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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ I
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° АКТУАЛНА ТЕМА

КРАЧКА КЪМ
ПО-РИТМИЧНО
РАЗВИТИЕ
НА ПЪРВАТА СИ тазгодишна редовна сесия Скупщи
ната на Република Сърбия прие едно решение от голямо
значение - Пространствен план до 2010 година. Истина, с
него едвали бързо ще могат да се премахнат натрупалите
се през изтеклите 30 години, проблеми откакто Републи
ката няма такъв план, но ако нищо друго - създават се
налични условия за по-съгласувано и по-ритмично разви
тие занапред. Ако развитието на Републиката през послед
ните три десетилетия не вървеше стихийно, нямаше да се
стигне до парадокси, каквито имаме днес: обезлюдени
селища, занемарени региони (за сметка на други, които са
се развивали по-бързо), недостатъчно използване на
съществуващите ресурси.
Сега се създават условия преди всичко по-пълно да се
използват съществуващите потенциали, като разбира се
набелязват нови цели и задачи, които да се осъществяват
в навечерието и в първите години на 21 век. Ясно е
разграничено къде ще се строят промишлени, къде
селскостопански, а къде туристически обекти. Набелязано
е и къде и как ще се застройват нови селища, при най-целесъобо
Р;азно използване на природните ресурси, като не
се спира ра звитието на развитите, но се дава тласък на
стопанския подем на изостаналите и недостатъчно развити краища.
авен промишлен пояс е предвиден дунавскоКАТО гла
савският, свързващ се със западноморавския басейн. С
обединяването на първите два пояса се хваща връзка и с
поречието на Велика, Западна и Южна Морава, които като
кръвоносна система да регулират стопанския й пулс. С
определението за такъв развоен концепт се дава възмож
ност и на столицата ни по-лесно да дише, с подкрепа на
градовете Шабац, Митровица, Ковин, Пожаревац, Неготин,
Прахово и др. Значителни капиталовложения ще се влагат
и за по-ускорено развитие на средища с компаративни
звойни предимства и потенциали като Суботица,
кинда, Прищина, Зренянин, Валево, Лозница, Пирот и
центровете като Потискобачки и Тимошки регион.
В бъдеще няма да се застройват селища или промиш
лени и други обекти, ако не съществуват необходимите
условия: ток, съобщения, водоснабдяване и пр.
ИМЕННО на проблема на водоснабдяването ще се лосвети отделно внимание, защото днес има градове, жаду^ •
ващи или пък чувствуват отчасти недоимък на вода. С
Пространствения план иа Република Сърбия е предвидено
да бъдат изградени 33 нови акумулации, а по-късно още 25,
сред които и: Кончул иа Бииичка Морава, Рего на Ръзав,
Боговина на Църии Тимок, Дубиица иа Дрина и др. За ос
новен енергиен източник си остават въглищата.
За разлика от тока, чието потребление може да се задо
воли от домашни източници - нефт и гас се налага да
внасяме. Ъсвеи построените нефтопроводи шо се строи
нов. който да се свърже с рафинериите в Нови Сад и
Панчево. Голяма част от този енергент що внасяме чрез
газопровода, а може би и нефтопровода от Русия и Унгария
ьлгария.
и Бълг
ВАЖНО мяст
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да може по-добре да се интегрира с Е|*Р°по и света, що
трябва да изгради бързи ж.п.-линии,
« пп°9П10
автомагистрали. Дали това ще бъде осъществено до 2010
голииа ^ !^ мвиси само оГноя, м»ог добрата воля иа
^^аГърши^втомагистратшта^-У^учас^ь!^ от^Ужтфия
баиовци-Бубай л оток°и участъка от шосо то
Е ЗАБРАВЕН и туризмът. В тази област домащиият
и чуждестранният капитал, както повалява Прострам-

Йдйетдаг
^л^са^Се^е^ре^^о^аони^Жолии^Върнячкл^баняГ^ Р^нт"

(за първ*Гпът) и иа туристическите възможности на ВласИИ“с правилното развитие на Рв,^6лика Сър6^ ДО 2010
година се очаква значително да ое поправи и демограф
ската картина на Републиката, която ща' трябва даима10
милиона и 522 хиляди жители, с надеждата много сого
позаглъхнали селища да се съживят.
Матея АНДОНОВ
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ПРИЕТ Е ПРОСТРАНСТВЕНИЯТ
ПЛАН НА РЕПУБЛИКАТА
•

След три десетилетия специалистите по урбанизъм изготвиха стратегически
документ за Републиката

Народните представители в Скупщината транственият план напълно обединява Репубна Сърбия изгласуваха на 19 март Закон за лика Сърбия с обкръжението, преди всичко с
Пространствения план на Републиката, който Черна гора. Правителството на Черна гора е
предложи правителството. Уводна реч във решило да промени и допълни своя Пространвръзка с този документ изнесе министърът по ственния план, а пространствените планове
градоустройство и строителство Бранислав на двете републики ще съчиняват ПространИвкович. На сесията бяха освободени от ствения план на Съюзна република Югосладлъжност преди да им е изтекъл мандата д-р вия.
Бора Кузманович (ДС) , понеже напуснал реОтдавайки признание на специалистите
ловете на партията, а на мястото на Аница начело с д-р Димитрие Перишич, Ивкович
Козбашич, която си подала оставка, е избрана напомни, че върху изработката на ПространСветлана Анджелкович (СПС) от Бачка Топо- ствения план са оили ангажирани множество
ла, избирателна колегия Нови Сад. Скупщи- научни институти, явни предприятия и органината прие и иска на правителството спешно да зации, върху него са работили всички миниссе обсъди проектозакона за кадастъра, а терства, че текстът на плана е бил на обсъжбеше отхвърлено предложението на д-р Жар- дане в 49 градове и че в него са внесени
ко Корач (ГС) за внасяне на изменения в Зак- множество сюгжестии и предложения,
Ивкович напомни, че решение да се израона за бежанците, както и предложението на
Родолюб Джамич (СПС) във връзка със зак- боти такъв план на Сърбия било взето още
она за обезпечаване на част от средства за през 1968 година, но същото било отлагано
пътища, тъй като правителството още няма преди всичко поради конституционните
отношение към този документ.
решения от 1974 година, с които управляваОбосновавайки Закона за първия републи- нето с пространството в Сърбия оеше измекански Пространствен план министърът по стено от републиканската Скупщина и планът
градоустройство и строителство в Република на можеше да се изгласува без съгласието на
покрайнините, които между
временно си бяха изгласували свои планове. Благо
дарение на новата републи
канска Конституция от 1990
година и голямото залягане
на правителството на Мирко
Марянович през последните
две години - тази работа прик
лючи с успех, посочи между
другото Бранислав Ивкович.
Участвувайки в разисква
нията във връзка с този ва
жен документ Горица Гаевич,
ставителския
шеф на
подчерта, че
клуб на
представителите на Народ
ната скупщина гласуват до
кумент, равен на Конституци
ята. Пал Шандор (ДЗВМ) също
каза похвални думи за пра
вителството понеже взело в
предвид амандманите, които
дали представителите върху
мирко Марянович и Б. Ивкович в Скупщината „а Сърбия
Сърбия Бранислав Ивкович, между другото
подчерта:
-С настоящия план се определи дългосрочна концепция и организация на уреждане
на пространството, оптимална стратегия и
разлолагане с пространството, ресурсите и
потенциалите - с една дума, обезпечава се
съгласувано и ритмично развитие на всички
части на Републиката.
Най-важното, според Ивкович е, че Прос-

Я^ГГфътТа^рвДО^ави-

телския клуб на НД Жарко Йоканович похвали правителството, задето взело в предвид амандманите, които дала неговата
партия.
Представителите приеха и правителственото предложение за внасяне на изменения в
Закона за транпорта и разпределението на
газ, закона за обезпечаване на средства за
пенсионно и инвалидно осигуряване и др.
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ОТ ПРОЛЕТНАТА
СЕИТБА
- ДО МЕТАЛЦИТЕ
(Четете на 3-та стр.)

НАЗНАЧЕНИ
ОРГАНИ НА
ИЗДАТЕЛСТВО
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• В ЖЕНЕВА И МОСКВА БЕ ОБСЪДЕНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯТА НА МИРНОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ДЕЙТЪН

ИЗБОРИТЕ СА УСЛОВИЕ ЗА
П ЪЛНА НОРМАЛИЗАЦИЯ НА
ПОЛОЖЕНИЕТО В БОСНА
В решимостта си да не до
пуснат колебания и отклоне
ния от мирния курс, най-важ
ните фактори на световната
политика заедно с предста
вителите на СР Югославия,
Хърватска и двата босненски
ентитета два пъти в срок от
пет дни обсъдиха имплементацията на Дейтънското
мирно споразумение за Босна
и Херцеговина. На 18 март в
Женева се събраха американ
ският държавен секретар
Уорън Кристофър, предсе
дателите на Сърбия и Хърват
ска Слободан Милошевич
Франйо Туджман, заместни
кът на Изетбегович Еюб Га
нич, представители на стра
ните-членки на Контактната
група, шефът на италианска
та дипломация като предсе
дателствуващ Министерския
съвет на ЕС и външните мин
истри на СР Югославия, Хър
ватска и сараевското пра
вителство.
И на двете събрания беше
оценено, че военната част от
мирното споразумение е реа
лизирана почти изцяло, но за
разрешаването на политичес
ките и други важни въпроси са
необходими нови усилия и
последователност както на
непосредствените участници
в босненския конфликт, така
и на международната общ
ност. На събранието в Жене
ва, както заяви председател
ят на Сърбия Слободан Мило
шевич, е направен договор да
се реализира докрай дого
вора за освобождаване на
военните пленници и да се
ускори подготовката за сво
бодни и демократични избори
в БиХ. 'Изборите са найважният политически въпрос,
от който най-вече зависи нор
мализацията на отношенията
в Република Сърбска и Хър
ватско-мюсюлманската фед
ерация. Всички се съгласи
хме, че е необходимо да се
ускори подготовката за избо
ри, за да се създаде амбиент
за нормално функциониране
на институциите и да се създадат условия за нормален
живот на гражданите" - из-
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Слободан Милошевич:
"Подготовката за изборите
трябва да бъде ускорена, за
да се създаде амбиент за
нормално функциониране
на институциите и да се
създадат условия за нор
мален живот на граждан
ите"
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ГОЛЯМ Е ПРИНОСЪТ НА
ЮГОСЛАВИЯ

Милан Милу тинович: "СР
Югославия из|пълни всичките си задължения от
Дейтън"

ПРЕЗ АПРИЛ
ЗАПОЧВА ВРЪЩАНЕ
НА БЕЖАНЦИТЕ

0
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° МИЛОШЕВИЧ - КРИСТОФЪР

“ САДАКО ОГАТА:

Високият комисар на Обединените нации за бежанци
Садако Огата заяви на 52-та
сесия на Комисията на ООН
по правата на човека в Женева, че в началото на април
ще започне рапатриация (връщане)- на над 2 милиона бежанци от предишна ЮгославияМеждународната операция по връщане на бежанците
е в ход, изтъкна госпожа Огата и добави, че това е най-голямата такава операция в историята на света. "От етап в
който оказвахме помощ и защита на бежанците, сега навлизаме в окончателното разрешаване на босненската
криза и връщане на бежанците" - каза Садако Огата и
призова всички международни фактори и страните в кон-

тъкна Милошевич. Председа
телят на Сърбия подчерта и
значението на договора за
възобновяване на самолет
ните линии Белград - Банялука и Белград - Сараево.
Значението на предстоя
щите избори за пълната нор
мализация на отношенията в
Босна изпъкна на преден план
и на срещата в руската столица. "Все докато не се прове
дат свободни избори, инсти
туциите в БиХ не могат да бъ
дат легитимни и да представ
ят интересите на трите бос
ненски народа" - изтъкна ше
фът на югославската дипло
мация Милан Милутинович.
-Затова СР Югославия оцен
ява изборите като ключов
въпрос за изграждането на
траен мир и стабилност не са
мо в Босна и Херцеговина, но
и на цялото пространство на
предишна Югославия".
На заседанието на Кон
тактната група в Москва Ми
лутинович заяви, че Югосла
вия непрекъснато потвърж
дава конструктивната и мир
ната си политика и дава при
нос във всички етапи на имплеметацията на Дейтънското споразумение. Затова меж
дународната общност трябва
да валоризира тази политика
на нашата страна, и да подкрепи нормализацията на отношенията на СРЮ със съседите й и нейната реинтеграция в международните организации и институции.

фликта да помогнат тази
голяма и благородна операция.
В Палатата на Нациите в
Женева официално беше потвърдено, че първата група от
54 мюсюлмански бежанци са
тргьнали на 26 март т.г. от
един бежански лагер в Унгария към Зеница в Босна. В
този лагер има около 7000
бежанци, а от тях над 40 на
сто са мюсюлмани от Босна
Говорителят на УНХ14Р Рон
Редмон заяви че това не е
начало на голямата мпатпи
ация, която ще започне прРез
първите дни на април. "Това е
продължение на досегашната
акция по връщане на бежанци
от Босна, в рамките на която
в Босна вече са се върнали
около 40 000 бежании" -каъа
той.
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- "БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА“ (ВЕЛИКО ТЪРНОВО) "ЕЛЕКТРОННА ИНДУСТРИЯ (НИШ)

ОЧАКВА СЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
ОТ ЕДИН МИЛИОН МАРКИ
•

"Китопя електроника" от гр. Велико Търново е производител на широка гама изделия от областта на радиотелевизионната техника за бита, като същевременно
разполага със силно развити мощности за механична
на голи печатни платки,
плас™асовиПдетаил°и^и инструментална екипировка.

