. _;|:1 що организаторът толкова свенливо подготвяше комедията 

и още пр-спснлппо я рекламира на гражданите, когато е вложил 
честен и голям труд?

Заслужават ли босилсградскнте жени да им честитим празника 
ова слаба посещаемост-и с отсъствието на челните хора на

------- на гимназията не е
, отсъствието на 
пе е ли подлост?

е искал да ги напише март.

Хигиената в града и поддържането на околната 
среда нее нова тема. За този важен жизнен въпрос, сме 
писали повече пъти. Повече пъти са бггли и предмет па 
разисквания на различни събрания. Обаче, малка е 
ползата от това. Градът и занапред остава замърсен, 
на много места има сметища, а околната .среда, дето 
се казва, е затрупана с боклук. 11ай-замърссни са 
онези места, които би трябвало да бъдат най-чисти, 
най-привлекателни нс само зо гражданите, но и зр 
другите, които минават или пък престояват в града: 
околността на автогарата, кел на Добридолскил 
поток, речището на Драговищица, бензиностанцията, 
малките площадки в града, около хотела, пък и 
улиците на града. Не в по-добро състояние са и 
училищните дворове. Но псе пак "знаменосец на 
всички е дворът на Културния дом, където на няколко 
места пече няколко месеца има купове смет и никой не 
се сеща да ги изхвърли. Като че ли заетите тук се 
възхищават от това. Гледката е още по-жалка ако се 
има предвид, че преди няколко години тук беше чисто, 
и украсено с различни цветя. Сега по двора свинорият, 
зелената площ е утъпкана...

Сигурно е, че в Центъра за култура ще кажат, ю 
за чистотата трябва да се грижи явното предприятие 
"Услуга". Това е безспорно. Обаче сигурно с и топа, 
че тук трябва да има, ако не контейнери, поне варели, 
в които да сс събере разхвърления боклук около 
сградата или пък от разхвърлените купове. .С топа 
нямаме намерение да премахнем отговорността 
предприятието ?а поддържането на чистотата в града 
и другите обществени площи. Обаче ако всеки п 
своята среда не поддържа хигиената, предприятието 
трудно ще може само да реализира задълженията, 
които се търсят от него.

Пролетната сеитба в Босилеградска община започна. 
Благоприятните условия измамиха орачите, на-нивите и 
вече са хвърлени първите семена: ръж, овес, ечемик, а след
градииарскикултуНДц^асегасеореисеесамов по-низките

. Йбл” ^и^ве

.таждада» -
лс което па иск ите производители идват " п%ъмино
^Г^н^Л^и^а^коит^също" и^^обе^еч^аг известно 
количество семена и торове. Впрочем в ма газина на земеде 
агкатакооперация от Горна Лисина в Босилеград вече има 
глр?ни семена царевица .Навреме са обезпечени и всички 
гидове семена за градинарските култури; кромид лук. видове семена вйяове зеле, домати, чушки, цвекло.

на отдела по

1П>1

с толк
гради? Отсъствайки от премиерата, директорът н 
ли пренебрегнал собствените си ученици? Д 
представители на общинската власт и на ДСЬЮ г

Присъствието на кмета на гр. Кюстендил, директора 
Драматичния театър в Кюстендил, представители на Агенцията за 
българите в чужбина и няколко журналисти от Бъ/Фарил не сочи 
ли че тяхното интересованпе е честно, в духа на добросъседството 
и изграждането на взаимно доверие или "то е привидно, престорено 
и зад всичко топа се крие нещо-друго"? В този случай кой дава 
конкретен повод за разногласия, недоразумения, подозрения, 
кавги...?Важното с. че присъстващите с обичта си към изкуството и с 
уважение към художествената изява на младите самодейци 
показаха, че културата^! изкуството не признават никакви граници.

Пене ДИМИТРОВ

МОРгГр/ГиГформаиията на ръководителя 
г глгко стопанстю към Общинската скупщйна агро
Васил Анастасов, тази пролет в .^Гуо^хаст.с?ъшюни трябва да бъдат изора ни и засети1 над 170 О ха със зърнениш^яю®88ввав|Яа!5
190 с картофи, 10 с чушки, 52 с цвекло, а останалите с
фа'1& кажем и* ?“ според последно™ преброяване 
от общо 3899 домакинства Босилеградска община, П 
или 71 на сто се занимават със селскосто п 
производство. Обаче над 60 ва сто от тях са в напреднала 
възраст, коетр е остър общински проблем.

