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ПЪРВАТА КОЛОНКА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

НИШКИЯТ
ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Сменени са 7 Д°с^'ашни и са избрани 13 нови министри - Три нови министерства: за местно самоуправление, 
номическа и собственическа трансформация и грижа за семейството - Премахнато е Министерството за частно 

редприемачество - Правителството има и министър (без портфейл) за националните малцинства и правата
На извънредна сесия на На

родната скупщина на Републи
ка Сърбия, която се състоя на 
11 февруари в Белград предсе
дателят на републиканското 
правителство Мирко Маряно- 
вич изнесе отчет за досегаш
ната работа на правителството 
на Република Сърбия и за за
дачите му през настоящата го
дина. След като напомни, че до
сегашното републиканско пра
вителство е формирано преди 
три години, Марянович под-

Доколкото се приложи 
последователно спе
циалният закон за 
локалните избори, 

основателно може да се 
предположи, че следиз- 
борният конфликт в Сър
бия най-сетне ще бъде 
решен. Загубили основна
та причина, уличните про
тести ще престанат, а по
литическата обстановка в 
републиката ще се стаби
лизира постепенно.

Обаче интензитетът на 
политическата борба меж
ду властта и опозицията в 
Сърбия няма да бъде на
мален радикално преди 
всичко поради краткия 
срок до редовните избори 
за депутати в републикан
ския парламент. Тази бор
ба ще бъде изместена на 
терена на държавните (и 
други) медии и законната 
регулатива, от която зав
исят условията на избор
ната надпревара. Не е 
трудно да се направи 
такъв извод. През изтек
лите години и по време на 
сегашните демонстрации 
опозицията енергично се 
застъпваше за разкрепос- 
тяване на държавните ме
дии, особено на информа
ционната програма на 
РТС, и за по-добър изби
рателен закон. Тук обаче 
искаме да изтъкнем зна
чението на един друг по
литически факт: разкре- 
постяването на държавни
те медии е насъщна необ
ходимост и на управлява
щите социалисти!?

В подкрепа на този те- 
зис ще приведем нишкия 
пример. През целия пери
од на многопартийната си
стема и още повече по 
време на предизборната 
кампания за съюзните и 
локални избори през есен
та на 1996 година "Народ- 
не новине", Градската те- 

ТВ-центърът на

на човека
мическо съживяване върху па- истерства: за местното самоу- 
зарни и реформни основи и в правление, икономическа и 
рамките на съществуващите собственическа трансформа- 
материални възможности и ция и грижа за семейството. По 
предприе всички възможни силата на този закон вече не 
мерки за осъществяване на съществува Министерството 
най-важните социални цели. за частно предприемачество. 
Тези задачи реализирахме в Обяснявайки причините, кои- 
тежките условия на пълната то са наложили да се приеме 
международна изолация, висо- един такъв закон, републикан- 
ките социални напрежения и ското правителство между дру- 
жестокия натиск от една част гото изтъква: 
от опозицията в страната. ”В условията на ускорена

След речта на републикан- икономическа и собственичес- 
ския премиер депутатите в На- ка трансформация на общест- 
родната скупщина обсъдиха и вото, организационно преус- 
приеха Законопроект за мини- тройство на предприятията и 
стерствата, въз основа на кой- структурно приспособяване на 
то се основават три нови мин- стопанството към новите про

цеси и пазарните отношения е 
необходимо да се създадат ус
ловия на държавното управле
ние ефикасно да изпълнява за
дачите си в тази област... Съ
ществуващата система на мест
ното самоуправление изисква 
по-нататъшно усъвършенст
ване и доизграждане, като при 
това се използват досегашните 
опити и насоките от Европей
ската харта за местно самоу
правление особено по въпро
сите на териториалната орга
низация, задачите на местното 
самоуправление, средствата за 
финасиране на неговите орга
ни и отношението между мест
ните и държавните органи... 
Поради необходимостта от 
създаване на много по-благо
приятни условия за семеен жи
вот се предлага отделно минис-

черта:
- През изтеклия период пра

вителството на Сърбия поло
жи големи усилия за реализа
цията на програмата по иконо-

терство, което ще се занимава 
с всички въпроси около защи
тата на семейството и грижата 
за децата.”

От опозиционните парла
ментарни партии в сесията на 
Народната скупщина участва
ха само депутатите на ДЗВМ и 
Радикалите остро критикуваха 
кабинета на Мирко Марянович 
за работата му през изтеклите 
три години.