-ВЕДНАГА след отменянето на ембаргото възобновихме
контактите с "Електронна индустрия" и в периода декември
1995 г, - февруари 1996 г. представители на ръководствата на
двете фирми направиха четири делови срещи в София, Ниш и
Белград. В резултат на това имаме постигнати договорености
и към момента сме получили продукция за над 10000 ДЕМ.
Очакваме доставка за още толкова. При положителни резул
тати от продължаващите търговски разговори, може да се
очаква стокова продукция, която получаваме от Електронна
индустрия" през 1996 г. да достигне до 1 млн. ДЕМ. Заедно с
това имаме намерение за осъществяване на бартерни сделки
с нашата продукция - телевизионни приемници, конструирани
по концепция "Филипс" и съвременен дизайн, пластмасови
детайли, механични изделия и детайли, срещу които да полу
чаваме кинескопи, тунери, трансформатори, високогово
рители - заяви Кирил Кирилов, директор на "Битова елек
троника" АД от гр. Велико Търново.
Кирилов счита, че взаимоотношенията могат да се разви
ват изключително успешно, за което са налице и следните
предпоставки. Традиционните връзки, което предполага
много добро познаване на партнйора и неговите възможности,
липсата на така наречената езикова бариера, облекченията,
които дава безвизовия режим между Република България и
Съюзна република Югославия и сравнително неголямото
разстояние между двата града.
Не ще и съмнение положителен тласък на взаимоотноше
нията дават и създадените връзки на равнище градски управи
между Ниш и В.Търново, както и предвижданите постоянни
изложби на продукция, произвеждана в Югославия и Бъл
гария.
В.Бойков

° ПОСЕЩЕНИЕ НА РАТОМИР ВИЦО В СОФИЯ

В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
НЕ Е ИМАЛО САТАНИЗАЦИЯ
НА СРЪБСКИЯ НАРОД

Министърът на информациите в правителството на Репуб
Председателят на Сърбия
лика Сърбия Ратомир Вицо преди десетина дни посети София
Слободан Милошевич и дър
по
покана
на директора на Балканския информационен пул Сте
жавният секретар на САЩ Уорън
фан Велев. Вицо се срещна и води разговори с директорите и
Кристофър водиха разговор в
главните
редактор
и на Българската телеграфна агенция (БТА) и
американската мисия в Женева
вестник "Дума" Ме лем Вълков и Стефан Продев за сътруднипо актуалните въпроси в реали
чество между югославските и българските медии в предстоящия
зацията на Дейтънското спора
пери^ц.
зумение и нормализацията на бивреме на санкциите против Съюзна република Югославия
латералните отношения. Събе
в българските медии не е имало сатанизация на сръбския народ
седниците констатираха еди
за разлика от много медии в света" - заяви министърът на инфор
нодушно, че СР Югославия дава
мациите на Сърбия Ратомир Вицо пред български журналисти.
голям принос за нормапизац!ията
Той добави, че в Сърбия съществуват вестници, радио- и телевиз
на обстановката в Босна и Хе рцеионни емисии на български език, предназначени за българското
говина и единствено тя е изпъл- |
малцинство в СРЮ.
^
нила всичките си задължения,
които произтичат от Дейтънското
спо разумение.
Милошевич и Кристофър ° "ЗМАЙ-ЗЕМУН"
изразиха съвместна увереност, че
СРЮ и САЩ и по-нататък ще сът
рудничат в рамките на реали
зацията на мирното споразумение
и ще се застъпват за последо
вателност на всички между
Индустрията за селскостопански машини "Змай" от Земун е дого
народни фактори и Айфор в окон ворила продажба на 100 комбайна "змай -143“ на пазара в Република
чателното потушаване на боснен ьългария. Стойността на сделката възлиза на 7 милиона ДЕМ
ския конфликт. В предстоящия
Утвърдени са сроковете за доставка на комбайните и начинът на
период СРЮ и САЩ ще засилят плащането им. Първите 50 комбайна ще бъдат изнесени е България
активността си за пълна нормали
зация на двустранните си отно до края на май, а останалите 50 до края на август 1996 година,
ьъпгарският партниор ще даде аванс, достигащ 30 процента от
шения.
общата стойност на сделката на две вноски.

СТО КОМБАЙНА ЗА БЪЛГАРИЯ

•>

❖

СРЕЩИ НА МИЛУТИНОВЙЧ В МОСКВА
По воеме на заселганието на
Контактната група в Мо‘сква външният министър на СР Югославия
Милан Милутинович води разгоВ°РИ с руския външен министър
Евгении Примаков и американ5-кия Държавен секретар Уорън
кРистоФъР Милутинович се срещна и В°АИ РазговоРи с представители «а международните оргации?е от предишнГюгосл^ия6'
Конструктивната роля на СР
Югославия в реализацията на
Дейтънското споразумение полу^.и висока оценка в разговора на
МилУ™н°вич със Сузана Анели,
външен министър на Италия и
председателствуващ Министер-

0 СОФИЯ

ПРЕМИЕРА НА КНИГИ
НА СРЪБСКИ ПОЕТИ
слово повпот^^-о?3 до1Гха много Почитатели на поетичното
иг™ ПнГл г
*
българската интелигенция и журналБъпгапЕо^ П
Те 6е и г'н И^ия Поповяя от нашето посолство в

|«=ив.':г=к1в
двамата сръбсюГавтори" НвГ°ВИЯТ П°ГЛвЛ КЪМ те°Ряест8°т°
......Оргвнизвтори на премиерата в София бяха ИК"ПАН" и На
ционалният център за книгата.
м.в.

1 АПРИЛ 1996 г.
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ОТ ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
■ ДО ШАЯЦИТЕ
лика Сърбия начело с предсе
дателя Мирко Марянович, не
прекъснато следи и подпома
га хода на пролетната сеитба.
Едно поради липса на средства, друго поради лошите
климатически условия - сеит
бата позакъсня. Тези дни оба
че правителството намери из
ход и за този въпрос. Взе ре
шение пшеницата, реколта
1995 година да се дава за
дизел гориво, тъй необходимо
за сеитбата. Срещу 3 кг пшеница ще се получава 1 литър
дизел-гориво. Обезпечени са
и премии за захарното цвек
ло, както и защитни цени за
други селскостопански произ
ведения.
Според плана през наето-

НАЗНАЧЕНИ
ОРГАНИ НА
ИЗДАТЕЛСТВО
"БРАТСТВО"
Съгласно Закона за ос
новаване на Издателство
"Братство" правителство
то на Република Сърбия
на заседание от 21 март
т.г. назначи директор, пре
дседатели и членове на
Управителния и Надзирателния съвет на издател
ството.
За директор е назна
чен Венко Димитров, кой
то и досега изпълняваше
ъжността директор на
Из
здателство "Братство" и
главен и отговорен редак
тор на в."Братство". За
председател на Управи
телния съвет е назначен
Никола Стоянов, предсе
дател на Общинската ску
пщина в Димитровград,
депутат в Народната скуп
щина на Сърбия и предсе
дател на Комисията по
междунационални отно
шения в окупщината на
Сърбия.
За членове на Управи
телния съвет са назна
чени: Сотир Сотиров, пре
дседател на Общинската
скупщина в Босилеград,
Вукое Лукич, секретар на
Министерството по ин
формации на Република
Сърбия, м-р Симеон Кос
тов, генерален директор
на "Юголаборатория" в
Белград, и писател, Момир
Тодоров, редактор в Ин
формативната програма
на Радио Ниш, а от заетите
в Издателство "Братство"
Денко Рангелов, главен и
отговорен редактор на
детското списание 'Дру
гарче" и Васко Божилов,
журналист-редактор на в.
"Братство" в Босилеград.
За председател на На
дзиратели ия съвет е назначен Иван Тончев, иконо
мист, директор на явно
предприятие 'Услуга в
Босилеград, а за членове:
Димитър Манов, иконо
мист от Ниш и Миланка
Зарева, лектор-коректор
в редакцията на в."Братство1*.
С назначаването на ор
ганите на "Братство" за
почва учредяването на из
дателство "Братство и
прилагане на Закона за ос
новаване на Издателство
"Братство", който е гласу
ван в Народната скупщина
на Република Сърбия на
26 декември 1995 година и
според който "Братство
започва с работа от 1 март
1996 година.
в.д.

А"
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ящата пролет трябва да бъдат засети 2 650 000 хектара,
от които 1 700 000 хектара с
царевица, което е с 10% в
повече от лани. Запланирано
е
‘ също тази пролет да 'бъдат
увеличени и площите, засети
с фураж.
На сесия на правителство
то на 22 март бяха обсъдени и
условията за повишение на
производството и износа и в
металообработващата проми
шленост в Сърбия. Беше кон
статирано, че след вдигането
на санкциите са създадени
предусловия за активизиране
за общия обществен продукт
и износа на страната. С цел да
се подобри финансовото
състояние на металния ком
плекс в Сърбия е договорено
най-спешно да се разреши
въпросът с дълговете на
предп риятията към тези фабрики. До 5 април би трябвало
чрез взимно разплащане тези
поискавния да се уредят, а
правителството на Сърбия
ведно със Стопанската кама
ра и синдикатите ще се погри
жи постъпилите дължими
суми към металския комплекс
да бъдат погасени.
Натрупалите се проблеми
след дългогодишното действуване на санкциите все
пак един по един се разре
шават. Имат пълно оправда
ние думите на председателя
Марянович, който по повод
двегодишнината на правител
ството пред в.“Политика"
заяви и следното:
-Считам, че най-трудния
път извървяхме, макар че
мнозина не вярваха в нас. На
шето правителство получи
мандат в най-трудно време за
сръбския народ. Успяхме да
намерим сили и знания да
надделеем трудностите и вя
рвам, че ще намерим сили
Сърбия, относно СР. Югосла
вия, бързо да интегрираме
като пълноценен член на
международната общност.
Правителството, начело на
което съм аз, и занапред ще
пази стабилността на динара,
ще продължи с недефицитно
финансиране на бюджетните
разходи и ще намали явното
потреоление, като с всички
разполагаеми сили дава под
крепа на пазарната иконо
мика и се бори за по-висок
ръст на обществения продукт,
облагайки се върху реални
източници.
Правителството на Репуб-
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Трасето на нефтопровода от България за Адриатика
” “ДУМА"-"ПОЛИТИКА"

И ГАЗОПРОВОД, И НАВТОПРОВОД ПРЕЗ ДИМИТРОВГРАД!?
•

Във всекидневника на БСП, както предаде белградска "Политика“, е публикувана
вест, в която се твърди, че руските износители на навта са готови да построят
навтопровод през Сърбия и Черна гора до Адриатика, за да избегнат пълния контрол
на Турция над Босфора и Дарданелите

Навтата от огромния басейн в южната част на Русия
иска по-сигурен път към найголемите потребители -европейския Запад и Америка.
Досегашният и маршрут от
Черно море през Босфора и
Дарданелите, Егейско и Средоземно море вече не е достатъчно сигурен поради коравата решимост на Турция да
бъде абсолютен господар на
босфорския мореуз и даже да
злоупотребява с него, когато
й е изгодно. За да избегне турския контрол, Русия все повече се определя за навтопровод през Балканския полуостров. Като най-изгодно и найикономично решение, досега
се споменаваше изграждане
на нафтопровод от българскОТО пристанище Бургас до
Александрополис на егейския
бряг в Гърция. Тези дни обаче,
както предаде белградският
всекидневник "Политика", в
българския вестник "Дума",
който е и орган на управляващата Българска' социалистическа партия, е публикувана
вест в която се твърди, че
руските износители на навта

са готови да построят наетопровод през България, Сърбия и Черна гора до Адриатика!
Според тази замисъл навтата от Каспийския басейн ще
“пътува" по съшествуващия
навтопровод до Новоросийск,
оттам ще се превозва с танкери до Бургас и по-нататък по
навтопровод през България и
СР Югославия. Трасето на
навтопровода през нашата
страна би могло да бъде паралепено на трасето на запланувания газопровод от България за Югославия: БургасСофия-Димитровград-Ниш...
За да се свържат с него и
рафинериите в Панчево и
Нови Сад, ще бъде необходимо изграждане на северен
крак по долината на река Велика Морава паралелно страсето на газопровода, разбира
се, на сигурно разстояние.
Най-голямата бариера
пред изграждането на един
такъв навтопровод ще бъдат
черногорските планински масиви. Според една студия на
Навтната индустрия на Сърбия, в която са обсъждани
всички възможни
__
_
варианти за навто“ КЪМ 28 МАРТ - ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНОСТТА НА СЪРБИЯ | ^ТЖдхо^

ПОБЕДА НА
СПРАВЕДЛИВИТЕ ЦЕЛИ
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На 28 март 1996 година со
навършиха седем години от кон
ституционните промени, с които
беше възстановен суверенитетът
и държавността на цялата терито
рия на Сърбия.
На тържествена сесия на
Скупщината на Сърбия в белград7 център
---------- "Сава" на 28 март
ския
1989 година трите съвета на Скупщииата на Сърбия единодушно
приеха Решение за провъзгласяваио на конституционните
амандмаии от 9 до 49 в Консти
туцията на Сърбия, като по този
начин практически беше провъзгласена нова Конституция на
Сърбия.
Преди това Скупщината на
Войводина (на 10 март) и Скупщи
ната на Косово (на 213 март) се
съгаласиха с този документ, с
което бяха създадени условия
след 16 години Сърбия да възвърне държавността си, която й
бе отнета с Конституцията от 1974
година.

В обоснованието на консти
туционните промени беше из
тъкнато, чо това е "последният
път, когато Републиканската кон
ституция се променя по твърдо
комплициран начин - със съгласиото на покрайнините".
С конституционните промени
през 1989 година бошо пре
махната голямата ноправдина,
коятоо нанесена на Сърбия сКонсти туцията от 1974 година, когато
нашата република беше разде
лена на три отделни части - на
три държави в една държава ,
като при това отначало латентно,
а сотне агресивно бяха насър
чавани техните взаимни конфронтации.
С приемането на Решението за
провъзгласяване на 41 амандмани в Конституцията Сърбия
бешо учредена като единна ре
публика с две автономни пок
райнини в състава си и с пълна
конституционно-правова власт
на цялата си територия.