на
ном

дина

нл

М.Л.м.и.

оВ>ятет©> 15 МАРТ 1995 г.



» ИЛ ОСМИ МАРТ В ДИМИТРОВГРАД

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР ИА МИЛОРАД I Е1 ОВ
„одния край. И малката зала на 
културния дом, пред любителите 
на поетичната реч, Милорад I еров 
чете стихове за възрастни. Едно

.... "Змаевите детски иременно посетителите иа литсра-
игри" между списанията "Другарче", "Цепен и турната вечер можаха да се заио.
"Славейче" тези дни се превърнаха в конкретно ваят ис Милорад I еров- художии
сътрудничество със среща ва детски поети и ка.тьй като па сцената Пяха изло-
литературии четения в основното училище в жени десетина негови картини,-
Димитровград. Детските порти и редактори Стихове на поета чсте и арти-
Ралс Нишапич /"Невен" от Нови Сал/, Кирил стьт „а самодейния театър лри-
Назъров /"Славейче" от София/ и Денко ст0 Ботев" Слободан Алексич, а
Рангелов/"Другарче" от Ниш/, както и нишките афоризми за жената хумориегьт
детски поети Миня Илиева и 1 усомир Арсич, Момчило Андресвич.
представители ва Културно-просветната Ученици - рецитатори четоха
общност от гр. Ниш, по повод Празника иа стихове за дена па Милорад! еров
жената ва 8 март т.г. проведоха литературно от стихосбирките му, издадени на
четене в основното училище в Димитровград. сьрбеки език.

Редакторите ва детските списания подариха Ц литературната вечер, като
книги на училищата в Димитровград и 1ръпски гости, участваха и гостуващите
Одоровцн, а заедно с. останалите детски пости пости „ града Рало Пишавич от
пред ученици от основното училище четоха спои Пови Сад. Кирил Назъров от
стихове, предимно посветени на жената, во и София, Миня Илиева и Русомир
изобщо детска поезия. В литературното четене Арсич от Ниш.
се включиха и най-младите от основното учили- „оптичното творчество и творческия образ на поета

. ще, пишещи поезия. Тази литературна среща- чете е 3 нос " <даКторнасн. "Друга1.чс"отНи1И.
наистина бе рядко културно събитие, преминало в иск рева гопор! Д ■ пп0 комплектно поетично представяне па 
и задушевна атмосфера и при високо иастросние ва ° рС )ОП „ред димитровградските почитатели ва
участниците в четенето и любителите на поезията. поетичната реч се със тоя благодарение на сътрудн

ичеството между детските списания, с Културния център и 
основнотб училите в Димитровград.

ПРЕДСТАВЯНЕ, 
НО ЧИЕ?ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ НА ПОЕТИ ОТ 

НОВИ САД, НИШ И СОФИЯ

Установените връзки иа Слон състоялото се неотдавна лред- 
“Торлак“ от Витомир

Войводата от Лесковац" на автора Иван 
Иванович. Тази книга е била кандидат за 
традиционната ИИН-ова награда за най- 
добрата книга, излязла през миналата годи
ла иа сьрбеки език. Освен авторът иа пред
ставянето присъства и нейния рецеизентДж-

о^Безспорно, представянето на нови книги, 
като облик нй културна дейност на 
Културния център в Димитровград, заслу
жава всяка похвала. Почитателите иа лиса- 

печ непосредствено се запознават савто- 
раГтворическия процес на книгата, поръ
ченията, която тя носи и лр.