(Информация за специалния 
закон, с койшо се йрекрашчжш ко
нфликтът около местните избо
ри, и акценти от ексйозето на М. 
Марянович Поместваме на стр. 2)Новите министри дават клетва

ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА 

ЛЮБОВТА!
- най-скъПаша, най-ценната, най-важншТш, 

най-голямаШа, най-очикванаша цел в живота! За всички! 
Или йоне за всички. Живи. Или живущи. Койшо иска (/а 
живее, да оживее и оздравее без лекарства, само да харчи 
този неизчерйаем извор на благодат, това състояние: на 
безсмръшносшша - това е любовта, за която съществу
ваме и която съществува зарад нас, която чества Патрон
ния си Празник тъкмо днес. Нека е вечна!

Забравеше всички думи, които ви ПриПомняш за беда, 
завист, алчност, суета, цинизъм, омраза, отмъстишел- 
носш, ревност, арогантност, садизъм, нешърйение, неио- 
носимосш и само си Повтаряйте, че любовта е най-важнииш 
и най-могъщата дума и действителност. Упражнявайте 
Положителната Психическа настройка, учтивостта, иск
реността, честността, личния магнеишзъм, гъвкавост
та, усмивките, чувството за хумор, обичта към хората, 
Професията, децата и родителите, дома и природата, вси
чко, което ви обкръжава.

Честит Празник! Честит рожден ден! Честита любов! 
Дано всеки ден да я Празнуваме! Всеки ден да й се радваме! 
Всеки ден да ни Посещава! Да ни хвърля във височините и да 

дочака в обяшияша си. Да ни взима и да ни дава Покой. Да 
гони и да ни среща. Да не ни бяга, нишо изчезва. Да ни 

Пълни душата, сърцата и гледките.
Да я честваме всеки ден. Да я изПишваме всеки ден. Да я 

харчим и тя да се възстановява. Да ни взима главата и да 
ни хвърля в небесата.

Любов!!!

ЛюбовтаПредседател: Мирко Марянович. Подпредседатели: Светозар 
Кръсти ч, Слободан Радулович, проф. д-р Ратко Маркович, Иеделко 
Шиповац и Милутин Стойкович. Министър-координатор 
ско съживяване: Драган Томич. Министър на вътрешните работи: 
Зоран Соколович. Министър на финансите: Душан Влаткович. Мин
истър на правдата: Аранджел Маркичевич. Министър на селското 
стопанство горското дело и водите: Йован Бабович. Министър на 
промишлеността: Живота Чосич. Министър на транспорта и връ 
зките: Светолик Костадинович. Министър на минното дело и енер 
гетиката: Сърболюб Станкович. Министър на строежите: Бранис 
лав Ивкович. Министър на търговията: Сърджан Николич. Мини 

Владимир Любичич. Министър на труда, борчес 
въпроси: Миливое Стаматович. Министър на 

просветата: Йово Тодорович. Министър на науката и технологията 
Душан Каназир. Министър на културата: Нада Попович-Перишич 
Министър на здравеопазването: Лепосава Миличевич. Министър на 
жизнената среда: Йордан Алексич. Министър на спорта и младежта 
Владимир Цветкович, Министър на верите: Драган Драгойлович. 
Министър на информациите: Радмила Милентиевич. Министър на 
връзките със сърбите вън от Сърбия: Радован Панков. Министър на 
грижата за семейството: Братислава Морина. Министър на иконо
мическата и собственическа трансформация: Милан Беко. Минис
тър на местното самоуправление: Зоран Модринич. Министри без 
портфейли: Андрея Милосавлевич, Ратомир Вицо, Иван Седлак (ще 
се занимава с въпроси за националните малцинства и правата на 
човека), Джура Лазич (реализация на развойните програми и функ
циониране на органите и службите в Косово и Метохия) и Деян 
Ковачевич (капитални проекти в инфраструктурата).

за стопан-

левизия и 
РТС до вулгарност бяха 
привърженици на социали
стите и на лявата коали
ция, а изборите - и съюз
ните, и общинските - спе
чели опозицията! Дори и 
най-видните представите
ли на нишката опозиция 
признават, че вулгарното 
пристрастие на локалните 
държавни медии много им 
е помогнало да спечелят 
победата. Подобен е слу
чаят и в други по-големи 
градове. Утре така може 
да се случи и на републи
канските избори и управ
ляващите социалисти не
пременно трябва да се съ
образяват с тази реална 
възможност (и опасност).