^ АПРИЛ 1996 г.
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щото решение е трасето на бъдещия
навтопровод да
върви паралелно
със заплануваната
автомагистрала
Бепград-Бар. Найголемият "минус" на
този вариант е, че
автомагистралата
не може да бъде готова през следващите 30 години!
Още по-големи проблеми ще срещне
определението навтопроводът да се
построи паралелно
със съществуващата железопътна линия Белград - Бар. В
този вариант, както
са утвърдили спациалисти от транспортния институт
ЦИП в Белград,
навтопроводът трябва да мине през
голям брой тунели и

мостове. През първите 280 км
на трасето каналът за търбите ще трябва да се прави с
миниране, което ще застраши
железопътната линия и транспорта на стоки по нея. В света още не е построен навтопровод. който минава край
железопътна линия. Съществуващите законопредписания също не позволяват
построяване на навтопровод
в непосредствена близост на
ж.п. линия. Защото в периода
на построяването на навтовода железопътният транспорт би бил много затруднен,
даже и прекратен. И вариантът с трасе край съществуващите пътища има много недостатъци. Дори 170 от общо
500 км на трасето трябва да
минат през планински масиви.
Тук трябва да се подчертае и
фактът, че изграждането на
навтопровод от Бар до
Панчево би струвало наималко 1,3 милиарда долара,
Вариантът с крак до Скопие
ще изисква 1,5 милиарда долара. Руско-българско-югославското трасе, според преценки на софийския всекидневник. ще струва един милиард долара без сумата,
вГе^а ГшиГрТфинерГс
този навтопровод.
Тъй като в последно време
се излъчват разни инициативи за навтопровод през Бапканите, вестта от "Дума“
трябва да се приеме с резерв.
Някои кръгове например се
застъпват за изграждане на
навтопровод от Бургас през
София и Скопйе до Драч на
адриатическия бряг в Албания (много скъпо трасе от
900 км), по който ру ската
навта трябва да изб1иколи
Гърция и непосредствено да
бъде предложена на големи
купувачи в южната част на
Италия. Дали България се е
отказала от този вариант, та
"Дума" лансира вест за излизане на руската навта на
■ Адриатика през Югославия?
Разбира се, около транспорта на руската навта през
Балканите се борят многобройни и големи интереси.
Времето ще покаже кои от тях
ще отнесат победата,

О

• ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

• таВДЕ,?БОСИЛЕГ,,ляПРОГРАМИТЕ ИМАТ
РЕАЛНА ОПОРА

УТВЪРДЕНИ ОРНОВНИТЕ
НАСОКИ ЗА ДЕИСТВУВАНЕ
На проведеното на 18 март тази година
заседание на Изпълнителния отбор на Общинския отбор на Социалистическата партия на
Сърбия в Босилеград доминиращи въпроси
бяха проектопрограмата за периода март
1996 - март 1997’ година и предложението на
развойния документ "Босилеград 2000 - крачка в новия век". Докладчик по проектопрограмата за активността на Общинската организация на СПС в Босилеград бе Милча Лазаров, секретар на Изпълнителния отбор на
ОО на СПС, а по предложението на посочения
развоен документ Живко Стоилков. И единият и другият документи се обосновават
върху конгресния документ "Сърбия 2000 крачка в новия век", приет на неотдавна
проведения Трети конгрес на СПС в Белград,
Разискваики по проектопрограмата на
Общинската организация на СПС в Босилеград, членовете на Изпълнителния отбор на
ОО на СПС подчертаха, че набелязаните програмни активности са съдържателни и всеобхватни. При това най-голямо задължение за
реализирането ще има Изпълнителният отбор. Разбира се, отделни проблеми ще бъдат
разрешавани с други субекти, преди всичко с
отделни общински органи и съответни комисии.

Когато пък става дума за предложението
на документа "Босилеград 2000 - крачка в
новия век", бе подчертано, че съдържа конкретни насоки в развитието на общината до
началото на новия век. Тук преди всичко се
предлагат развойни насоки, с които ще бъдат
използвани разполагаемите природни ре
сурси и съществуващите производителни
предприятия и цехове. За целта бе раздвижена инициатива за формиране на Координационен съвет от специалисти по отделни
области, който ще се грижи за реализирането
на активностите, както и изнамиране на нови
развойни насоки и подходи. По проектопрограмите за развойните насоки и за активностите на босилеградските социалисти в предстоящия период, след обсъждането им в местните организации, окончателна дума ще
дадат членовете на Общинския отбор на СПС
на едно от поредните заседания.
В продължение на заседанието, членовете на Изпълнителния отбор обсъдиха и приеха
и финансовия отчет за изтеклата година и
финансовия план за настоящата година, където главен източник на средства трябва да
бъде Главният отбор на Социалистическата
партия на Сърбия,
М.Я.

• В РАЙЧИЛОВЦИ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ФОРМИРАНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ
,След няколкогодишен застой, към средата на ните определения на Социалистическата партия на
март тази година в село Райчиловци - Босилеград- Сърбия в нейните ясни становища за нас младите ска община над тридесетина младежи и девойки в подчерта Горан Миланов.
съдействие с Общинския младежки съюз формиПрограмните определения за предстоящата акраха своя организация. На учредителното събрание тивност на младежката организация в село Раймладите от това село изораха ръководство и чиловци са насочени към културно-збавен и спортутвърдиха програма за работа. За пре, ^цатеп е ен живот. За целта, както подчерта Миланов, са
изб|ран Горан Миланов, за секретар V
<• ц- формирани фолклорна, драматична, музикална и
ИНО►в, а за касиер Владимир Алексаь
*е- спортна секции. Тяхна задача е да възобновят ставременно формирани са и няколко се
..-я рите традиций в тези дейности, когато село РайЕвтимова и Ягода Стоименова са оп _налени за чиловци заемаше първи места не само в общината,
агитация и пропаганда, т.е. за придобиване на нови но и извън нея. В съдействие с Общинския млачленове.
^
дежки съюз, ни уведоми Миланов, ще се застъпят
-За нас, младите от село Райчиловци, което е да се възобнови традиционната културно-забавна
близко до Босилеград, недопустимо бе толкова манифестация "Срещи на селата",
време да бездействаме. Наистина за това пряко
На учредителното събрание бе прието и ревлияние имаше икономическата блокада и раз- шение младежката организация от Райчиловци да
падът на предишна Югославия, когато жизненият стане колективен член на Общинския младежки
стандарт ни бе спаднал до минимум. Сега след съюз в Босилеград, а за членове на Скупщината на
двете икономически програми, въвеждането на -този Съюз са избрани: Горан Миланов, Таня
новия динар и стабилизирането на монетарната Иванова и Сладжан Симеонов,
система, пак се създават основни предусловия за
М.Я.
действуване. При това сигурност имаме и в програм-

и за
билствува
Има ли шанс Босилеградска
обшина в скоро време да напусне
кръга но екстремно неразвитите
обшини и с по-едри крачки да се
придвижи към средноразвитите
община в Република Сърбия? Наблюдавано през призмата на разполагаемите, но все още неизучени докрай природни ресурси, •
преди всичко изобилствуващите
минерални суровини, тя е доста
богата. Специалисти от Геологическия институт на Сърбия твърдят, че някои от тях лредставляват перспектива не само за Босилеградска община, но дори и за
Република Сърбия. Босилеградска община от всичко това обаче
е имала малка файда. Защото
засега се експлоатира само
олово-цинковата руда и това само в пределите на Бесна кобила,
Другото находище на тази руда - в
пределите на сало Караменица където според някои изследвания запасите се преценяват на
около 40 милиона тона, а според
други на около 20, все още е в ход
на изследвания.
По преценка на специлистите
от особено значение е и нахо
дището на волфрам в околността
на Църноок, което е единствено
то от този вид в нашата страна,
находищата на графит в Две реки,
доломит и самородно злато в пре
делите на Извор и Ресен, както и
висококачествения кварц, който
разпадането на предишна
&гославия с години бе ползва!н от
"Електробосна" в Яйце. С ега
след разпадането на предишна
Югославия и новонастаналата
обществено-политическа обста
новка експлоатацията е прекъс
ната и все още не е възобновя
вана.
Най-големи надежди се полагат на фосф атните находища в
село Долна Л1исина,единственото
засега находище в Европа. Тук
резервите надминават 80 мил
иона тона и стигат пет десетиле
тия да задоволяват потребите на
домашната промишленост в про
изводството на минерални то-

тази минрове. Предимството на____
ерална суровина е, че може да се
ползва и като млян'
без
индустриална преработка - приложението му на повече опитни
площи е дало твърде охрабраяващи резултати,
Естествено е , че тези не
малки природни ресурси обещават много в по-нататъшното икономическо развитие. Обаче нужно е далеч ло-голямо ангажиране
на Републиката. Ето защо до Ре
публиканския развоен институт
са доставени подробни данни за
досегашните рудни находища (и
за по-нататъшно изследване) с
иск експолатацията има да получи приоритет в развитието на
общината.
„
Безспорное.чеброинитеминерални суровини, съвместно с
другите природни ресурси, отделно в областта на животновъдството, представляват реална
предпоставка, Босилеградска
община в новия век да закрачи
със значително ло-развито сто
панство и да напусне кръга на икономически неразвитите общини,
М.Я.

? НА ГКПП “ГРАДИНА"
КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

МИТНИЧАРИТЕ
ПЛЕНИХА 32 КГ
ХЕРОИН
Митничарите от гранич
ния контролно-пропусквателен пункт "Градина край
Димитровград тези дни
осуетиха опит за нелегално
пренасяне на 32 килограма
хероин, съобщиха от Съюз
ното управление на митни
ците.
Хероинът е бил скрит в
специално направен бункер
в лека кола "БМВ“, която е
карал словенският гражда
нин Янига Роберт.

шш

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ПРОСТРАНСТВЕНИЯ ПЛАН НА СЪРБИЯ

ПОТВЪРДЕНО Е ОПРВДЕЛЕНИЕТО В РАЗВИТИЕТО
Пространственият план на Сърбия, който репуб- предвидена за скорости до 250 км, при което елекликанската скупщина прие на последната си сесия трисЬикацията й е на преден план.
е със значение на Конституцията на републиката,
Когато става дума за съобщенията и връзките
тъй като той регулира и дефинира предназначе- от значение за общината е и минаването на междунието и начина на ползване на пространството на народния оптичен кабел, а с това и телефонирепубликата, изтъква Никола Стоянов, председа- зацията. Тук в плана е Пиротски окръг, които в
тел на Общинската скупщина в Димитровград иде- момента има 20,5 телефона на 100 жители, до 2005
путат в Народната скупщина на Република Сърбия, година докогато е валиден планът трябва да има
Що се отнася до Димитровградска община, тя е 39,7 телефона на 100 жители. В рамките на това е
охарактеризирана като територия, където съще- и разширяване на телефонната централа в града,
ствуват условия за развитие на селското стопанДимитровград и граничният пункт са наредени в
ство предимно животновъдство, а Димитровград източната туристическа зона с международно знакато малък индустриален център. С просторан- чение от туристическа гледна точка, имайки предствения план е предвидено ползване и защита на вид транзитния туризъм. Ведно с това и Стара планводите и водностопанските структури, като при ина като цяло в туристически смисъл и от национтова се има предвид, че Републиката това урежда ално и от международно значение. Болшинство от
на регионално равнище. За Димитровградска общи- територията на общината спада в туристическата
на е от интерес отделеното внимание нахидроенер- зона от първа степен, а Стара планина като регия
гетиката, където река Ерма е предвидена с акуму- от първа степен.
лация от значение за облагородяване на водите
Според Пространствения план Димитровград е
(Ерма е една от наи-чистите води в републиката) за в групата на развитите градски центрове (общо са
наводняване, риболов и туризъм и използване на 22) и се намира на така наречената ос на развитиакумулацията за строеж на водоцентрала. Стара ето. Център на индустриалното развитие в Пиоот
планина от Димитровград на север е предвидено като регионален център. Отделно е дадена конкато област от значение за водоснабдяването, в цепция за развитие на селата и организация на
която не могат да се лоцират каквито и да е замър- явните служби по селата, както и определени меоки
стели. Що се отнася до минералните суровини, в организиране на селските области с цел да се
общината е намерила своето място в простран- иницира развитието им. От значение е, че в плана е
ствения план чрез доизследвания на залежите за и вече запланувания на границата стоково тоансвъглища, които вече са завършени, както и доиз- портен център и още един в Ниш.
следвания на залежи на разни видове камък.
Генерално гледано, изтъкна Стоянов всичко
В областта на енергетиката приоритетно зна- онова което сме като община запланували енамеоченив е дадено на вече съществуващия 400-кило- ило място в пространствения план на Републиката
волтен далекопровод и на тоасето на газопровода. На нас е чрез реализация на плановете от значение
Що се пък отнася до съобщенията, приоритетно за държавата, ние да вградим нашия интерес и на
СоасЬЧияИИо?а13^лН?пътаяПрТЯЯП1НГжДиМИТР°ВГраД- 10ва "Рост° А* облегнем ^витието иаоТщината.
София-Истамбул (пътя Е-80) и железопътната Ако това успеем, успели сме напълно
линия Е-70 от Ниш до Димитровград и нататък,
А.Ташков

о

1 АПРИЛ 1996 г.

Карта на пътната мрежа в Сърбия
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° в босилеградска община
° ДЖИРО-СМЕТКАТА НА БОСИЛЕГРАДСКА "СЛОГА" НЕ Е ВЕЧЕ ПОД БЛОКАДА

МЕСТНОТО
САМООБЛАГАНЕ Е
НЕОСПОРИМА
НУЖНОСТ
?п°т°1ан°2благане и ДРУГИ Източници във всички^жла I Бой^
над^шГк^л^^тр^местн^и ^категсф^ирани^ъттдгГизразход3

!?рез този пеРиоА със средства от местното самооблагане е напра2Р°е1сго'техническа Документация за цялостна канализация на
село Раичиловци и неканализираните квартали в Босилеград4както

ВСЕ ПАК ТЕЖКО СЕ ДИША
Джиро-смвтката на общественото търговско
предприятие "Слога" в Босилеград, след почти
два месеца не е вече под блокада и засега не
съществуват законни условия за раздвижване на
процедура за фалит. Всички останали трудности
и опасности, за които писахме в миналия брой
продължават да съществуват: миналогодишната
загуба, възлизаща на 267 хиляди динара е най-ви
сока в стопанството в общината, магазините ок
оло 50 на брой - са полупразни или празни, а
144-те заети не са получавали заплати от август
миналата година...
-Обстановката е много тежка и едвам ли ще
може наскоро да се подобри^ Усложнява я и от
съствието на директора, който е на отпуск по
болест, така че е трудно да се предприемат някои
по-конкретни мерки, казва Иван Лазаров, предсе
дател на Работническия съвет в предприятието.
Йосиф Йосифов, шеф на счетоводството, казва,

че няма средства за оборот. Основното е, изтъкна
той, да заредим магазините със стоки, но освен 30
хиляди динара, на които разчитаме да ни пристиг
нат от наши длъжници, други средства засега
няма.
Всред работниците съществуват различни
мнения как проблемите да се решават, та пред
приятието им да застане на крака - от това, че в
сегашните условия поне 30 на сто от заетите са
излишък до това, че в предприятието трябва да
се въведат непопулярните временни мерки, т.е.
принудително управление, Лазаров не иска да
коментира и да дава прогнози как ще се решават
проблемите, които все повече притискат. -Ще
трябва, подчертава той, всичко да се сложи "на
кантара", за да се види какво да се прави. Не
вярвам обаче, че проблемите може да реши
някакво принудително управление, изтъква той.
В.Б.