при пялото уважение на този облик на 
изява на Културния център, бие на очи | 
непзответствие: не са представят книги иа * 
автори от собствената среда, чието пред
ставяне сигурно не ще бъде безинтересно на 
любителите на писаната реч. И изобщо-, 
чувства се едно пренебрежително отношение | 
към творците от националното ни | 
малцинство. , I

Така например в предишните години не | 
ге състоя представяне иа книгата “Ябълка | 
край пътя" от Детко Петров, Монографията | 
за художика Свободан / Сотиров, а | 
Културният център не се нае да представи и ^ 
книгата на Богдан Николов “Царибродски | 
културен летопис“, .излязла миналата | 
година. Уверени сме, че книги от автори на | 
средата, относно от редовете на малцин- | 
ството, ше предизвикат далеч по-голям | 
интерес сред по-широк кръг.читатели, преди | 
всичко зарад самото съдържание. |

За всеки непредубеден следещ култури- | 
ите събития в Димитровград, 
щение на организиращите представяне на р 
книги, най-меко казано, е невежество към | 
хората. които голяма част от своя живот и | 
своето творчество посвещават именно на | 
родния си град и родния край, като при това | 
оставят дълбоки следи, които не могат да' | 
заличат дори и онези, имащи пренебрежи- | 
телно отношение към тях. *

Ст.Н. |

пата

ИНТИМНА ИЗПОВЕД ЗА РОДНИЯ КРАЙ
Ст.П.Поетичната вечер на поета Милорад Геров, родом от с. 

Болевдол, а живущ в Белград, започна със стихове за

своЙЖЙ™е IПРЕДОСТАВ ЕНИ Н А СЕБЕ СИ
Живеят ли младите в Димитровград пълноценен младежки живот еСрадвиВа богата дейност. За съжаление, тяхната дейност 
или просто жнвуркат? тпп„п тъпеем малко се чувства в града. Вероятно и тук опира до самата

На този въпрос, струва ни се. твърде показателен оттотср даде дейността до създаване на интерес.
едни отборник на последната сесия на Общинската скупщина. °РгаЛшзад" пце1..... . още не може да намери
Смисълът на неговите думи бе следният: “1 ри фактора (или ”янаХ За п^ивштне на младите самодейци: театър, фолк- 
стортнйто органкзацшк средното^чилище (Гкултурният^център. лГрна секция музикални състави, млади художници, млади 
Понеже теРбездействуват главно, младите пълнят кафичнте, изслеповат&ту Р'ен|1СТ0 е „ ^гласувано действие на спортните

спортните организации малко или почти нищо не предприемат да по-често на пороци. Ст.Н.
заинтересуват младите. Обикновено се разчита на техния интерес.

такова отно-

I
■/. • -

•:х-х*»х-и*и^-:-х*х-х-х

* Любовта към Висок - родния му край и детството, прекарано край река 
| Височица,с овцете по тучните планински пасбища.с другарчета поливалите 
р и храсталаците, ухаещи напролет от приятния аромат на горските цветя и 
| изпълнени с кънтеж от веселото чуруликане на птичките - е дълбоко 
| залегнала в сърцето на Владимир Манич, роден през 1961 година в село 
й Изатовци, понастоящем учител в основното училище “Свети Сава" в Ниш.
I Такова впечатлние ще получи всеки, който само и накратко се срещне 
| и разговаря с този любител на природата и родния му Висок. В това се 
| .уверихме и ние. когато неотдавна се срещнахме с Владимир в неговата 
| квартира в Ниш и имахме приятна възможност не само да слушаме за
* растения, животни, необикновени и интересни природни явления, народни 

обичаи, но и да се възхищаваме, гледайки прекрасни природни предели, 
трудолюбиви и сърдечни хора, интересни кадри от растителния и 
животински свят в този край, които той засенел със своята видео камера 
през последните няколко години.

Още като дете, покрай татко си, който дошел в това височко село от 
Бърлог и тук продължил да се занимава с овцевъдство, Владимир заобнчал 
прекрасната природа, река Височица... Тази любов получава конкретна 
изява, когато като ученик в Педагогическото училище в ДлеХсинац купува 
фотоапарат и през зимните и летните ваканции започва да се занимава с 
художенствена фотография. Досега има заснети над 500 снимки, на които 
с изтънчен усет са представени височки пейсажи... Със своите снимки 
учествувал на няколко изложби на художествена фотография.