стър на туризма: 
ките и социалните

ни
ни

К. Георгиев



ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕ- 
ВИЧ ПРИЕ АДМИНИСТРАТОРА НА СБО ЖАК КЛАЙННАРОДНАТА СКУПЩИНА ГЛАСУВА СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ 

ИЗБОРИ ДА СЕ СЪЗДАДАТ 

УСЛОВИЯ ЗА 
РАВНОПРАВНО 

УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ 

ЖИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ

КРАЙ на
СЛЕДИЗБОРНАТА КРИЗА

Признати са резултатите в местните избори от 17 ноември 1996 година в Белград, Ниш, Пирот, 
Кралево н други градове, конто се споменават в информацията на Гонзалссовата комисия

На извънредната сесия на Народната ек- карица и Вождонац. 
унщнна на Република Сърбия във вторник Учредителните сесии на общинските и 
депутатите от редовете на управляващата градските скунщиии в споменатите градове 
лява коалиция гласуваха специален закон, ще бъдат свикани от председателя на Пл- 
с помощта на който трябва да сс сложи край родната скупщина на Република Сърбия в 
на следизборната криза в нашата рсиуб- срок от 5 дни след обнародването па резул- 
лнка Стозн закон са признати резултатите татите в местните избори, Изборът на от- 
в местните избори от 17 ноември миналата борниците в този общински и градски скуп- 
годнна във всички градове, конто се щини ще бъде извършен от общинските и 
споменават в информацията на Комисията градските избирателни комисии в срок оз .

Организацията за сигурност и дни след встъпването в сила па специалния 
сътрудничество в Европа (ОССЕ). закон. Доколкото избирателните комисии

Става дума за градовете, в които опоз- не направят това в законния срок, тяхната 
ицията спечели победата в местните работа ще бъде завършена от Министер- 
,обори а това са: Пирот, Кралево, Ужнцс, ството на правдата в срок от 48 часа. 11ро- 
Смсдеревска паланка, Вършац, Сокобпня, тип решението па общинските и градските 
Панчеви, Ягоднна, Зрсняиин, Лапово, 111а- избирателни комисии и па Министерството 
бац, Крагуевац, Ниш, Белград и белград- на правдата не е възможно да се води уи
скито общини Стари град, Ирачар, Савски равнтелсн спор.
венац, Звездара, Раковнца, Палнлула, Чу- ___________________________________ ___

разменени мнения във връзка с по-нататъшната реализация иа 
Крдутското споразумение.

на

АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА МИРКО МАРЯНОВИЧ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА Ц. ч 

И ГРАЖДАНИТЕ СА НАД 

ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАРТИИТЕ
Милошевич в разговор с Жак Клайн

Председателят Милошевич принос в създавенето на атмос- 
подчерта, че сърбо-хрватските фера на доверие, сигурност на 

Стопанската реформа може да се извърши само при стабилни политически условия. Затова отношения представляват ви- хората и имуществото им и рав- 
правителството на Сърбия радушно прие инициативата на председателя Слободан Милошевич и тален фактор на стабилността ноправие на всички граждани в
предложи специален закон за местните избори, заяви републиканският премиер „ пегмпня Пппрппвятелното областта. Във връзка с това е

тален
в региона. Последователното областта. Във връзка с

изтъкнато, че на сърбите в 
"Съзнателни сме обаче, че разумение, каза Милошевич, СБО трябва да се създадат ус- 

ще бъде важен елемент в подо- ловия за равноправно иконо- 
бряването на тези отношения, мическо и политическо поло- 
а евентуалната непоследова- жение. Това означава, че те 

от онези кръгове в чужбина и телност може да ги влоши. За- трябва да имат възможности да 
страната, които не искат силна, това е голяма ролята на вре- 
икономически успешна, демок- менната администрация на та си. 
ратично уредена и независима ООН и затова от админнетра- 
Югославия, която отношения- тора Клайн и сътрудниците му СБО е констатирано, че е необ- 
та си с останалите страни иска се очаква да имат необходимо- ходимо да бъдат създадени 
да изгражда на равноправни ос- то разбирателство за констру- всички условия за равноправно 
нови. Също така сме съзнател- ктивните предложения и иск- участие на всички жители. Са- 
ни, че и занапред ще се нзнами- ове на сърбите от СБО. Според мо при това условие изборите

могат да бъдат свободни, де-

на нашата политика”, каза той. прилагане на Ердутското спо-Председателят на прави
телството на Република Сър
бия Мирко Марянович в речта 
си в Народната скупщина меж
ду другото изтъкна, че поли
тическата криза, която беше 
предизвикана със споровете 
около резултатите в местните 
избори в 3,5 процента от об
щините може и трябва да бъде 
резрешена в инситуциите на си
стемата и призова народните 
представители в републикан
ския парламент да гласуват 
специалния закон за местните 
избори. По този начин, заяви 
Марянович, вие ще потвърди
те, че интересите на държавата 
и гражданите са над интересите 
на политическите партии.

” КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО1
ИСКАШЕ ДА ВЗЕМЕ
ВЛАСТТА НАСИЛА”
В речта си в парламентар

ната зала републиканският 
премиер обвини опозиционна
та коалиция "Заедно” в опит за 
насилствено превземане на 
властта.

"Недоволна от голямото си 
поражение в местните избори и 
от още по-голямото си пора
жение в съюзните избори, ко
алиция ”Заедно” организира 
демонстрации 
властта насил 
вич в експозето си за триго
дишните резултати, рекон
струкцията на правителството 
на Сърбия и специалния закон 
за местните избори.

"Макар че организаторите 
криеха истинските си намере
ния и ги показваха само от вре
ме на време и въпреки че се 
опитваха да представят демон
страциите си като мирни про
тести против непризнаването 
на народната воля, в началото 
и по-късно тези демонстрации 
се характеризираха с насилие и 
примитивизъм" - каза сръбски-

нашата реинтеграция в между
народните институции се на- 

ШЦ тъква на бариери и съпротива

решават за условията на живо-

Във връзка с изборите в

<
4

чш% шI ШЙ4 рат поводи и ще се търси опора оценка на Милошевич много е могат да бъдат свободи 
Щ*Щ при политическите фактори в важно международната управа мократични и регуларни.

страната, които се ръководят на СБО да даде необходимия 
|||| от девиза "колкото е по-лошо,
|Ш толкова е по-добре”. Такъв по- 

вод беше намерен и в споро
вете, които настанаха по повод 
резултатите в една част от мес
тните избори в Сърбия".

„ Сръбският премиер изтък-
ятпремиер и оцени, че потози »а, че още от началото на из- 
начин бяха застрашени мирът борните спорове правителст- 
и спокойствието на граждани- ВОто се е застъпвало за уважа- 

функции на все- ване Волята на избирателите и 
за решаване на споровете в де
мократичните и легални инсти
туции въз основа на законите.

"Поради натиска, който ид
ваше не само от нашите улици, 
но и от чужбина, споровете се 
усложняваха, а зрелищата от 
белградските улици в поста
новка на известни манипулато
ри с медиите разпространяваха 
впечатлението за политическа

Ш

ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРИЯ1ШЯ
ПАРТИИТЕ СЕ ЗАСТЪПИХА 

ЗА НАЦИОНАЛЕН МИР
Мирко Марянович говори в 

Народната скупщина

Предполага се, че кметът на София Стефан Софиянски ще 
оглави временното правителство

Политическите партии в България тези дни се деклари
раха за опазване на гражданския и национален мир и за 
безкомпромисна борба против престъпността и икономи
ческата криза в страната. В "принципна декларация", из
пратена до Петър Стоянов, партиите се съгласиха българ
ският президент да разпусне парламента и да насрочи преж
девременни парламентарни избори, за да се сложи край на 
несигурността и уличните протести.

Тъй като парламентарните партии не приеха да съставят 
ново правителство, президентът Стоянов сега има конститу
ционни възможности да формира временно правителство и 
да насрочи извънредни парламентарни избори.

Българската национална телевизия осведоми общесте- 
ността в страната, че политическите партии са се съгласили 
да поведат безкомпромисна борба против корупцията и да 
изведат пред лицето на правдата крадците на националното 
богатство. Ще бъдат закрити държавните компании, които 
работят със загуба, ще се намали общественото потребле
ние, ще се ускори приватизацията и ще се стабилизират 
държавните финанси, за да се привлече капитал от чужбина. 
Според договора на партиите преждевременните парламен
тарни избори трябва да се проведат в присъствието на меж
дународни наблюдатели и след толерантна предизборна 
кампания.

те и виталните
кидневния живот .

Марянович изтъкна, че
споровете и недоразуменията 
трябва да се решават в легал
ните институции на системата, 
в унисон със законите на стра
ната и от легално избраните 
представители.

ИНТЕРЕСИТЕ НА 
ДЪРЖАВАТА И НАРОДА 
СА НЕПРИКОСНОВЕНИ

, за да вземе 
а”, каза Маряно-

"Досега и сега в решаване- нестабилност в Сърбия и в 
то на тези въпроси, както и в крайна сметка нарушиха авто- 
отношението ни към света се ритета на нашата страна в све- 
ръководим от политическото та" - заяви Марянович.