° КЪЛ^ЮО-ГОДИШНИНАТА НА ЗАЛЕСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКИ

?Же=дйон^яП&Гс:аняПк^ улади
е и тротоарите на улица
^"допълнителното

ТРУДОВ подвиг с
ГИГАНТСКО ЗНАЧЕНИЕ

водоснабдяване на Босилеград и Райчиловци, както и за асфалти
ране на участъка на регионалния път Босилеград - Крива фея ми
наващ през центровете на Долна и Горна Любата (по един километър
в едното и другото село). За целта са изразходвани над 3 милиона
динара, от това 938 115 динара са обезпечени от местното самообла
гане.
•

Макар че първото заселяване през 1995/96 година привлекло голямо внимание на
населението в Босилеградско, възобновяването на горите по изкуствен начин бавно
и тежко спечелило борбата против неверието, суеверието и незнанието на нашенци.
Защото в борбата си за по-голямо жизнено прос- ганизатор на залесяването е бил лесовъд ГЕОРГИ
транство, за повече имот^ за по-големи ниви и КЮРЧИЕВ, който прилагал научни методи на
пасища, хората от този край по това време не били терена, подпомогнат от тогавашните даскали и
в състояние да преценят, че с безразборното ученици от Босилеград. И местните хора все повече
изсичане на горите и оголването на баирите раз- схващали значението на залесяването и ползата от
тварят широки двери на най-голямото природно него и не се противопоставяли на залесяването на
бедствие - на ерозията. Дори и когато големите някои пасища с борови фиданки. Така боровите
порои започнали да "браздят" нивите, лив
ливадите, насаждения станали първата и много важна придопасищата и стръмните планински склонове с дъл- бивка в борбата против ерозията и басейна на
боки
-оки и непроходими ровини
оовини наше
нашенци не разбрали Драговищица, която е осъществена с биологически
достатъчно сериозно опасността от това нежела- мет
телно природно явление. Така че от година на годи
колко години по-късно да скалът ПЕТРУН
на положението ставало все по-лошо, на места и СИРАКОВ от Босилеград, който б1ил и директор на
непоносимо. Босилеградската котловина например тогавашната прогимназия, купил срещу 6 вранги
е била застрашена от над 35 долове: 12 от хълма (златни напалиони) еродирано място в местността
ца и Света
овета вода и го засадил с ооро
Дойчин дел, 8 от Кремиково, 11 от Рамни дел Iи 4 от Ракевица
Доичин
борови фиРисовица. Н е само тук, но и в много дру ги босиле- данки. Засаждането е извършено много педантичград ски села сл ед всеки по-силен дъжд ровините но: еднакво разстояние от борче до борче в пр ави
затррупвали с камъни,
лък пясък, и тиня градини, ливади редове, направени под конец ! За учениците тоева е
и дворове, отвличали добитък, къщи и плевници, била първата истинска школа по изкуствено залесунищожавали реколтата...
яване. Даскалът АНАЧКО от Долна Любата засадил
към края на миналия и началото на този век с бор десет декара гола площ в местността ^Рамзастрашителните размери на ерозията принудили нище, която и днес се нарича АНАЧКОВО БОРЙЕ. И
нашенци да обмислят как да се противопоставят на други тогавашни даскали и свещеници, пък и селяни
това голямо зло. Така е възникнала и първата ини- започнали да садят горски дървета. Най-голям усциатива за залесяване на голините, която е ре ализ- пех е постигнал даскалът СТОЯН СТАНОЕВ от
ирана в местността Голема бара в село Райчиловци. село Бранковци. Той създал образсцови овощни
През есента на 1895 и пролетта на 1896 година там градини, в училищната градина насадил над 25
са засадени първите борови фиданки, за да се бора, в /двора липи, а край реката и воденичните
намалят разорителните ефекти на Кюрчийска вади тополи. Над кладенеца в Извор даскалът и
попът организирали първото залесяване в това
долина.
Данни за първите залесителни акции в Босиле- село...
градски край можем да намерим в старите и пожъИ макар че залесителната дейност в нашия край
тели книги, но те са малко. Затова пък голям брой осъществи най-блестящите си резултати след
хора, които са участвали в тези акции са оставили Вт ората световна воина и през цялата втора
ценни спомени за тази благородна дейност. Т ака половина на XX век, първите залесителни акции от
силеград е преби- края на миналия и началото на настоящия век са
узнаваме, че по това време в Босе
вавал лесовъдът и специалист по ерозията ВЕЛИКЕ ТРУДОВ ПОДВИГ С ГИГАНТСКО ЗНАЧЕНИЕ^ за
ВЕЛЕЖИ (Фележи1 от Франция, които очертал пър- оцеляването и бъдещето на Босилеградски край.
вите насоки в борбата против ерозията. Главен орСтоян ЕВТИМОВ

Ж

Асфалтиране на улица
Безспорно е, че местното самооблагане, като отделен вид
участвуване на гражданите в разрешаването на комунално-битовите
проблеми, изцяло изпълнява ролята си. Друг е въпросът, че потребите
на гражданите са много по-големи от реалните възможности и мате
риалното положение на общината и че в предишния период много е
пропуснато в това отношение. Обаче безспорно е и това, че с поголяма организационна подготвеност, преди всичко в местните
общности, резултатите биха оили и по-убедителни.
В Координационния съвет за следене реализацията на местното
самооблагане подчертават, че скромните средства са ползвани |рационално и целенасочено. При това приоритет са имали онези местгни
общности, които навреме са обезпечавали собствени средства и
решавали имуществено-правовите отношения. Освен това, всяка
година въз основа на годишните планове на местните общности,
общинските органи са изготвяли годишна програма за работа, която
винаги е била обсъждана и потвърждавана от Общинската скупщина.
Същевременно два пъти годишно предмет на разискване са били
отчети за изразходваните средства от местното самооблагане, както
и реализация на запланувалите комунално-битови активности, а на
края на всяка година обстоен анализ за дейността в течение на
годината със съответни финансови и физически показатели.
С оглед на факта, че досегашното седемгодишно самооблагане бе
в сила до края на изтеклата година и че бе въвеждено ново, Коорди
национният съвет изготви всеобщ отчет с физически и финансови
показатели за всяка местна общност, в коя какво е работено и колко
средства са изразходвали. Този отчет бе основа за въвеждането на
ново местно самооб лагане. Същевременно отчетът съвместно с
другите матери али бе на публично ©осъждане в местните общности,
когато те трябЕваше да дадат мнението си за досегашното и въвеждането на ново местно самооблагане. Отчетът бе приет във всички
местни общности с малки забележки.
г,лп,1Г.п

гзяГ—^лУГз^
органи, а не как е било запланувано, са необосновани.

М.Я.

• БОСИЛЕГРАД

БИВШИТЕ РАБОТНИЦИ
НА ОПАШКАТА
зависимост от това кой
къде ГЖда икономически изостанала™
Босилегоадг ка община, в която по всички основи има около 1400
пенсионери, най-висока пенсия има вдин бивш милиционер^ Не^
пенсионер^с^^ародн^заслуг^^следтова политически^дейците
около 1000 динара. Гимназиални преподаватели са
около 600, преподаватели, които работили в основното училище
около 500 динара- Бившите работниии са далече зад тях и
януарските им пенсии бяха от 2*> до 40Й динара.
В.Б.

БряктВо

Сн. 1: Боровата гора а Голомо бора - първата борова гора, създадена със загюситвлна акчия а
Босилеградско проди 100 г. Сн. 2: Стар бор край черкоата о Гопома река, с.Църнощица.

1 АПРИЛ 1996 г.
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО

ТРИБУНА

• КРУМ ВЕЛИЧКОВ, НАЧАЛНИК ЗА СТОПАНСТВО И
ФИНАНСИ ПРИ ОС:

ДА СЕ ВЪРНЕМ НА
СВЕТОВНИЯ ПАЗАР
Състоянието на стопан-.
ството в общината, след суспенсията на санкциите, е
твърде небалгоприятно. Пол
зването на мощностите от 2030% по време на санкциите
допринесе в колективите да
се изразходват всички рез- *
ерви, създавани години на
ред. Усилията да се запазят
Гч
производствените потен- А
у
циали (оборудване и кадри) за
периода след премахването
на санкциите, не дадоха же
ланите резултати във всички
колективи.
Периодът на санкции не е
4
.
използван за въвеждането на
нови програми и усвояването
на нови произведения, което
безспорно ще бъде допълни
КРУМ ВЕЛИЧКОВ
телна неблагоприятност в
търсенето на място на пазарите.
Също, този период не е използван за интензивиране ак
тивностите за подготовка на колективите по въвеждане
системата на качество ИСО 9000 и получаване на сертифи
кати, без които ще бъде невъзможно присъствието на све
товния пазар. Това има особено значение за колективи, опре
делили се за износ.
В условията без санкции стопанството на общината стартува без оборотен капитал, без нови програми, с доста стеснен
пазар и кадрово обеднено. Това могат да бъдат и глобалните
констатации за моменталното състояние на стопанството в
общината.
Кои биха били предимствените задачи в колективите, а
особено в онези, които най-много загубиха със санкциите?
• Преди всичко обезпечаване на каче. п ‘‘ни кадри, които да
осигурят качествено производств
възвърнат пазарите.
• да се осигури възможно най-голямо производство за износ,
понеже по тоя начин могат да се получат кредити от
банките и да се раздвижи производството.
• да се започнат, или там, където са започнали да продъл
жат, активностите за въвеждане на системата на качество
ИСО 9000, зарад по-ускорено излизане на чуждестранни
пазари.
• да се направят анализи, за определяне на реални програми
на производство според изискванията на пазара, обема на
средства за натоварване на мощностите и да се определи
оптималния брой на работници, които могат, да се ангажират върху определени програми.
Ст.Н. |

■V.,

I

о ВАСКО АЛЕКСОВ, ШЕФ ПРИ ЗАВОДА ЗА РАВНОСМЕТКИ И ПЛАЩАНИЯ, ОТДЕЛ
В ДИМИТРОВГРАД

ТРУДНО, НО ИЗХОД ИМА
Последица на такова със
тояние е драматично спадане
на жизненото равнище, мани
фестиращо се с най-низки
лични доходи в Републиката,
което неминуемо обуславя
спадане на оборота в тър
говията. Именно, най-голяма
част от оборота в търговията
се отнася до основните жиз
нени потреоности и храна за
добитъка, докато всички ос
танали стоки имат марги
нално значение. Подобна'
съдба споделят и всички услужни дейности от обществе
ния и частния сектор. Намал
яването на стандарта рапидно намалява и участието на
тези дейности в общия доход.

от лошо по-лошо
-Наблюдавано по всичко
релевантни показатели и
параметри, с които се измер
ва, следи и квантитативно
изразява стопанската успешност, считам, че в момента
нашето стопанство се намира
В твъ.рде деликатно положение. IВсички показатели: ик
ономичност, рентабилност,
производителност и др., нед
вусмислено говорят, че ние
практически се намираме
може би в най-трудното поло
жение досега.
Потвърждение за такава
песимистична оценка е
състоянието във всички от
расли на стопанството, което
е алармантно със самия факт,
че разполагаемите мощности
не работят с две трети. Това

ВАСКО АЛЕКСОВ

НАКЪДЕ В ПРЕД
СТОЯЩИЯ ПЕРИОД

акои^акаполТюнитемощности ни приблизително не дават продукция по качество и
количество, каквато е била
допреди икономическата блокада. Именно, износно насочено стопанство, каквото беше преди блокадата, до голяма степен излизаше на много
чуждестранни пазари и на
домашния пазар.
В сегашния момент, когато
след суспенсията на санкциите се очакваше положителна насока на развитие, това
не се случи. Напротив, много
се показателите, говорещи
обратното. В ситуация когато
след суспенсия на санкциите,
правилата на стопанска дейност биват нормативно доста
остро третирани, за разлика
от времето преди санкциите,
когато се е толерирало снамирането на стопанските субекти от страна на държавата,
дойде се до положение на
безсилие на стопанските

%6^™11атсвоятТ^Аба
За изход °Т такова про
«а
ав°яТа с^Д?аа жение, считам, че трябва да
п
™се осъществяват редица пре"Ро^и износ и митоическиге «положения между които бях
внос и ИЗН0С и митническите изтъкнал следните:
предписания, както и за хро- • изработка на стратегия на
ничн”я недостатък на паричразвитие на общината за
ни оборотни средства, необследващия период, и то на
хоДими за °™очване на набазата
на реални пред
чалния цикъл в производпоставки и фактическото
ството. Именно паричните
състояние.
обращения на банките преди
всичко се насочват към по • включване на всички раз
сигурни, краткосрочни пласполагаеми кадрови потен
менти> и то в области, донася
циали по организациите
високи лихви, а което е
върху изработката на стра
последица на нефункционитегия на развитие за всяка
Ране на свободния паричен
от тях.
пазаРКогато към всичко това • отпочване на изработка на
прибавим високата технолодокументация за реали
гическа застарелост и прозацията на проекта ИССО грамна конфузия при повестандарти.
чето стопански организации • формиране на работни
за предстоящия период, сочи
групи на общинско рав
единствено възможното занище, които ще предложат
ключение: спешна изработка
развитието на отдлени
на стратегическо развитие на
отрасли, като при това се
стопанството в общината.
включат професио
нални организации.
° "СВОБОДА": ДОГОВОРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ДО СЕПТЕМВРИ
• широко ангажиране на
компетентните органи
на общината върху
включване и на наши
След завръщане от посе
ОТ ДРУГА СТРАНА ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪТРЕШНА
те
организации в лис
щение в САЩ, директорът на
БЛОКАДА тъй като всички Видове политика, от съюзната до
тите
на организации,
Димитровград,ската конобщинска, са преди икономиката, а това изобщо не е в ред.
които могат да под
ерекция Арсен Т одоров епо
Първата програма на Аврамович по моя оценка падна поради
държат делови отно
деля за нашия вестник за
огромното явно изразходване, а струва ми се и втората е тука
шения с ино-партнйотрудностите и проблемите в
някъде. Ето и защо: на 24 януари 1994 година всички старти
ри, както и по-сериоз
производството:
рахме от 0, а заплатите бяха 20 ДЕМ- 20 динара. Днес нито в
но уважаване прин
-Възобновени са контак
едно
обществено-производително
предприятие
няма
пари
а
ципите за равномерно
тите със старите партнйори, а
по същото време бюджетите и банките са пълни с пари Не
намерени са и нови. Впрочем
регионално развитие.
допустимо е според мен в така наречената обществена над
ние не сме непознати на аме
• да се работи много постройка заплатите да са около 500 динара или 25 пъти повече
риканския пазар. Договорено
без да има основание в повишено производство от също толк
сериозно върху изгра
е производство за пълни М
ова пъти и засилена продуктивност. Това се случва поради
ждането на единно
мощности до септември тази те
разни индексации, банкови лихви, неразумно скъпи кредити
представяне на об
година на стойност от 800
които ги и няма, а и там където има, като чели са само
^ н за
щинско ниво - на ниво
хиляди щатски долара, но 5
увеличаване на заплатите.
на града по всички
има огромни проблеми в В
важни въпроси за раз
набавката на вълнена тъкан |
ИЗХОД
ИМА
И
ТРЯБВА
ДА
ГО
ИМА,
а
той
е
в
коренна
витието на общината в определено качества коя- г
промяна
на
отношенията
на
републиката,
окръга
и
общината
то трудно се намира на све- ,
града, като се ели
към стопанството и обратно. След това, обществено потре
товния пазар. Съществува г'
минират политизации,
бление рязко да се намали, а да се форсират кредити при
оправдана боязън дого
което у нас досега
изгодни условия за стопанството и в селското стопанство.
ворената работа да не се ре
имаше значителни от
Защото ако се продължи така все повече способни хора
ализира докрай, тъй като
рицателни ефекти и
Арсен Тодоров
специалисти от стопанството ще отиват в извънстопанските
санкциите макър и под сус
често пъти дълбоко
пензия като чели са по-силни. И занапред сделките вървят дейности явните предприятия или в частния бизнес, а това е
поляризираше обще
през Македония при всички митнически и други натовар нещо най-лошото което може да се случи на едно пред
ственото мнение.
вания. Ако напомним, че материала за споменатата сделка се приятие, а и на нашия град. Доколкото аз се разбирам във
всички икономики основна е работата, тъй като надстройката
обезпечава от седем' страни - САЩ, Македония, Италия, не
_И накрая считам, че
създава по-добро общество.
Чехия, Корея, Словения, Сърбия... тогава е ясно защо е скеп
най-голяма роля във
тицизма и защо са честите прекъсвания в производството
всичко това имат систем
Всичко първи около, наоколо тъй като транспортните
ните решения и закони,
• По въпроса за положението на стопанството в
връзки през Югославия все още не функционират, понеже
които ще дадат възмож
общината, помолихме за отговори и някои от най-от
чухедестраните фирми не искат да правят документаци я на
ност за свободно движе
говорните
в
общината.
Отговора
бе,
че
те
нямат
сръбски фирми. Оборота за плащане също не върви тъй като
ние на стоки, капитал и
никакви компетенции, дори и нямат сведения коя
9™5.не 6 член на световната търговска организация (бивш
фирма как, колко и дали. изобщо изплаща заплаработна сила, за да се
IАТТ), нито пък в търговията с Америка има статус на найтите. Чудно наистина!
^
включим в същите тези
привилегована страна, а няма ни чужди кредити
процеси и в чужбина.
А.Т.
Ст.Н.