От 1990 година започнал дейно да се занимава със снимане с видео
камера. Досега успял да заснеме 15 видео касети. За любовта си към пр
иродата. Висок и камерата, Владимир казва: -Запланувалсъм да направя екологически филм под название “Четирите

-С непокътнатаси природа, с цялата си разкош пост. Висок представлява годишни времена във Висок". В този филм ще бъдат представен и пр(Гродните 
природен оазис, интересен и винаги привлекателни не само за нас, които тук красоти на Стара планина и долината на река Височица жи.ХнаТселен-
реших с6камерата3си даКгоЧнаправя)достьпе1п|е сам^наТГшенш^косто^са "еТ° ' Пре3 че™р1,те год11шн" времена- Заснетият материал ще бъде реших с камерата си да го направя достъпен не само на нашенци, които са съпътствуван от определен текст за поиоодните геогпасЪскмте етнпгпаАск-
и0роНдаатУаСНаЛИ И РЯДК° ИДВаТ* Н° “ Нй Кт*И’ КОИТО Се ИнтеРесУват 33 ПР* чте и други характеристики на този кр^й географските, етнографск

-гжявь?кьвгьЙ5Яяявйагг
-Когато се появиха видео камерите на нашия пазар, аз я купих между хапактеп п|ма ,|нФ0Рмат,<вно-популяш.заторскк

първите и веднага "се преселих” във Висок. За тези няколко години съм го Лалович и неговите филми: Последният
. пропътувал през всички годишни времена, и по дъжд и сняг и съм успял да Безсъмнено » „.„ата™ к____  - ,

заснема и твърде интересен материал. Висок е приятно предизвикателство Мания пппж^п?,\????1™ШНатаСИблагородна " полезна дейност, Владимир 
за всеки любител на природата. Който веднъж дойде в този край и вид?. „С7™НТ™™1!?ла:труд но и паричини средства, които оделя
прелестите му, веднега пожелае да се върне пак. скромната си >чителска заплата.

За заснетия материал, Владимир разказва: аа п0"Нататъшната реализация на филма, тоест за монтажа на засе-
. -Висок е заснет в цвлата си разновидност, богатството му на расти- 11 муз/,к'а’ коЯто може да се извърши в някое про-

телния и животински свят. С особено доволство съм забележил изгрева и лТ,У„ДИ0' а не°бходими значителни парични средства. След,
заника на слънцето, които тук са специфични, песента на птиците, ромона ,, ф лма’ може Да се издаде и видео-касета. II за монтажа на

на потоците... Отделно внимание съм томишГп1—?.№КаСеТа от 3Аснетнте материали. Владимир
посветил на овчарите и развитието на спонсови Щ общинск,|те скупщина в Димитровград и Пирот и други 
овцевъдствотовтозикрай,правенето в пчакпаиетп ___  „на сирене и кашкавал, с което този „к,,, =™,а„о!!аИ™0 на СП0НС0РИ. с чиято помощ може да се стигне до
край е известен навред по света. Усп- да. си имиюа поле?ен пР°ект- Владимир продължава с камерата
ял съм да заснемам твърде интересни веднага след вс|1чко’ което е интересно в нашите краища. А
кадри за река Височица и всички направи^ ите годишни времена във Висок".той желаела
нейни притоци, често се излагах и на к-х п™?? овцевъдството и овчарите в нашия край. да заснеме всички
опасности, когато вървях по кози У П Р ?.',?^Р есхи паметници-
пътеки с цел да овековечл всичко, жпе.ияМ« пМД™уЧ,?,иДа покан|,м всички обществени и частни фирми, учре- 
което е хубаво и итересно. помогнат лица; К0|1т0 са в състояние, със скромни средства да
споделя™"™ ПЛа"°Ве' ВлаД"МИр внформаци и Об ръщайте седсГЙздателство^^рйрсгео^ ^ а справкн и друГИ

Денко Рангелов

^м»д«мм»ем«еммеее4вмме«енммм№мемо!с«»мм

I СРЕЩА С 
ВЛАДИМИР 
МАНИЧ, 
ЛЮБИТЕЛ НА 
ПРИРОДАТА

НАСКОРО 

ФИЛМ ЗА
V//« к-
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0 В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
*■