Стопанската реформа, каза 
по-нататък премиерът на Сър-

определение, което изхожда 
само от интересите на нашия 
народ и нашата държава. Су- бия, може да се извърши само 
веренитетът на страната ни, при стабилни политически ус- 
нейната свобода и независи- ловия. Затова правителството 
мост и правото на народа са- на Сърбия радушно прие ини- 
мостоятелно да решава за съд- циативата на председателя 
бата и развитието си предста- Слободан Милошевич и пред- 
вляват неприкосновена основа ложи специален закон за мест

ните избори.

о ШшшМз14 ФЕВРУАРИ 1997 г.



БОСИЛЕГРАД: НОВА ЦЕНА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПЛОЩИ

БОСИЛЕГРАДСКА ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКАКУПУВА ЗА 39,80, ПРОДАВА 
ДВОЙНО ПОВЕЧЕ ОБЩИНСКА Е, НО ВЛАСТ Е!

рактеризират отношенията между СПС и ЮЛ и на ОО на СПС.
и!!!!*6’’'!!173 В редовете нв социалистите. Най- На последната сесия на ОС бе извършена 
новата я&ълка на раздора между левоориенти- реконструкция на ИО на ОС и в състава му 
раните партии и между самите социалисти бе влезнаха членовете, които Йованчов"забрави”, 
формирането на Изпълнителния съвет на Об- Тъй като местата бяха попълнени и тъй като ЮЛ 
щинската скупщина. Този въпрос само половин- 
чато е решен и никой не се излага 
прогнозира какъв ше му бъде краят.

СПС и ЮЛ в общината по време 
локални избори бяха ”люти” противници. СПС
бе на становище да вземе целокупната власт, също имаше различни мнения всред социалис- 
иправдание за това намираше в изборните тите дали ЮЛ трябва да има член в правител- 
резултати, понеже от 31 отборника в ОС тя има ството. Докато едни бяха категорични, че с ЮЛ 
2.2. души. Със същите позиции обаче настъпваше
и ЮЛ, която в скупщината има 6 отборника. Из- Щ В ръководствата на СПС и ЮЛ съще- 
хождаики от факта, че е победила в колегиите с ствува готовност за сътрудничество. Неот- 
г^™еТаг*^СТ °11гтчислото на пълнолетните Щ давна ОО на ЮЛ поде инициатива и покани 
^ на ЮЛ считаше’ че в това съот- колегите си на разговор. Председателите,

на оъковопнитрДппгтпТВа И В разпределение™ Й подпредседателите и секретарите на двата на ръководните постове и в състава на об- | общински отбора
! ри констатираха, че трябва да сътрудни- 

, ; чат. Ако не поради друго, то заради пред- 
.! стоящите републикански избори и разви- 

: тието на общината. Че тези разговори са 
показаха не само разногласията между СПС и били ползотворни, показа и последната 
ЮЛ, но и в редовете на СПС. Преди учредява- ! сесия на ОС, когато в различните й съвети, 
нето на ОС и на изпълнителния й орган ОО на ->• комисии и тела бяха избрани членове от 
СПС определи кои хора да бъдат избрани. Едно 
място бе "резервирано” за ЮЛ, а всички оста
нали бяха за социалистите. Сетне обаче съста- трябва да се сътрудничи, други също така кате- 
вителят на общинската власт Васил Йованчов не горично заявиха, че с ”тази опозиционна партия 
прие становището на ОО на СПС и в състава й в общината не може да се сътрудничи и че не 
не взе Крум Накев, Васил Такев и Кирил Иванов.
Не взе ни член от

Това решение бе взето 
следната сесия на Общинската 
скупщина в Босилеград, 
ла се към края на миналия месец 

- година. Именно процентът 
от 1,3 на сто от

на по- кава разликата между цените, 
ОС ни

в
казаха, че в продажната 

цена влизат някои от комунални
те такси

състоя-
на площите: прокарване 

гпрпц,т, „ на улици, водопровод и канали-
средната пазарна зация и въз основа на това йената 

Ц квадратен метър жилищ- излиза по-голяма
площ в общината е в съгласие Коя ще бъде тази цена

^бликтОНСъРоебДиПГаНИЯТа На ^ «"«а, засега все още
пуолика Сърбия, където този не е -
процент не може да бъде по-ви
сок от 2 на сто, нити пък 
лък

тази

на не предложи лице, което да е отборник и прос- 
риск да ветен работник (ОО на ЮЛ официално не бе 

осведомен за критериите на социалистите), сега 
всички места в общинското правителство са 
попълнени със социалисти. На сесеията обаче