НЕ Е В РЕД ПОЛИТИКАТА ДА Е ПРЕД ИКОНОМИКАТА
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БряктВо

СТОПАНСТВО ДНЕС

ТРИБУНА

0 ПРЕД НАСТОЯЩИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН
° "ЦИЛЕ": НАЙ-ЕВТИНИ СМЕ, А ПРОДАВАТ СЕ САМО
НАИ-СКЪПИ МЕБЕЛИ

"БАЛКАН" НА ТУРИСТИЧЕСКАТА
БОРСА В БЕРЛИН
За пръв път гостилничарско-туристическОТО
предприятие "Балкан" от Димитровград
се представи на европейската туристичска
борса в Берлин, Германска федерална репуб
лика заедно с наи-известните туристически
организации от Сърбия. "Балкан" се пред
стави под мотото^ "подготвени за шест мил
иона туристи имайки предвид минаващите до
преди ембаргото тъкмо толкова туристи през
граничния пункт "Градина", болшинство от ко_
ито посещават едноименния ресторант и
останалите обекти на границата Ако се има

и Златна труба" в Гуча. С две звезди са
хотелите "Балкан" в Димитровград и "Унион"
в Белград. Една звезда получи мотел "Ди
митровград" в Димитровград, който от първи
април започва да работи в състава на "Бал
кан .
Що се отнася до рестораните и тук обек
тите на "Балкан" са между по-добрите категоризирани до сега. С три звезди е категориз
иран ресторант "Градина" на едноименния
граничен пункт, а с две звезди "Гациното" в
града, както и "Центрап" във Валйево.
Фактът, че между първите
категоризирани туристическо-гостилничарски обекти в
Сърбия са и обектите на "Бал
кан" от Димитровград, доста
тъчно говори за високото ни
во на услуги и подготвеността
на обектите пред настоящия
туристическитзезон. Но че тук
не са доволни от постигнато
то говори и факта, че 84 заети
от 8 февруари насам в тече
ние на три месеца посещават
вдиш
ежедневно курс по немски
________
език. Преподавател е професор от Белград, а на края
ще има и обезателна про
верка на знанията. В течение
на десет дни двама заети (месар и готвач) са били в Лесковац на курс по подготовка на
известните лесковашки спе
Складови помещения на "Балкан"
циалитети от скара.
Но не само внимание се
на ум, че тъкмо от западна Европа са най-мно полага на гостилиичарските обекти в състава
го минаващите тук, то е ясно от какво значе на "Балкан". За добро снабдяване с каче
ние е представянето на “Балкан“ тъкмо на ствени ястия и напитки необходими са и други
туристическата борса в Берлин.
съдържания и съоржения. Тези дни е до
Съгласно новите законни разпоредби вършен и пуснат в пробна работа хладилник с
категоризацията на гостилничарските обекти четири разхладителни камари със съвкупна
мина в компетенция на държавата, както площ от 200 м^ и режим на работа от 0 градуса
впрочем е и в развитите туристически страни. до 35 под нулата. Хладилника се намира в
На категоризация трябва да минат 250 хотела, състава на складовите помещения, а за него
33 пансиона, 84 мотела съвкупно с 48 хиляди са изразходвани по днешни ени към 600
легла както и 1500 ресторанта. От приемане хиляди динара, разбира се соо ствени средна правилника за категоризация (19 ноември ства.
Всичко това потвърждава изнесената кон
1994 г.) до сега са категоризирани 11 обекта.
Това са: хотели с пет звезди “Белград-Ин- статация, че "Балкан" напълно подготвен пос
терконтинентал“ и "Хаят" в Белград. Хотели реща предстоящия туристически сезон, за
с четири звезди са: "Москва" в Белград, който, имаики предвид премахването на ем
Транд^ на Копаоник и "Гранд" във Валйево. баргото, се очаква да бъде успешен.
С три звезди са хотелите "Балкан" в Белград
А.Ташков
■

ВЕООЯАОЗКА

КОГАТО ТРЪГНЕ
ЦЯЛОТО СТОПАНСТВО,
ЩЕ ТРЪГНЕМ И НИЕ
-Днес мебели купуват само
хора които имат много пари, а те
що'М имат пари купуват скъпи мебе^ли, казва Сретен Ангелов, ди
ректор на най-старото пред
приятие в общината - "Циле".
-“Циле" е свързано с общото
положение на стопанството не
само в общината но и по-широко.
Работим за непознат купу вач,
който работи във фирми, к«оито
изплащат гарантирани, минимални дори и по-малки от това за
плати. До изтощаване на “Циле"
идва през 92-93 година когато ме
белите са продавани на кредит от
10 месеца, а инфлацията всичко
е анулирала. През 95 година
четири месегца е работено с
разполагаемата работна ръка и е
създадена определена про
дукция. От средата на годината
-Щ:фт
до октомври растеше и про
дажбата, за да след това се
Сретен Ангелов
намали на половината. Едно от
най-важните условия за нас е да купувачи, тъй като това е много
се увеличи възможността за купу по-лесно на институционализира
ване, но това едва ли може да ните големи (държавни) фирми.
стане в сегашните условия, Чрез тях и ние бихме могли да
когато повечето от фирмите не осъществим контакти с възможни
работят, а цените нелогично и наши купувачи на пазара в
енормно се увеличаЕЩ т. Само бившия Съветски Съюз.
преди десет месеца 1 м-5 талашит
С една дума, "Циле“ може да
струваше 480 динара, а днес 1300 се задържи ако се премахнат дъл
и трудно се намира. Заплатите ед говезте и ако се създаде амбиент,
ва ли са увеличени двойно. От в който съвкупното стопанство
друга страна натоварванията от ще работи, хората ще получават
разни данъци и даждия от редовни и солидни заплати за да
държавата се увеличават, а това могат освен основните жизнени
поскъпва производството. Маши неща да купуват и нови мебели.
ните също са амортизирани до Но не само стопанството да
крайност и малките ремонти едва работи. Необходимо е и чрез зак
издържат. Недостигат и квали онни предписания да се разрешат
фицирани работници за които има много неща като например, или
постоянен конкурс но никой не се може би на първо място, да се
обажда.
реши транзицията, т.е. да се знае
За да наделеем трудностите и кой е стопанин на всяка фирма.
платим дълговете, принудени сме
А.Т.
да продаваме част от собстве
ните магазини, но това не дава
гаранция за стабилизация на фир
мата. Защото, ако няма производ- ° "СТОЧАР": ОГРОМНИ
ство тази продажба нищо не дава.
ЛИХВИТЕ И ДАЖДИЯТА
Що се| отнася до износа Циле" никога не е било износчик
нито сега може лесно да осъще
стви контакти с възможни чужди

АГНЕТА
ИМА, НЯМА
ИЗНОС

ВАГЧКА

Р1ЯОТЗКА ВАМКАар
Р1РОТ ОЗМОУАМА 1956 СО01НЕ

тI

2<яо ял&м 4?$г/>-е20-1-1б $рр-ийог
183СО Р1ЙСГГ. ИЖА КДОД&СА 1. РО$ТА/СЮ
РАН 66. ТЕШ=ОН 01 СУ 31-277. ТЕХЕХ 16618 П7 ВВ-21. ТЕ1ЕГАХ: 0107 32-750

.?

!

Ми смо Ваша Банка,
Зато штедите код Ваше Банке ко]а
вас неНе изневерити.
Ваша Е::::;- вам да|е сигурност да ]е
ваш избор промишлен и прави.
Са новим каматним стопама на
орочене штедне улоге
ПотврЩемо поверена щ сте у нас
имали 40 година.
Дружите се са нама да би били
Корак испред остаких
БрягстНо
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-Докато окончателната рав
носметка в повечето стопански
предприятия е негативна, нашата
е позитивна, казва Ивица Матов,
директор на земеделската кооп
ерация “Сточар“ в Д им итрорград,
но все пак пари няма! Факт е, че
кредитите са ужасно скъпи. За
нас месечните лихви възлизат на
40 хиляди динара. Ако към това
добавим даждията от 25 хиляди,
тока от 7 хиляди динара, теле
фон, вода месечно са ни необ
ходими към 100 хиляди динара. А
цените не спират. И така докато в
стопанството се изказват отрица
телни резултати обществените
фирми и бюджетите са двойно поголеми. Питам се откъде, въз ос
нова на какво се обосновават
когато производство няма.
За нас конкретно възлроизведствен материал има но ние
нямаме пари. Имаме 2-3 хиляди
агнета, но каква файда когато
няма износ, а цената пада. Раз
бира се. правителството прави
усилия да преодолее трудностите
и лично съм убеден, че пролет
ната сеитба успешно ще бъде
зав ършена.
Инак, на територията на об
щината в пролетната сеитба
трябва да бъдат засети 24 600
декара от които 20 100 декара на
частния и 4500 декара на обкществения сектор. С царевица на
частния ще бъдат засети 12 000
декара докато общественият
тази култура не е запланувал.
Ечемик частните производители
ще засеят на 1500,_а общестаеният сектор на 1300 декара.
Част от площите ще бъдат засети
с овес, слънчоглед, картофи

о

• РАЗГОВОР С ПРОФ.МИХАЙЛО МИЛОШЕВИЧ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

НЕОБХО ДИМО Е ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА
НА СЪВРЕМЕННИ НАЧАЛА
В края на миналата година в
град Чачак се проведе научна
среща, посветена на съживяването на селото, на която особено
внимание беше посветено на развитието на животновъдството и
професионалната подготовка на
производителите. По този поводсе обърнахме към известния селскостопански специалист, изследовател, експерт за животновъдство д-р проф. Михайло Милошевич да ни отговори на няколко
въпроса.
-Вие г.Милошевич с години се
занимавате с проблема хранене
на домашните животни. Днешното положение обаче е такова, че
вместо броя на добитъка да расте
- той намалява. Налице е все поголяма оскъдица на мляко и месо,
въпреки че нашите климатически
условия благоприятствуват за отглеждане на домашни животни?
Дали в случая не се касае за лошо
организирана и несъответно
водена аграрна политика?
• В нашата страна наистина
съществуват всички необходими
предусловия за успешно отлеждане домашни животни и за
развитие на животновъдството
изобщо. Като казвам това, преди
всичко имам в предвид почвените
и климатически условия, а особено хората - нашите трудолюбиви производители, традиционно
определени за този вид производство.
В Република Сърбия на 1 652
000 хектара или 30% от общата
повърхнина, се простират паси
ща, предимно на височина от 600
до 1 400 метра. Това ясно сочи, че
този естествен ресурс- недоста
тъчно се използва.
В равнинните предели съще
ствуват условия за отглеждане на
разни видове фураж, като при
това има условия и за напояване.
Последното би дало възможност
да се получат две-три реколти в
годината при осъществяване на
високи добиви. Огромни коли
чества вторични растителни ма
териали, след прибир;ането на
главната реколта, си остават също неизползвани, или недоста
тъчно се използват. Това нещо го
вори, че големите потенциали, с
които разполагаме, представля
ващи основа за подобрение на
животновъдството, не се използ-

ват до статъчно.
Това производство като цяло
стагнира, броят на добитъка е в
упадък, а производителността на
животните у нас е сред най-истинските в Европа. Само пр ез последните няколко години броят на
говедата е спаднал с около 30%
(отнася се предимно до кравите и
юнците) и за да се възобнови, с
оглед на продължителността на
производствения циклус, са необходими три-четири години упорит
труд. Броят на свинете е намалял
с около 25%, като при това не се
е стигнало до генетично подобрение, птиците са намалели с
20%, конете дори с 60%, а 6 роят
на овцете е на равнището от 1991
година. Тези данни ярко говорят,
че ни липсва дългосрочна развойна стратегия в аграра като
цяло, а и в животновъдството
особено, като твърде специфично
производство. Не съществуват
ясно определени производствени
цели, не е направена разработка
как до тези цели да се стигне и
ако спешно не се разработят
конкретни програми - всичко набелязано ще си остане само
мрътво слово на хартия. С оглед
на факта, че санкциите са вдигнати, можем да бъдем оптимисти,
особено когато се касае за връщане на доверието и мотивировката у селскостопанските производители. Това трябва да бъде
задача номер едно на компетентните в тази област.