"в?й° ПЕТРОВТДЕНСКА 

божичанн СРЕЩА В БОЖИЦА!)
ВЪЛЧА НАПАСТ

•' -
С.години наред вълците Тази беда сполетяла и Давидко

причиняват големи щети на Ильов от село Църнощица, Ва-
слскостопанските произволи- спл Филипов от село Бресница,
тели - животновъди, в Босиле- комуто вълци удавили свиня и
градска община. На множила се две овци/както и няколко живо*
доста, че вече не е рядкост по тиовъди от Бранковци, Млбком-

нстория и скрива лицето си от случайните \ . едип или по два да се видят инци, Горна и Долна Ръжна,
минувачи. Нашето уважение към нея като че ли ^ насред бял ден, па дори близо до Горна Любата, Злидол,
избледня и всичко изчезва в забрава дълга и - | населениете места. Като че ли не Бистър»,
тъжовна! | се страхуват от хората. Обикал- В Ловното дружеството

Наш дом, наше огнище и наша майка е - Бо Хайде да й се върнем, поне за ден-два, през % ят> нападат овцете, вече не са "Сокол" в Босилеград подчерта- 
ж и ц а. Божица, цвет и хубавица между селата които да бъдем нейни същински деца. истински % безгрижни1 и говедата, па дори и ват,'че точна евиденция на
в нашия край, гордост и величие на всички ни, божичанн, такива, каквито бяха нашите бащи I свинете. Така например преди щетите от вълците нямат, обаче
които живем и работим далече от нейните и деди. Нека тогава споменаваме първо Б о ж и I десетина дни, един вълк се пр- смятат, че числото овцете само
баири и гори! Божица-нашата младост, нашият ц а, а след това Бог! Тя ни люля в пазвите, храни I имъкнал толкова близо до къщ- през изтеклата година надми-
спомен за миналите дни, нашето настояще и ни, грижи се за нас, вярваше ни, измъчваше се и § цте и сдърпал свиня на Гюра наваЗО.
бъдеще! Колко гордост и любов има в нея, радваше се с нас Нашите твърди стъпки и $ Зарева от село Църнощица. Сви- Дя кажем и това, че мина- 
колко хубост и майчина топлина лъха от нейн- нашият смях и днес отекват в нелната душа I пята останала жива само поради лата година на територията на
ите просторни ливади и гори, ручеи и птици,от хранейки надеждата й да не я забравим. 1 това, че бързо интервеиирали Босилеградска община бяха
синьото нейе над нея, от нейните добри хора! Уважаеми мои божичанн 2 съседите и вълкът изблгад. Мно- убити два вълка и хванати пет
Тук птиците най-умнлно и най-хубаво пеят, ПРЕДПЛГАМ ви да организираме ПЪРВИ I г0 п0'зле МИН*Л Симеон Иован- малки вълчета, а в началото на
небето сияе от сутрин до вечер, нощите шепнат БОХИЧКИ СЪБОР за всички божичанн на 11 и | ,^рпБ^еяспнипц.^ тази годи,,и бе убит един вълк'
любовни приказки, а децата пускат балончета 12 юли 1995 година в центъра на Божица / в | вълцп насРед ояд ден удавили
към синевата и пеят химн на пролетта! училището/. * теле, а два дни по-късно и овца.

Божица е най-свндната, най-любимата и ЦЕЛИ НА СЪБОРА: •
най-младата дъщеря на Бога, на която бащата 1. Среща, взаимно запознаване и
Бог даде всичко: любов, здраве, потомство, би- другаруване на божичанн. 
строта и - надежда! 2. Запознаване с постиженията на