тоест на

известно. Тази цена ще опре
дели Изпълнителният 
Общинската скупщина. Естест
вено, ако се вземе съотношени
ето на миналогодишната покуп

на миналите
съвет на

по-ма-
паз-от 1 на сто от средната 

арна цена на жилищна площ.
Общинската скупштина, след 

по-дълги разисквания по този въ
прос - едни отборници бяха 
мнение, че този процент е малък 
и предлагаха по-висок (1,5 на 
ст°)> Други пък, че и този е висок

На последната сесия па Об
щинската скупщина бе форми
ран Координационен отбор за 
следене реализацията па разво
йната програма на общината до 
2005 годипа. Отборът наброява 
35 души - предимно директори 
или най-отговорните лица в сто
панството и в местните общнос
ти. Освсп следене на реализа
цията на развойната програма, 
отборът има за задача да пред
лага предимства в отделни об
ласти и активно да дава принос 
в изпълнението на заплануван
ите задачи.

на

- се определи за процента от 1,3 с 
констатация, че този процент е 
сравнително реален по отноше
ние на другите цени. С оглед на 
факта, че сега цената на квадра
тен метър жилищна площ е 3060 
динара (според предприятие ”Из- 
градня”), цената на квадратен ме
тър строителна площ, отвзета 
посредством експроприация в 
градоустройствената част на гра
да е 39,80 динара. Същевременно 
Общинската скупщина на заин- вателна и продажна цена,тази го- 
тересовани субекти и лица, които дина цената на квадратен метър 
купуват отвзети строителни пло- строителна площ няма да бъде 
щи в градоустройствената част по-малка от 120 динара и това при 
на града, тези площи продава по условие динарът да остане ста- 
63 динара за квадратен метър.

На въпроса ни защо е тол-

на проведените разгово-щинското правителство, което с председателя си 
има седем души. По-точно казано, търсеше в 
състава му да има двама души. Сега обаче не 
двама, но няма нито един!

Че "по-тежък е грам власт от тон злато”

I двете партии.

трябва да й се даде място в ИО”. На края 
Йованчов каза, че е съгласен ЮЛ да има един 
член, но че се поставя въпрос кой от шестимата 
да освободи мястото си. Въпроса ще изучи ОО 
на СПС, каза той, а ЮЛ трябва да предложи лице 
за това място.

ЮЛ. На учередителната сесия 
на ОС всичко мина ”като по лой”.

Събитията, които последваха, според някои 
наблюдатели, може да предизвикат влошаване 
на общинската политическа сцена. Една част 
членове в редовете на СПС не беше доволна от 
състава на общинското правителство и ОО на 
СПС потърси отговор на въпроса защо не се е 
спазвало становището му по тоя въпрос. Тогава представители на ЮЛ, и дали ОО на СПС ще 
формира делова група със задачата да изучи разисква по въпроса има ли виновни и кои са за 
въпроса и да предложи как той да се реши. Де- недоразуменията във връзка със състава на ИО.

В. Б.

билен, а цените да не се покачват.
м. я.

Какво ще се случва по-нататък на общин
ската политическа сцена до голяма степен ще 
зависи и от това дали в състава на ИО ще има

ВТОРА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БА
БУШНИЦА

Избрани членове на ИО и комисии
След учредителната сесия, на която 17 отборника на Югослав

ската левица избраха председател (Драган Божилович), подпредсе
дател (Спободан Миланович) и секретар на Общинската скупщина 
(Славица Милич) и председател на Изпълнителния отбор (Никола 
Велкович), в началото на седмицата се състоя и първата редовна 
сесия на Общинската скупщина в Бабушница. Присъстващите 22 
отборника избраха членове на Изпълнителния отбор на ОС и чле
нове на комисиите по развитие, стопанство, финанси, урбанизъм, 
комунално-жилищна дейност, законопредписания, жалби и оплак
вания и административни въпроси.

Според най-новите разяснения от общо 33 отборника в ОС Ба
бушница 17 са на ЮЛ, 14 на СПС, 1 на СК-движение за Югославия и 
1 на група граждани. Някои отборници на СПС и по-нататък бой
котират работата на новата Общинска скупщина, а причините за 
това са известни само на тях. По мнението на мнозинството жители 
на Бабушнишка община обструкцията на някои социалистически 
отборници ясно показва, че те не искат да работят за напредъка на 
общината и затова избирането им е очевидна грешка.