ДА СЕ ИЗДИГА
ОБРАЗОВАНИЕТО НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
ЮДИТЕЛИ
чред Вас, професион.
. ..вдигане на селскостопапските произсодите ли влияе
върху производството?
• Във всеки слуай и общото и
професионално обг---------разование на
нашите селскостопански произ
водители е много дефицитно и
много зле се отразява върху про
изводствените резултати.
Най-слабото звено и научно
изследователския и развоен
процес е трансферът на знания и
съ временна технология в непос
редствените производствени
процеси. Знанията в областта на

воаъввНлЯвТнаияГнеГа0НаМоапНр°и'
производителите, но и при инжвнерно-техническите кадри. Такава
практика у нас не съществува, за
което свидетелствуват ниските
добиви при най-важните земеделски култури, индустриалните растения, фуража, овощарско-лозарските култури и в
животновъдството,
-Каква е Вашата представа за
подобрението на животновъдството до края на настоящия век
и в третия милений от гледна
точка на съответна подготовка на
суровини за хранене и процеса на
хранене на добитъка?
• Небходимо е да се изготви
програма по дългосрочно развитие на животновъдството, облягаща се върху съвременните принципи и при ясно определни цели,
както вече казах.
На генетичния инженеринг
следва да се посвети дължимото
внимание. Той обхваща редица
въпроси, свързани с подбора и
облагородяването на домашните
животни. Така също трябва да се
модернизира здравната защита
на домашните животни, защото
това е важно звено в по-нататъшното подобрение на животновъдното производство. При това
главна роля трябва да изиграят
научните институти, училищата и
другите образователни учреж
дения. Необходимо е да се въве
де система на постоянно обра
зование и издигане на знанията
на всички равнища.

СЪЖИВЯВАНЕ
НА СЕЛОТО
-На срещата в Чачак чухме,
че и на учебните програми, обезпечаващи общо образование и
култура в училищата, трябва да
се посвети по-голямо внимание,
особено в училищата, подготвящи
селскостопански специалисти,
На този въпрос обрънаха внимание и присъстващите селскостолански производители, които изнесоха редица проблеми. Какво
можете да кажете във връзка с
това?

д^Гагрономито,ветеринари™
и селскостопанските произв
дители.
го
-Какви мерки трябва да се
вземат, за да се подобри по
жението?
„-„„„и
• Индивидуалните селски
стопанства у нас предимно разло
лагатсаграрния ресурс-към УЦ/о
от общата селскостопанска площ
и към 95% от животновъдния
фона.
И без особена аргументация
може да се констатира, че наличните производствени потенциали
.. на село не се използват достатъчно, притежават всички екстензивни качества на натурално
производство. С прилагането на
съвременна технология е необД-р. проф. Михайло
ходимо да се засили селскостоМилошевич
ланското производство при частните производители във всички
елементи на техноложкия процес ствения труд, както и да лроизи колкото се може по-голям брой веждат здрава храна, било да се
селскостопански производители касае за производство в оборите,
да станат стокови производите- отглеждане на животни и под.
ли. Селските стопанства, проек- препоръчвам следното: първо, за
всичко да се извърши допитване
тирани върху основите на съвресъс селскостопанските специал
менната технология в моделите
на така наречените"малки сто- исти и ветеринарите; второ, да се
панства" следва да предствляват има в предвид концепцията на
"Сърбия-шуме" за подготовката
основна движеща сила в ло
нататъшното развитие и да зае- на здрава храна; трето, да се ус
мат първостепенно място в лър- тройват малки ферми да речем,
вичното производство и в обще за производство на мляко, уго
ствено-икономическите отно
яване на свине, производство на
шения на село.
консумни яйца, и др. Всичко това
-Неотдавна чествувахме 100
трябва да бъде във функция на
години на кооперативното дело в
възпитателно-образователния
Сърбия, относно от създаването
процес, относно практическото
на Съюза на кооператорите в
обучение на учениците и във фун
Сърбия. В тази връзка Ви е из
кция на производство на продо
вестно, че нашето школско кооп
волствени изделия за потреби на
еративно дело с години наред
ученическите кухни.
като отрасъл и елемент долриНакрая, предлагам всички ин
нася към по-успешното и потересуващи се да се запознаят с
адекватно образование и възпиматериалите от семинара за пе
тание на подрастващите пок- дагогически ръководители в уче
оления. Какво мислите и какво
ническите кооперации в органи
предлагате за съживяване,
зация на Съюза на ученическите
иновиране и рационализация на
кооперации в Сърбия, проведен
учебно-образователната и възпина 10 и 11 номеври миналата
тателно-учебната работа?
година в Сокобаня на тема: "Сел
• Тъй като се има за цел
скостопанското производство на
учениците да работят на стопанздрава храна на малки площи".
ства и другаде, синхронизирайки
Д-р Слободан Василев
и нивелирайки физическия и ум-

“ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНА ЛЮБАТА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
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Въпреки че Горна Любата е едно от по-големите села и районен
център в Босилеградска община, населението му се среща с редица
неразрешени комунално-битови проблеми, които пряко се отразяват
върху жизнения стандарт на хората и миграцията на младите. Тази
проблематика неотдавна беше обсъдена на съвместно заседание на
Скупщината на местната общност и ръководството на младежката
организация. Присъстваха и отговорни лица от Общинската скупщина
В Босилеград: председателят на Изпълнителния отбор Васил
Иованчов, секретарят на Общинската скупщина Никола Савов, под
председателят на Общинската скупщина и секретар на Изпъл
нителния отбор на Общинския отбор на СПС в Босилеград Милча
Лазаров както и Живко Стоилков, председател на Координационния
съвет за следене и реализация на местното самооблагане.
В центъра на вниманието бяха въпроси населението.
от всички области на живота: комунално-В селото, което е районен център за
битовата дейност, здравеопазването, Мусул, Барйе, Плоча, една част от Дукат и
учебното дело, културно-забавния живот, Колчина гарина има само един телефон,
социалната защита, ПТТ-съобщенията и който се намира в местната канцелария.
услугите, пътно-транспортните съобще Тъй като тя работи само до обед, а в
ния, опазването на обществено имуще събота и неделя не работи, връзките ни с
ство, селското стопанство и пр.
вътрешността са никакви. Вече с години
Председателят на Скупщината на търсим чрез подсилване на телефонната
местната общност Стоичко Андонов, под централа в пощата в Долна Любата да се
черта, че комунално-битовото устройство, създадат възможности, та и ние, в нашето
отделно разширяването и прочистването село, да имаме частни телефони. Още
на махленските пътища стагнира през повече, че над 50 души са заинтересовани
последните две години. Заплануваните за това. Досега обаче не е предприето
миналогодишни активности не са реализ нищо.
ирани, но не по вина на местната общност,
Друг проблем, който също така измъч
а поради закъснение на механизацията й ва населението от нашето село е лошото
преждевременното идване на зимата. За състояние на регионалния път Босилеград
това прочистването на махленските - Крива фея. Този.проблем сме обсъждали
пътища към Кайчинци, Равна орница, Де много пъти, но Предприятието за пътища
бели рид, Лавра и Мали Явор са влезнали от Враня не извърши каквито и да е по
и в програмата за настоящата година.
правки. Затова търсим от всички инсти
Присъстващите отправиха остри за туции в общината и окръга да се застъпят
бележки по адрес на ПТТ-предприятие от пътят да влезне при републиканските ин
Враня и услугите, които то предлага на ституции като приоритет за поправка през

чТ, Ч:
тази година - подчерта Андонов.
В разискванията няколко души засег
наха и други проблеми и се застъпиха за
ускореното им решаване. Бе констати
рано, че без съответна здравна защита не
може да се говори за интензивно развитие
на животновъдството, а тъкмо този отра
съл трябва да бъде основата на общия
развоен подем. Затова местната общност
търси от Ветеринарната станция в БосилеФЗД Да открие в Горна Любата ветери
нарен пункт с един ветеринарен техник.
Вече не е желание, а нужда да се от
крие производствен цех, с който да се
задържат младите в това село! Помеще
ния има, само да се приспособят според
потребите. Защото селото от година на
година старее, остава без млади хора.
На заседанието беше критикувана
работата на отделни общински институ

1 АПРИЛ 1996 г.

ции, които недомакински се отнасят спря
мо имуществото си. Някои обществени
сгради са оставени на зъба на времето и
пропадат.
Участвайки в разискванията, предста
вителите на Общинската скупщина
подчертаха, че много от посочените проб
леми може да бъдат разрешени още през
настоящата година. Обаче много от тях ще
трябва да се разрешават с помощта на
републикански институции. Във връзка с
уреждзнето на махленските пътища бе
подчертано, че Горна Любата тази година
ще има предимство при ползуването на
механизацията. Само че и местната
общност навреме трябва да предприеме
организационни мерки, особено когато
става дума за разрешаването на имуще
ствено-правовите отношения.
М.Я.

БрлкчИо
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0 ХОРА, КОИТО ОБИЧАТ НАШИЯ ГРАД

ПОЛИЦИЯ ОСУЕТЯВА
КРИМИНАЛА

БЕЛГРАДЧАНКАТА
ЦАНА МИЛОРАДОВИЧ
МИЛЕЕ ЗА ЦАРИБРОД

с~^=?те1Чите в Отделението на вътрешните работи в
Босилеград все по-успешно прекъсват каналите на контоабандисти които за черната борса в нашата страна поенасят
саТало1или ГоРпГи цв°ТДаВНа' КпКТО не°фициално сеРузнава
в кола

а™.™

Пише ми Цана Поп-Иовина - Милорадович от Белград, Захумска 54:

години царибродска гимназия", беше споменато и името на Цана Отделен въпрос е,
че за тази генерация в книгата са допуснати
"В мислите си и в сънищата съм в Ца
много грешки. Днес живее в Белград, пенриброд Изреждам махали, хълмове, сионипян, й ппепплавятепкя Жишгаилве
хора. Мисля за онова което беше ху- с1Л°нирана е преподавателка, живи са и две
баео. Разбира се, съчувствах и в тъга- неиниЯвстри' а радва се на единствен син и
та и споделях я с Тния, които бяха
Шн/е 'най”
ни2Т
сВаои7тла~ГОк^гпапД»?!!,»е,л м1люРта дъщеря н! поп Жван Г^пович
'
свои стРаДания, които пазехме за
за него се знае положително, че е пъре си, защото бяха несправедливи.
вият свещ0НИК в царибродската черква
В тия далечни времена имаше гнусна след 1920 година. Бил е привърженик на
политика и много лоши хора. Колко династията Обренович и по наказание е изсъм плакала заедно с Марче Шукаре- пратен в Цариброд, на границата. Имаше
во заради нейния баща, когото обичах- многолюдно семейство.
ме. Като мисля за моя Цариброд и за
Живееха в черковната къща, а после, до
всичко онова, което правеше баща ни, 1936 година, в долния етаж на високата
знаехме колко рискова. Тези мисли по- Токунска къща. Най-старият син се казваше
беждава споменът за прекрасно из- Воислав и най-малко е живял в Цариброд,
живяни дни.
защото се учеше във вътрешността. Десан_
_
ка се омъжи за кралския офицер Момчило и
Помня черковния двор, Даскаловото, моят баща Борис Гигов й беше старейко.
Манастирчето. Орници и много още. Сестра - Вера я знаеха всички в града. Беше

1

товар от 750 кг захар, по-голямо количество ламарина и 4
161ЖИдинараЧУЖДеСТРаННИ ЦИГари' Този товаР "тежал" около
/и_
Узнаваме. че стоките им времено са отвзети
(на Чомагич и колата), понеже не са заплатени даждия на
държавата, а техните (не)дела са предадени на прокурора.

В.Б.

* ноКО°жк
еит5 адкжж
МЛАДЕНОВ СРЕЩУ ПРЕДПРИЯТИЕТО МУ
ПЪЛНОМОЩНИКЪТ
ТЪРСИ КНИЖАТА
Съдебният съвет в Общинския съд в Босилеград начело със сидия
Любинка Веселинова на 21 март отсрочи гледането на делото, в което
Бранко Младенов, директор на "Напредък“, съди предприятието си по иск на пълномощника на фирмата. Захари Миланов, когото
Работническият съвет на “Напредък“ назначи за нов пълномощник,
потърси от съдебния съвет да отсрочи гледането, понеже “не е имал
възможности докрай да се запознае с всички съдебни книжа“ от
значение за спора. Ново гледане е насрочено за 19 април и до тогава,
както узнаваме от Миланов, Общинският съд ще му достави
съдебните книжа.
В този необикновен спор, за който писахме в миналия брой,
Младенов търси от предприятието си да му заплати стимулативни, т.е.
креативни добавъчни от средата на 1988 до август 1991 година. Става
дума за период, в който той бил ръководител на овцефермата, която
както и “Напредък“ били в състава на бившата ТО “Босилеград“ и за
средства, които според вещо лице до края на миналата година възли
зали на 34 хиляди динара.

р
||
*

1

аш

I

В.Б.

0 "ИМАНЯРСКА ТРЕСКА" ТРЕСЕ БОСИЛЕГРАДСКО

ПОБОЙ ПОРАДИ ЗЛАТО?
"Иманярска треска" пак
тресе Босилеградска община,
Но, докато едни само слушат
приказки или разпространяват слухове, други, по всичко
личи, трупат богатство. По-осведомени казват, че иманярите с лопати и мотики идват в
"обещаните" им места след
като се "въоръжат" с различни карти и други нужни пособия. Хора копаят по възвишения долове и крайпътни места понеже по приказките на
поедците им "точно тук минапи турци и оставили злато",
От хора, пак по-осведомени узнаваме, че иманяри копаят главно през нощта и че
всичко се работи при най-голяма тайност. До обществеността само от време на вре
ме се “промъкне по някоя не
официална вест, като тези, че
някои копаел там и там, но не
намерил нищо. че друг копаел

и намерил злато, че трет знае
къде е закопано, но не смее
да го копае, понеже може да
го сполети бедствие, че някои
се разболял или починал само
затова защото намерил злато, което било прокълнено,
понеже отвзимано от беднотията и т.н.
Последното иманярско
събитие е свързано с копаенето на злато в Извор и
Белут. Официални вести пак
няма, а неофициално се узнава, че няколко души направили побой "докато разделяли
богатството Тъй като иманярството се подвежда под
углавна отговорност няколко
души, както се' узна!ва'“
викани на информативен раз
говор в Отделението на вът
решните раооти, но резултати
все още не се съобщават.