Божичанн, земляци мои! Ние сме децата божичанн в областта на личното творчество, 
на Божица, нейните синове и дъщери, нейната науката, бизнеса, спорта, здравното дело 
надежда и вяра, нейните ангели! Нашите 3. Развиване на обич и почитание към 
дядовци и бащи, нашите баби и майки и ние, на родното село, околността и общината. |
които е редът да пазим нейната чест. и днес я Подсещане за миналото на нашите бащи и ? Нашето малцинство загуби още себе си на обществото и на народа. С
носим В сърцата СИ, В душите си, В мислите СИ, деди... | един от плеядата видни инте- такива лични качества, той и про-
пеем за нея, възхищаваме се от нейните хубости 4. Обсъждане на предложения и вземане на I „”“1° ф®»р„3;.аСр" п“ Д8' ™ хумаяна^затова“™
и прелести, с нейното име заспиваме и се будим! решения, конто ще помогнат развитието на ! тОДо^в? с^диясяедовател в Общ тълкуването и прилагането 5а
Храниха ни нейните ниви и ливади, нейните Божица през следващите години. | инския съд в Ниш. ^ законните предписания разкриваше
поля и гори, потоци и пасища, раснехме като Срещата няма политически характер и | Тръгнал от Стара планина, от в тях хуманият им дух, смисъл и
нейните гори, дълбоко обвзети от усет на партийна оцветеност. % свилото се в нейните склонове село цели. Не случайно, в края на
любов и удивление към всичко божичко, наше, Божичанн, елате на Петровден да се среш- | Сенокос, тоя наш планинец, миналата година, председателят на
човешко. Пронесохме нейната слава и нейното нем и поприказваме, да се запознаем по-добре и’ § закърмен с овченик и омайващата Окръжния съд в Ниш го предложи
могъщество навсякъде, където стъпихме, бяхме да се поклоним пред паметта на нашите предци, | миризма на сенокоса, извървя на Министерството на правдата на
и пренощувахме! С нас, и ние с нея, тя стана конто са живели на нейната земя! Нека в-к | кратък, търнлив житейски1 път. И Р®яУблика ~ Р? А гъпия Рнъ
синоним на честност, трудолюбие, съзидание, • Братство" ни бъде място за договори вън | ̂ ™азиЯм,"и като студент6^'Юрид- Общинския,съд в НншРпрез 1994
гордосги величие. -.връзка със събора. Пишете, предлагайте, * ическия факултет в Скопие, и като година.

БОЯМЦАесама сега! о неделните зимни дни организирайте. ч % прокурор в Щип и Тетово, съдия в Беше голям приятел на "Брат-
в центъра не се вие хоро, не се чуват песни, не | Лесковац, председател на Общ- ство", ас изданията му другаруваше
плачат новородени деца! Тя потъва в белота, а За допитване и договори ползвайте ТС- | инския съд в Димитровград и съдия- още като ученик. Статии и текстове,
дългите нощи тъчат бял килим по следите на лефона /026/711-036. | следовател в Общинския съд в Ниш, по правови и обществени въпроси
ПЛЦ,рТезя,,п^Кш,1Тпъ?вЖпъа.гогош,щна'?аасп Александър Дънкоп професор | ?0ТксшсП™ралш,Ч“о™иНи "Й^Тчия™ реГ^дия беше
Плаче за първи път в дългогодишната си 11431 КОЛА1 II възгледи., човеколюбец, космопо- член. Постоянно идваше в Брат-

\ лит човек, който щедро раздаваше - ство", интересуваше се за проблем
ите му и винаги беше готов да му 
помогне. Нашето издателство той 
виждаше като една от най-важните 
културни институции на българско
то малцинство - център, около който 
трябва да се събират и обединяват 

рческите сили на малцинството. 
Прекарал детсвото си по скло

новете на прекрасната Стара плани
на. при него се беше създала изклю- 
чителна любов към природата. 
Сенокос. Стара планина, природата 

бяха неговата първа и

УВАЖАЕМИ БОЖИЧАНН,

м.я.

ПАНИХИДА ЗА ВАСИЛ ТОДОРОВ

ЧОВ ЕКЪТ 3 А НЕЗ АБРАВ А

йвикш-х-х

На пети май 1995 година се 
извършават три години от ранната 

нашия мит и никога
(л 1995 година се 
дни от смъртта на 

напит мил съпруг, баша.тмт и дядо
На трети апр! 
навърша ват 40

На 28 март 1995 година се иавър- 
шават четири години от ненадейната 
смърт на нашата непрежали.ма 
майка и‘ч.чруга

На 1 април 1995 година в 12 часа на
гробищата в Димитровград ше 
да яем помен по повод 
ДЕВЕТГОДИШНИНАТА от трагич
ната смърт на наш 
незабравим «т«:* :• б

тво
пя мил и никога

и ловуването 
най-го ля ма любов. Ловджийското 
другаруване. чудните и неповторими 
срещи с непокътнатите планински 

дели, бяха- най-гол ям ата мупре 
радост.