ловата група застана на същото становище - да

СЛЕД ИНИЦИАТИВАТА НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ДА ВЪЗОБНОВЯТ 
ЧЕРКВАТА "РОЖДЕСТВО НА СВ. БОГОРОДИЦА"

Нишкият владика благославя 

мероприятието
черквата. Тази помощ ще е необходима още 
повече, ако се знае, че сводовите стенописи са 
премазани с вар и че са необходими специалисти 
отново да ги възстановят. Освен това Заводът 
ще се грижи за колонадното и останалото ар
хитектурно богатство на черквата.

Според замислите предстои обемиста работа 
по реконструкция, която ще обхване не само зда
нието на черквата, но и обкръжващия я амбиент. 
Вместо сегашната загрозяваща сиво-бетонна ог
рада ще се възстановят зелени площи (оградата 
ще остане само около административната черк
овна сграда), достъпът от лицевата и главния 
вход ще бъде свободен, а цялата площ около 
черквата - свободна повърхнина. На самата сгра
да, освен възстановяване на колонади и други 
архитектурни украшения, напълно ще бъде под
менен покривът, както и кубетата, които ще 
бъдат обложени с медни листи. В самата черква 
подът ще бъде от мрамор, а отоплението подово.

Естествено най-ценното е неповторимият 
портал, който след цялата вътрешна преуредба 
и с достъпа до камбанарията, ще блясне с цялата 
си разкошност.

След периода на подготовки, който е в ход, 
следва окончателно да се установи какви разходи 
ще бъдат необходими, за да се обезпечат 
нужните финансови средства и ”да се затвори 
финансовата конструкция”.

Освен съответните министерства, общината, 
местната общност, ще бъде необходимо и спон
сорство на фирми и частни лица, на парични 
дарения от самите граждани. Оттук и изводът, че 
реконструкцията на черковния храм ще пред
ставлява капитално дело в настоящата година.

Ст. Н.

Няколкочленна делегация, съставена от чле
нове на Инициативния комитет по възобновя
ване на черквата "Рождество на св. Богородица” 
в Димитровград, тези дни посети нишкия вла
дика Ириней и го запозна с инициативата на ди- 
митровградчани да възобновят своя храм. Чле
новете на делегацията запознаха неговото пре
освещенство и с реконструкцията на манастир- 
чето ”Св. Димитър” край града, както и с реше
нието тази година да се започне реконструкция 
на черквата в града.

Изразявайки пълна подкрепа на всички на
чинания в опазването на духовните паметници, 
Г-н Ириней благославя мероприятията, които 
предприемат димитровградчани да запазят сво
ята духовност, като същевременно изрази готов
ност да съдейства за помощ от Министерството 
на вярата и Министерството на културата на Ре
публика Сърбия.

Нишкият владика Ириней обеща, че през ме
сец март ще дойде и освети манастирчето ”Св. 
Димитър”, а едновременно ще посети черков
ните храмове в Димитровград и Смиловци.

Както ни осведоми Емил Соколов, член на 
Инициативния комитет и един от най-ревност- 
ните радетели за запазване на черковните хра
мове в общината като твърде важни културно- 
исторически паметници, в момента се вършат 
обстойни подготовки за основна реконструкция 
на черквата в града. Преди всичко заснемат се 
всички детайли, което трябва да допринесе за 
запазване на първоначалния изглед и вътрешна 
уредба на черквата.

Ценна помощ в тази насока ще даде Заводът 
за защита на културните паметници от Ниш, кой
то е запознат с обстановката и състоянието на

Драган ЧИРИЧ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В 
ДИМИТРОВГРАД

Комуналната такса не е висока
До Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в Димит

ровград частните занаятчии и дребни търговци отправиха тези дни 
възражение, отнасящо се до комуналната такса за временни обекти. 
В подписаното от болшинство частници възражение са изтъква, че 
комуналната такса е между най-високите в окръга, 
ражение са казва дори и по-широко.

Обсъждайки този въпрос, ИО констатира, че възражението е 
без основание, тъй като с проверка е установено, че за будка за 
търговия на дребно в Бабушница се плаща 292,80 динара годишно за 
един квадратен метър, в Пирот 120 динара, а в Димитровград 109,80 

За гостилничарски обекти-будки в Бабушница собствени-

а в едно въз-

динара.
ците плащат комунална такса за един квадратен метър за една година 
329 40 динара, в Пирот 120, а в Димитровград 183 динара. От това 
личи че все пак, освен за гостилничарските будки (а те са две в 
Димитровград), комуналната такса е по-малка, отколкото в Пирот и 
Бабушница. Наистина, сумите, които трябва да бъдат платени за 
миналата година са значителни, но трябва да се има на ум, че никой 

възможноста това да заплати на три или четири пъти 
1994 и 95 г. таксата не е уве-не е използвал 

през годината. От друга страна през 
личавана и затова увеличението за 1996 г. изглежда голямо.