В.Б.

- ДО 13 АПРИЛ Т.Г.

ЗАРИБЯВАНЕ НА
НИШАВА, ЕРМА,
ВИСОЧИЦА
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Методи Петров^ДИМИТР^ВГРА^КОиЧ?) ИЗЧЕЗВА"
От Орници влека дърва и помагам на активистка в Соколската дружина и водеше
Ратка чичо Петрова, а от Водици, по женската група умело и с любов. Така я
свлака - за Норка Перкина. Каква лю- всички помнят-Сестра-Вера. Емилия живее
бов и удоволствие! Не ни бяха ком- в Белград, била е инструментаторка на
пания деца на началници и коман- прочутия хирург Исидор Папо и струва ми се,
данти Само комшиите и главно бед- че е пенсионирана с военен чин. Наи-малните хора. То6а беше хубаво възпита- ката е Цана. нашата Цана, дето тя вика,
ние в среда, където нямахме роднини, любяща града ни.
Тетин ми беше Рангел-Бабача, а вуйчо
Поп Йова се е застъпвал за своите
Йордан Влаев, бащата на Влатко. Вие, парохияни, защото са били смутни времена. |
наши кумове и роднини. Затова из- След 1923 година и провала на Септември- |
растнахме в добри хора..."
йското въстание в България е имало екстра- |
р
/
дирани граждани, като.например Власаки |
,„
, ....__Алексов. Поп Иова го е защитил, настанил в |
Ех, Цана, Цана! Как те уважавам и как да гргада Власаки Алексов се е занимавал със |
изтъкна любовта ти към нашия град. И го
дарба на художник-пейсажист. Моят |
обичаш толкова много, а си отишла от него _обър п03нат Богдан Николов се интересува I
още в далечната 1936 година.
0Т художници, създали слава и оставили 1
Към писмото но са нужни обяснения на следа в художеството, та изтъкна и Власаки
хора от моята възраст. Но за другите ще дл0хсов д3 зная, че една картина на този
кажа, чо бащата на Марчето Шукарево художник с0 намира в семейството на Цана
(днес пенсионирана учителка) Марко Шука- ц/1^10рад0виЧ| с богат е колорит и внуширев беше убит 1930 година по политически теЛ0В размер. Обещавам да я заснема и
причини. Ратка боше дъщеря на черковния ПОдпобно опишем.
клисар чичо Петър с многолюдно, бедно се"Н
мейство (съпруга Евгеница, синове Кръстю,
роп ^ова 0 застъпвал и гражданите по
Рангел, Костадин, Воислав и дъщеря кат- вр0М0 На процеса на ВМРО, когато някои
ка). Норка Перкина почина много млада от граждани са били арестувани неспратуберкул<х>а и живеоха в долината зад В0ДПИВО и били подложени на цстезания.
черквата. Това беше семейството на бедния
Ц4 аз много дрбре помня поп-Иова. Ние му
касапин чичо Филип и перачката Перка. казвахм0ЧИКаиова, а на съпругата му Тетка
Рангел Бабача дьржеша'будка "Кебапчии
попадия имаше изписан, красив почерк и
ница пред гарата, а живееше в гтоследната дЪржанИ0 на светец и същински божии
къща в гората под Манзс™р
„°рдав служител. Почина ненадейно от инсулт в
Влаев беше железничар и днес има потомци ранната пролет на 1936 година, но не го
в
°ТСкГ ГфнааТМ°илоИрадоавич7 Родена е в

ка от града ни. Когато се писа книгата Сто

Лилия Нейкова

от 1 април -120 динара.

йчггегЯо
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КОЙ Е ГЕОРГИ МАШЕВ? (2р|

1 Богдан Николов:

ЦАРИБРОД: ПЪРВА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА
• БИСТРА РАНГЕЛОВА: "Списъкът на забравеното от нас за художника ГЕОРГИ МАШЕВ може да бъде
продължен, за да се очертае от това забравено силуетът на една богата и многоотранна личност . (19В/,
Пазарджик.)
ТЕЗИ думи, записани в Каталога на юбилейната изложба по
повод 100 години от рождението на Георги Машев донякъде ни
оправдава защо и ние в Димитровград го бяхме забравили
напълно. Но ето и в България още спорят кога е роден Машев 1887
или 1888 година? И ако Бистра Рангелова констатира, че през
1987 година започва ново преоткриване на Машев, за нос в
Димитровград значи пълно откриване на една личност, един
художник-основоположеник на изобразителното изкуство в
нашия град, чиято дейност дори и сега се чувства.
Машев в Цариоорд започва като художник-педагог (19141915). Време когато не прекарва само с децата в учебната стая,
но когато се включва в обществения живот на града и страната.
В Цариброд по това време се създава едно силно ядро от хора,
които правят театър, читалище, пишат се първи стихове и рисуват
картини. Машев носи в София първите стихове на дир ектора но
гимназията Георги П.Николов и това време е (1915) важно за
историята на изобразителното изкуство в града.-за културната
история на Цариброд. През тази година Машев открива изложба.
До скоро дори никакво внимание върху това събитие не се
обърщаше. Същата година през есента Машев открива и своя
изложба в София. По всичко личи, че първа изложба на Машев е
открита в Цариброд, а това е и първа художествена изложба в
града. Културният подем на Цариброд до Балканската война се
. дъ лжи на културните връзки между София и Цариброд (според
Цариброд", ■'Нишава“).
След тия две изложби Машев прави нови изложби в страната
и чужбина и стига в "Салона" в Париж от където се завръща с
награда.
Нас обаче сега най-много ни интересува да видим, макар със
закъснение, дейността на Машев в Цариброд. Очаквахме че ще
намерим картини правени в Цариброд. Едно е истина - Машев по
време на двегодишното му пребиваване в Цариброд е билI много
активен. Според сестра му Евгения Машева през тия години
I
Машев е работил портрети, етюди с креда, печатал карикатури:

"След като стажува, пише Евгения, във Второ мъжка гимназия в
София, след година учителствува в Цариброд. През това време
работи портрети, етюди с креда и сатирично картина Марс
изобразяваща атлетична фигура с голям търбух: погълнал и
наситен с всичко ценно, което поглъща една воина. Навярно
Балканската война през това време е внушила у него идеята да
нарисува "Марс" (работа с пастел и е откупена на изложбата му
в София от Фердинанд.)
През 1914 и 1915 година, според данните от личния формуляр
на художнико изготвен от Националната художествена галерия в
София, Машев в Цариброд е създал следните картини:
9. Жена простира дрехи,
масло 1914 е собственост на
д-р Грацер, Германия.
10. Жена готви в кухня,
масло 1914 е собственост на
д-р Грацер, Германия.
11. Деца играят в двор,
масло 1914 е собственост на
д-р Грацер, Германия.
12. Момче носи вода, масло
1914 е собственост на д-р
Грацер, Германия.
13. Автопортрет, масло
1914, неизвестно къде се
намира.
14. Портрет на Петко
Машев, пастел, 1914, неиз
вестно къде се намира.

1. Портрет на А.Машева,
черна кредо, 1914 г.
2. Портрет на писателя
И.Йовков, 1914 г.
3. Димчо Дебелянов, пор
трет, 1914, е в Копривщица.
4. Екстаз, пастел, 1914, е в
една частна къща в София.
5. Женска глава, пастел,
1914, е в частна къща в
София.
6. Автопортрет, масло, 1914.
7. Портрет на Петко Машев,
бащата на художника, пос
тел, 1914.
8. Жена пере, масло 1914 е
собственост на д-р Грацер,
Германия.

Г.Машев (автопортрет)

%Я°ДЖое™аи"аЖ?.

По това време Цариброд, според вестник "Нишава" са рекламирани и продавани художествени картини в книжарницата на
Георги Машев в Цариброд.
^
^

Г.Машев: Цар Симеон влиза
Преслав, масло

Г.Машев: Портрет на момиче,
масло
Ученици от И6 клас на Царибродската смесена гимназия през 1915
година с класен наставник Георги Машев
1. Алексов Атанас
13. Кирков Никола
27. Петров Асен
2. Алексов Нацко
14. Кирков Георги
28. Петров Методи'
3. Величков Борис
15. Колев Стеван
29. Пецов Асен
4. Русимов Георги
16. Костов Найден
30. Рангелов Дими
5. Денков Петър
17. ЛазовАрсо
тър
6. Денков Констан18. Леков Павел
31. Рангелов Иван
тин
19. Митов Асен
32. Стефанов Вла
7. Иванов Ганчо
20. Митов Борис
димир
8. Иванов Асен
21. Михайлов Иван
33. Стоянов Атанас
9. Илиев Петър
22. Милчев Георги
34. Тодоров Кирил
10. Иванов Крум
. 23. Младенов Асен
35. Младенов Ра11. Иванов Георги
24. Найденов Лепоя
тко
12. Каменов Дими25. Наков Васил
36. Найденов Петър
26. Наков Славчо
моляват се читателите, ако имат някой от своя род в списъка на
учениците да се обадят на редакцията.
В следващия брой: МАШЕВ КАРИКАТУРИСТ

° КУЛТУРАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В ПЛАНОВЕТЕ ЗА ТАЗИ ГОДИНА

НОВ ПОДХОД В РАБОТАТА
-Настоящата година трябва да бъде преломна в
работата на Центъра за култура, а това значи и в
развитието на културната дейност в общината. Без
оглед, че всичко ще стане в рамките на културната
самодейност, за целта са небходими средства и кадри
без които не може дума да става за някакви по-зна
чителни постижения, каза преди няколко дни Боян
Миланов, директор на Центъра за култура в Босиле
град, който приключваше изготвяването на тазгодиш
ния план за работата на Центъра.
Според Миланов през годината ще се вземе нов
подход имащ за цел повече да се масовизира и обо
гатява съдържанието на културата. Това ще стане поередством секциите, преди всичко драматичната, фолкпорната и рецитаторската. В драматичната секция ще
оъдат формирани две групи - едната с деца от основното училище, а втората ще бъде съставена от средношколци, младежи от града и възрастни. Тази секция,
подчертава Миланов, ще подготви две пиеси-едната

В Босилеград от началото на този месец,
след тримесечно прекъсване - поради малко
число зрители, Центърът за култура пак ще за
почне да прожектира филми. Прожектирането
ще стане един път седмично. От Центъра съоб
щават още една вест, сега за по-младите: от този
месец ще започне прожектирането на рисувани
филми. Прожектирането ще стане два пъти
месечно.
________________________________
задължени за самодейността. Обаче без кореограф и
режиейор нищо не ще направим нито в областта на
фолклора, нито в областта на театъра. Планираме да
приемем на (постоянна работа човек, който да се
оспособи за кореограф, а от по-близките общини да
"заимствуваме" режисиор. Покрай тези ще трябва да

годишна възраст, а в третата средношколци, младежи
от града и околните села. И драматичната и фолкорната секции, казва директорът, ще полагат усилия да
тачат културните ценности на този край. Планираме с
културните постижения да се представим в съседните
и^тИ«Иг^°а "имДР®ГЛеДа Н3
самодейност в Сърбия. Имаики предвид, че ще организираме
повече гостувалия на солисти и групи от вътрешността
сигурни сме, че ще дадем принос в опознаването и
в^епубликата°
културите на нар°Аа и народностите

ната секция). Общо взето, казва Миланов за самодеи- ^
ността през тази година са ни необходим над ^100
хиляди динара. Тъй като Общинската скупшина^няма
средства, потърсихме помощ от Министерството за
култура и се надяваме, че тя не ще изостане
как културите постиженията ?е доближат до
повече хора в общината, по-точно как да се доближат
до селата? -Планираме културните
да "по^е
Ззм" и в селата, преди всичко в п^гол™мите ^Рлски
центрове. В това о^шение се н^ага заедно ? мла

Всичко това обаче според думите на Миланов не
пМо°дЖчерДтаавСаТ?ой,
&

де^ствува^^
"ИоТ “ -р-Р-а Г^М^Га,

ф

АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ
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° АЛЕКСАНЪР ДЪНКОВ:
МОИТЕ МАЯЦИ НСТВЕНИ ПИСАТЕЛИ

МАРИН
МЛАДЕНОВ
Шопски думи ■ пълна му душата
с тях лесно рисува времената,
с тях записва, с тях живее
и иска си на шопски да пее!
Думите му като пчели хвърчат,
някои искат, някои не щат!
И търсят място в неговата песен
като лист от вятъра донесен.
Създаде стихосбирки, "Зъбато слънце",
на народността показа, че има сърце,
че езика наш е светящя звезда
за всички нас днес, утре и всегда!
Към родния език е пътеводител,
на нашите хора същински учител.
И паметник нека построим му ние
словата бащински никой да изтрие!
Студенти учи, учебници пише,
душа благородна на честност мирише.
Думите говорят за славянски род звено между сръбския и български народ!

Бря-тстНо

СПОРТ ® СПОРТ

]
° ФУТБОЛ - ЮГОКУПА

СИГУРНА КРАЧКА НА "БАЛКАНСКИ"
• "Ерма" (Суково)-ФК "Балкански" 1:6 (1-1)

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ И СЕКРЕТАР
Бос^вг2р0ал“асРТп^ГедГвОДрГШ^

мин
и П -Георгиев (-А Б^канТкиТ каРтончета: Ан™ч и Миланов (^Ерма")

Н;€~ -г” ~

& Д ^Зотбор“
на
кает° Делегатите на Скупщината

яот,«кжиий
тавае;

Наи-добрият играч на мача Златкович отбеляза и два "еврогола"
° ФУТБОЛ - ТИМОШКА ЗОНА
плсспидт»
ПОБЕДНАТА СЕРИЯ ПРОДЪЛЖАВА
ж „V _
„ „
•
Ааидук Велко - 'Балкански" 1:2 (1:2)

но прв1н?твоаЛГзбраха члтове
на Председателството, председ2?ел И се,<РеРар на футболния

ски"°оТдимитооУВ1рад1наЛитишет™Г1г Ха ФУт6о,1иотите на "Балкан-

трудненит0ИРмат°ериалниОуСловия

КИНИТе нк:е Успяха Да анулират.
^
мгпп„и
гкович, с добра игра се изявиха и Пейчев, най-младият
кпотп
победа Балкански" навлезе в победна серия,
п^Г4ТЛ-^««™ерОЯТНО
ПР°ДЪЛЖИ и ,в следващите два кръга, понеже
димитровградчани са домакини на "Кривел" и "Лужница .