На нас. които години друга
рувахме с него, на неговото семе
йство и мнозината приятели и 
познати, преждевременната му 
смърт остави голяма и незаличима 
празнота, болка и тъга, но и толкова 
много приятни спомени. Затова, и 
когато вече не е с нас, спомените за 
него, неговата широка душа и ве
лико сърце, вечно ще са с нас. Беше. 
и ще си оста не. човекът за незаб рава!

II. НШ С1 01ЛК1ИЧА
от Димитровград.

Този ден в 11 часа ще посетим гроба 
му на димитровградските гробища. 
Опечалени: съпруга Райна, дъщери 
Живка и Смиля, зетове Михаил и 
Тоша, внучка Мая и внуци 
Александър, Владан и Сашо.

вуклдпп н>. н:мл1»ко1ШЧ
от Димитровград.

Смъртта го отдели от нас в момевта 
когато най-много ни трябваше.
На този ден в 10.30 часа ще посетим

ДИВИЛ СТОЯНОВА
от Димитровград

Тъгата ни не може да се измери с 
времето, което мина, но с празни
ната, която остана слея теб.
Винаги твои:

син Деян и съпруг Благой

ТОДОР КОЛЕВ -ЦОЦАН
Каним близки и познати да при- неговата вечна къща на димитро

вградските гробища за да положим 
цветя и залеем гроба със сълзи. 
Каним близки и познати да ни 
придружат.
Опечалени: съпруга Ангелина, син 
Нсбойша. дъщеря Даниела, зет 
Зоран и внучка Кристина. ^

съствуват на помена.
Опечалени: 

майка Любинка.баша Милко и брат 
Драган.

Венко Димитров

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 март 1995 година се навършеха 
четири години от внезапната смърт 
на нашия мил и незабравим

Изминаха ЧЕТИРИДЕСЕТ 
Д! II I откак не е вече с нас23 март 1995 година се

навършава една година от смъртта 
на супругата му, нашата майка и 
баба

На първи магрт 1995 година се 
наврършиха петнадесет години от 
смъртта на нашия мил баща и дядо

а на

!1п 22 март 1995 година се 
навършоват ДЕСЕТ голини от 
пипета смърт на милия ни син. 
пща. съпруг, брат н чичн

V

•у

в или тдоров
съдия-следовател в Общинския 

съд в И ши
По този повод на 21 март в 11 

часа ще посетим вечния му дом в 
нишките гробища.

'* Каним близки и приятели да ни 
се придружат на панихидата.

КРАСИМИР ВЕЛИНОВ 
ВЕЛИЧКОВРАТНА

ПЕТРОВА.НИКОЛА ПЕТРОВ 
-КИТНИ от село Радейна.

Мие, неговите най-близки вечно ще 
тъжим за него и ще помним лика му. 
Опечалени: майка Пловдинка, баща 
Велин, брат Ивица, снаха, лели и 
многобройни роднини и познати.

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ
• -от Димитровград

Вечно скръбящи 
Семейство Стоянови

ще останат завинаги в памЬтта ни.На нас, техните деца, светлите им ликове
Опечалени:

семейства Ранчеви, I ашкоои и Алексови.
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Змайете ли лека се све збърка: идеш из улицу, сречаш 
млалиию и не може да различиш кой е йе мушко.а койе йе женско.

да видшп ни образ, ни очи. а да не говоримо за другото. Л йедно 
време мине девоЬа до тебе, чини ти се землята се тресе. Девойке 
кико соспе: беле и цървене, йедъният образ да удариш - другият?=

Он
Сш че пукне. .Л за мушката и да не оратим: истънила се кико вър.ъипе, 

пресьвила се одве. А некня само що не паяо на дупе: гледам мушко 
йе, ако му йе косата до рамената, видим има мустаци, а и ора да 
му набола. Ама кига вияо кико йе накачил мин^уше. свет ми се 
завърте - дотука ли га дока рамо?