през пролетния полусезон, ако не
Аа се повиши за някое място поне
т° Да се задържи на табелката.
ПРИ това обаче бе подчертано, че
материалните средства и по-нататък ще бъдат един от огоаничаващите фактори за по-добри фут
болни резултати. Впрочем това
още в началото на пролетния полусезон се потв
^ гърди. Именно на
24
дост" от^осилеград трябваше в
рамките на състезанието за югокупата да отмери силите си, с
футболния отбор "Челик“ от Сурдулица (Бело поле). Обаче поради недоимък на средства, срещата оосилеградския футболен
отбор предадае без борба . Наистина необми слена постъпка на
тези които обезпечават срества.
Не може да имаме и да ис каме
спортни успехи, а да не об«езпечаваме средства за тази цел. Още
повече, че поради слабото фи
нансово положение на пред
приятията, и те не се решават за
някакви видове спонсорства.
На заседанието бе избрано
Председа-телство от 11 ДУ ши. За
се; ателпредседа тел на Председа
ЗЛНИЯ ОТО
-ор е
С1л°ТОз ии на фут<болн
н_ Блажа Во инович активен
?>фетар
Драган
Аив.и
тболист на отбола °В' оивш ™
°°Ра

ДС.

° СПОРТ-БАСКЕТБОЛ

ЗАПОЧВАТ ПОДГОТОВКИТЕ
Баскетболният отбор "Димитровград-Войводинашпед" започна
усилени подготовки, най-напред в спортния център "Парк* под ръководство на тренйора Зоран Геров, а от 22 март в Звонска баня, където
ще прекарат десет дни. Началото на състезателния сезон е предвидено за втората половина на април, а очаква се тази година да бъдат
осъществени по-добри резултати. Особено внимание ще се отдели в
работата с по-младите баскетболисти, за да може да се създаде
генерация, която след година-две ще наследи сегашната генерация и,
защо да не, постигне и по-високи постижения - пласмент във по-висок
ранг на състезания. Още повече ако се има предвид строежа на
спортната зала в Димитровград.

• ШАХ

В РАМКИТЕ НА ПЪРВАТА СТЕПЕН ОТ
РАБОТНИЧЕСКИТЕ СПОРТНИ ИГРИ
ПЪРВИ СТАРТИРАХА ШАХИСТИТЕ НА ГИД
В рамките на спортните ири на работниците, най-бързи бяха пак
шахистите от ГИД. Вече е проведено състезание по шахмат в което
взеха участие 10 състезатели, а резултатите са следни:
Станча Иванов с 6,1/2 точки; Ива Станков с 6,1/2 точки; Стефан
Виденов с 6 точки; Новица Белев с 6 точки; Михаил Иванов с 6 точки;
Цветан Миланов с 4,1/2 точки; Милко Андреев с 4 точки; Владиоа
Стоянович с 2 точки; Митко Петров с 2 точки; Георги Алексов с 1,1/2

Д.с.

точки.

|явя шв шия» «вия

1 ° "МЛАДОСТ", БОСИЛЕГРАД

-ОИСКВОЙКИ за спортните активности през изтеклата година

м.я.

РАДИО НИШ УДВОИ
оРЕМЕТО НА
ПРЕДАВАНЕТО ЗА
БЪЛГАРИТЕ В
СР ЮГОСЛАВИЯ
По случай лолувековния юби
леи на Радио Ниш и двойните юби
леи на радиопредаването за бъл
гарското малцинство на родан език
у нас ♦ 45 години от първото и 25
години постоянно излъчване, от
днес, 1 април 1996 година, радио
предаването за българското мал
цинство в Югославия започва да се
излъчва от 18 часа и 30 минути до 19
часа всекидневно.
По такъв начин нашето малцин
ство получава двойно повече време
за информиране на майчин език
посредством Радио Ниш на средни
вълни 422 метра или 711 килохерца.
В.Богоев

На 2 април 1996 год ина се навъ ршват
40 тъжни дни от не<оч;аквана та смърт
на нашил мил съпру г 6_аща и брат
|

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,
пенсионер от с.Желюша
Времето минава но неговия светъл лик
остава завинаги в нашите съ|рца.
На 2 април 1996 година
одина в
Е 111 часа ще
дадем панихида на гробища та в село
Желюша. Каним близки и п<ознати да
ни придружат.
Опечалени: съпруга Десанка, дъщери
Цветанка и Зорица, сестра Цветанка и
брат Ценко

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 3 април 1996 година се
нав ършват
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
откак

Водоравно: 1 - Изплетен с
тънки метални жички, 10 - Предлог, 11 - Репутация, 12 - Людоед,
Човекоядец, 13 - Подем, 15 - Състезание с автомобили, 16 - Две
съседни съгласни, 17 - Едного
дишни или многогодишни расте
ния които покриват голяма част
от земята, 22 - Радио-телевизия
Белград, 23 - Лице на монета или
медал ,25 - Две съседни гласни ,26
- Войсково поделение натоварено
със специална задача (мн.), 27 Място, дето се заравя мъртвец, 29
- Марка руски самолети, 30 Представка в сложни думи
означаваща въздушен, 31 - Тон от
музикалната гама, 32 - през тоя
ден, днеска, 33 - Регистрационен
знак за гр. Вранйе, 34 - Отнасящ
се до лепило, 37 - Марка руски
самолети (“Сухой"), 39 - Измазва
нещо за да добие лъскавина, 40 Антиквари.
Отвесно: 2 - Участник в меж
дународните бригади в Исланската война (1936-1939), 3-Тон от
музикалната гама, 4 - Вид твърд
зърнест камък, 5 - Градински бу
рен употребяван за подправки,
хрян (диал), 6 - Френско женско
име, 7 - Народиоосвободителма
борба, 8 - Женско име, Емилия, 9
- Въпросителна честица, нали,
(диал.), 12 - Каша от ръст, 14 Неженен, свободен, без задълже
ния, 18 - Война (сръб.), 19 - Дял на
историческата наука занимаващ
се с изследване иа документи, 20
- Отвявам (жито, боо), 21 - Река в
България, 24 - Отнасяща се до
предял, граница, 26 - Останали
боси поради скъсване на обувки,
28 - Едра граблива птица, 33 - Ре
лигиозни учения, религии, 35 Господин (полски), 36 - Един от
героите на У.Шекслир, 38 - Меж
думетие за изразяване на недо
волство, ирония, укор.
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На 27 април 1996 година измина една
тъжна година от смъртта на нашата
мила и никога забравима съпруга, майка.сестра

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА
пенсионерка от Димитровград
Времето минава, но никога няма да за
личи спомените за Теб. Вечно ще жи
вее Твоята добрина и светлия ти лик в
нашите сърца.
По този повод ще дадем панихида на 6
април 1996 година в 11 часа на димит
ровградските гробища.
Каним роднини, близки и познати да ни
се придружат.
ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕН И; съпруг Цветан,
дъщеря Невена, син Васил, снаха, зет.
внуци, братя и останали роднини и
прия тели
Със съЬРЦ е, изпълнено с тъга. съ о
б
щавам е на
(НИНИ И I
ели. че след
март 1996
тежко
година лочи
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1 1 Но расово 12 . Жаловен, 13 - Ошав, 15 - Жаке, 16 - Ух,17 - За, 32 - Ихаа, 33 - Ин, 34

нЛ“«; 2з"*Жъжвл, 25 - НИ, 26 - Овча» и, 27 - пшик, 29 - Им, 30 • Лост, 31
- Кварцни, 37 - Ти, 39 - Ернест (Хвмингуей), 40 - Тичинкова.
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ЗАХАРИ А.
АПОСТОЛОВ

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА
(1923 - 1996)

(1920-1996)
от соло Горна Лисинп, Босилогрлдско

Скъпата ни покойница беше погребана
на 21 март ^996 година в гроом1щето
Орловача в Белград.
н. син ЙорОПЕЧАЛЕНИ: съпру!г Стоя
I
дан. дъщеря Стана, сн ахаI Лена. зет
Иовица, внуци Васко, Вукашин, Саша,
Валентина. Даяна и Деян и многобройни роднини и приятели

В този ден ще дадем 40'
която ще
дневна панихида,
се изстане така: в 10 часа
*
лиза при гроба му в горнолисинските гробища, а след това
панихидата продължава от
12 часа в дома на семейство
то му.
Времето минава, а тъгата
и болката по него остават.
На нашия съпруг, баща и
дядо сме благодарни за жи
тейските му дни, в които ни
1рявашо с любов и грижи.
»чно ще го помним и ще за
читаме неговото дело.
Желаем да изкажем благородност на г.д-р Симеон
Арсов, работещ в амбулато
рията в Горна Лисина, за по
ложените усилия и хуман
ност да спаси живота му.
Благодарим и на съсоди,
близки и познати, които про
явиха съпричастие с нашата
болка.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
съпруга Еленка, синове: Сто
ян и Асен, сна$и Стойна и
Лиляна и внуци Пелена, Игор
и Сунчица

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 7 април тази година се навършава
по ПОП ин година от смъртта на нашия
мил и позабравим баща, тъст, брат,
вуйчо и дядо

ПЕТЪР КИРКОВ
-Пора Гацинот Димитровград
Времето неумолимо тече, но тъгата
никога не ще изчезне от н»шите сърца,
ОПЕЧАЛЕНИ: семейства В еселинович
и Киркови

ПИСМА ДО МАНЧУ

модуеда се менявЛещо. Купиш краву, не арексуети
се - продадеш. Преселиш се у град - видиш тешка
ситуация -Ьеганйе назад. Ойдеш у рабогуДс* носиш
малтер - опече те слънце, фане те пипката и ете ти га
дома силният печаловник.
А има нещо що не е за явност и не знам дали дага
напишем. Оти некой може да ми строши тинтаруту. Но
че ризкуйем, па що оче нека е. Еве каква е работата.
Ели смо си, що вика наш народ, голица, па и онова що
имамо однемамо. Истрови се. С живи зорове сеоженимо. Народ си дума дека ни било учинено, некой узел
конци од нас, нагазили смо наждрапушку, омагиосали
ни самовиле и караконджуле. Затова идемо при разне
вражалице - бобарЪе, траварЪе, не знам ни я къко ни
све викаю. И успеямо некако, ама за кратко. А защо? Е
па нийе ка гребе да доводимо, или по старинсни речено
да се "копамо", тея младе невесте из белият свет мора
малко и да %и лъжемо. Изъпнемо се па речемо при нас
се раджа грозйе и царевица. Едън се излетел па рекъл
- при нас се раджаю и кикирики. Он луд ли е? Куде че
се роди кикирики у Бесну кобилу, пусти останали,'над
илядо метра. Само гол типъц и нищо друго. Омусе се
младете невесте и почнуда зановетаю. Дай овова, дай
онова, а оно нема. Тражу од пиле млеко, а куде да га
найдемо, даопустейе. Аиде нека некой роди мечку!
Сега животат е кратък и нийе не може да искарамо
къко онея крнтийе по сто годин. А И не смо вече улави,
научимо се дека по жену и по автобус никъга не требе
да търчиш. Искамо да пройдемо свет, да видимо къко
друЬи човеци живею. У животът човек требе да проба
много работе, па що биде и додека стигне.

Новко ПлочЪи

И на конкурс ако идеш,
трябва ясно да разбереш
няма работа за тебе ■
ако теле не одереш.

ТОТЕМ НА
ТЕЛЕТО

И на лекар ако ходиш
да лекуваш болен крак,
няма лек да се намери
без Теле - жертва на Хипократ.

В племето на Гумени цървули,
там, де всичко е проклето,
хората не вярват във идеи,
а в тотема на Телето.

Съдии, адвокати, депутати,
дори врача на племето,
всички редом се покланят
на тотема на Телето.

Тука зор закон сменява
и на рабош се пише:
тук дипломите не важат ■
дор Теле ги не подпише.

ИВАН НИКОЛОВ

“ГОЛИ“ВЕСТНИЦИ
Зе-огннк.

мда

■^7/гЧАТе -7//

/сек,

РБлечен вестушгУ,

•^-7ЧА гЮВО
-з тегни

Бае Манчо,
Одавна не съм ти се обаиал и може да мислиш дека
сам изпразнил опънците. И тува онядан гледам пред
задругуту човеци газе парче оди весник. Узо га, малко
по-добре задзърну и видим ти се не одаваш, йоще
писуйеш, удараш рабушие! Однесо га дома и прочето.
Остадо без очи, а немам очила та йедвам прочето това
що си написал. И могу да ти кажем - по-йедро да
писуйеш, све твойи наборлийе остали смо без очи.
Са да ти напишем неколко реда кико я живейем.
Ка бейо по-млад намирим стоку па слезнем и у
Цариброд да се видимо. Са не могу. Па и да пойдем
вечером нема автобус да се върнем и требе да ми
трънтуйеш, да спим у вас. Друго беше по-рано. Свакдън
ни бръмчеше автобус. Уютро отидемо у Цариброд,
видимо си работу, свърнем при тебе на почашку, а са
нема ништа. Доиду некой пут децата оди Ниш па не
може да си отиду. Автобус при нас дооди само у петак
и неделю. Не знам кво смо сгрешили на господа, ама
ние Височани смо забоварени. Од нас само се тражи
а ништа ни се не дава. Те я имам две краве и давам
малко млеко на задругуту, ама оди това нема вайда.
Оди новембар, одялани, не су нидали ни йедну пару за
млекото. Кво праие децата оди Задругуту с това млеко
не знам.
Лани дадо и иедно теле на задругуту. Турише га у
колата и рекоше дека одма че ми донесу паре. Я не могу
да идем да 1}и питам, не могу да гьи писуйем и ако ми и
плате некига не знам дали че стигну парете да купим
йедну штрангу да се обесим. Кажу да тражимо другу
вирму да продаваме млекото и телчината, коя че ни
плача кико ие у друга места по Сърбино.
И тека Манчо, напиши дека нийе у Висок тека живеиемо и пите у Задругуту, молим ти се, кво прайе с тея
наше паре ка продаду млекото и сиреше то и телЧИНВТВ:

Знаеш ли Манчо, дека ми малко лъкну ка ти това
написа, а ти че га дадеш ли у весникат не знам. Ти
навреме побеже оди село, у чаршиютуси. Верно йедеш
водн>икаво млеко, ама ли га има. За нас у Висок нема
ништа. Не знам ка че има изборйе, тегая че дойду оди
власту да н>имкажемо кво смо набрали. Пиши ми, ти си
у град и по-добре знайеш.
Със здравйе, да си жив и здрав

1 \11| 1 м II I
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