А. йедно времейербеи.ете гледаоше да личе на мужйе. Олели 
се у шаячне дрейе, а под жи напели мускули, чини ти се че 
ислунаю дрейете. Па ка се счепкаю у кърс, боре се и тия шо 
излезне ло*як,сви га уважаваю.

Идем тека и гледам: све се измешало. пе може да видиш кой 
йе селяк, кой йе граджанин. Умодреяли се и некикве дрейе, кока 
су сви оди печатнииу излезли. А йедно време - граджажете-.. 
господа. КупъчЬе дрейе. издокарани • да ти йе мило да погледаш. 
Селяците у шаячне дрейе, ама шаяк убав, ореяв, па некико кига 
иду, иду лъко. Са сви влаче но^е кико пребийени.

' -Ко нема да иду ко пребийени - орати ми сват Гога, кига му 
реко кво ме мучи-- кига еве месец дъна не работе. вабриЬестануле. 
нема работа, нема паре...

-А за работу не ми орати. Работа на село колко очеш!
-Лъсно ти йе да оратиш. Ама они вечимка не су селяци. 

Лизнулн су на градску воду. па и ижиие си напраише по 
Цариброд. Кой че се върча у халище оди асвалт?

-Море че се върчаю. шом нема кво да работе, а наасвалтат не 
расте ни жито. ни комлире. ни васу.ъ.-

-Истина йе - не расте! Ама еве некня срето Ставрию оди 
Тудовицу и знайеш ли кво ми каза?

-'Лъсно йе Гоге да си граджанин. И я млого лъсно стану: узе 
йедну собичку под Ьирию, купи йеаън железън кревет. йедну 
масу и два стола. II стану граджанин. Са ора те да се върнемо на 
село. Я да ти кажем - очу. Ама на кЬо да се върнем? Нали митребу 
десетина овце, двесвиже. петнайсетина кокошЬе. две краве, кола. 
амбар, кош. рало- И да не распраям све кво требе на йеднога 
селяка. Ти си паметън човек узни плайваз и пиши:йедна кокошка 
йе двайес динара, йедно прасе йе седъмдесе-осъмдесе динара, 
йедна крава йе къмто илядарку- И да не ти набраям другото. 
Колко паре че ми требу да станем селяк, а? А и ижете оронуле, 
требе да се поправляю. И кой че ти даде тея паре. а?“

-Са видиш ли. Манчо, дека нейе тека кико що орате по те- 
левнзорат - требе да оживеймо селата. И я съм да |>и оживей емо 
ама не могу да будем акълън кико? - рече сват Гога.

Нещо ме стиснуло около сърце, ако времето пукнуло у сред 
вевруари кока йе пролет. Уздъну и за ония ми ти снегове до пояс 

~ газейемо по това време За седежЬете и за онейе убаве године 
кига беомо млади. } здъну йош йеднуш, па се отпра и къмто 
Гациното ега сретнем или найдем там оди набурлийете да ри 
пооратимо. Оти да нейе ора та та - дибидуз че искукуригамо.

<
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Песен за един босилеградски "зеш "
Знаете ли, скъпи мои, 
колко практични са 
някои босилеградски жени?
И за ембарговото положение 
те намериха решение!

Опа - хоп а 
в секси шопа!

презерватив не го събира, 
ио все пак брачният живот
ужасно я нервира...

И опа - хопа 
в секси шопа!

От мъжа не е доволна,
"За лула тютюн не струва".
II вибратор си купува.
За клюки пет пари не дава - 
вибраторът босилеградски "зет" 

става.

Златни палати да й строиш, 
марки и долари да й броиш 
и най-умна политика да водиш - 
на жената не можеш да у годиш. 
Тя - какаото си знае,

Но при булката млада 
изкуственият пукнал от наслада, 
а един важен чарк 
потънал в любовния парк.
Толкова бил скрит, 
че го търсели с магнит!

Радко СТОЯНЧОВ

все това ще си бае.
Опа - хопа
в секси шопа! що

Една булка стройна, млада 
има мъж цървеняга.
Като калъвка за чадър

-Г70‘4’ШГУУ л5^"~-~у, 
С-Аоигуу яз лг/>з</-' 

^ 'Ч ‘/'Гс/ у

зя що оег рязвеокля
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