А. Т.
пъти
предприемат и наказателни мерки.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД ИВАН МАРКОВИЧ, ЧЛЕН НА ДИРЕКЦИЯТА НА ЮЛ, 
ПОСЕТИ БАБУШНИЦА

В СПС ИМА ПРОБЛЕМИ, НО ИМА И 

СИЛИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ
Не е спорно единството на 

левите сили
Недоразуменията между СПС и Югославската левица в Са- 
бумшишка община са премахнати, заяви Маркович

Членът на Дирекцията и говорител на Югославската левица 
ПОЛ) Иван Маркови»! заяви в понеделник в Бабушница, че са 
премахнати недоразуменията между Социалистическата партия 

ЮЛ в тази община. Той подчерта, че единството на левите сили 
не е спорно и "нито една суета не може да го наруши .

- Недоразуменията останаха само в главите на отделни лица 
- К.Г1Л Маркович и добави, чс в Бабушнишка община изборите е 
спечелила ЮЛ, а на ръководните постове трябва да се намерят 
най-добрите, най-отговорните, най-компетентните и най-чест-

ето органите па СПС трябва да 
утвърдят всички отрицателни яв
ления, които са сс отразили вър
ху изборните резултати. Съще
временно трябва да сс анализира 
поведението на всеки член на 
СПС, отделно па тези, които са 
па ръководни функции, и в сре
дите, къдсто социалистите са за
губили властта. Поради това, 
казва се по-нататък в информа
цията, Социалистическата пар
тия па Сърбия със своите про
грамни определения още повече 
трябва да укрепи своите позиции 
всред трудещите сс, младежта и 
въобще всред хората. За това са 
II нужни не само активни, но и па 
практика потвърдили сс хора - 
авторитетни лица в своите среди. 
С други думи СПС се нуждае от 
кадрови промени в онези среди, 
където се оцени, че има членове,

В информацията на генерал
ния секретар па СПС Горица Га- 
евич, която бе прочетена на засе
данието между другото сс под
чертава, чс следнзборпата поли
тическа обстановка налага всич
ки субекти и ма всички равнища, 
от местните организации до 
Главния отбор на СПС, обстойно 
да анализират състоянието в сво
ите среди н въз основа на това да

След проведеното в началото 
на годината (3 януари) заседание, 
на което предмет на разисквания 
бяха някои кадрови проблеми, ма 
7 февруари се проведе още едно 
напрегнато и маратонско засе
дание на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград. Напрегнато 
не само поради това, че продъл
жи три-четнри часа, но и поради 
това, че при утвърждаването на 
дневния ред се 
полемика. Едни се застъпваха 
предмет на разисквания да бъде 
само информацията, която гене
ралният секретар на СПС Горица 
Гаевнч изпрати до общинските 
отбори н въз основа на нея да 
бъде изготвена програма за по
нататъшно действуваме. Други 
пък се застъпваха.освен тази ин
формация, в дневния ред да бъде 
включена и информацията на де
ловата група, формирана на засе
данието от 3 януари, която бе по
лучила задължение да изучи вси
чки обстоятелства във връзка с 
избирането на отделни членове 
на Изпълнителния отбор на Об
щинската скупштина. И едните, и 
другите имаха свои аргументи и 
противаргументи. Накрая надде
ля становнището. че и информа
цията на посочената комисия 
трябва да бъде включена в дне- 
вия ред и по нея да се изкажат 
членовете на ОО на СПС. Впро
чем, с тази цел тя и бе форми
рана.

и

води дълга нитс хора, -
В разговора с общинското ръководство и отборницитс на 

Общинската скупщина Маркович подчерта, че гражданите на 
Сърбия имат еднакви права бсч разлика в кой град живеят.

- Не съществуват първостепенни и второстепенни граждани, 
както ги степенува председателят на Демократичната партия 
Зоран Джинджич, който разделя Сърбия на градска и селска. 
Всички трябва да имат еднакви права и ЮЛ се застъпва за 
равноправна материална и духовна обнова на всички среди 
изтъкна Маркович.

Според думите на члена на ръководството на Югославската 
левица новото общинско ръководство в Бабушница е сключило 
договор с Министерството на здравеопазването и Комисариата 
за бежанците до края на месеца да се създадат условия за ста
ционарно лечение на жителите в общината и да се подобрят 
жизнените условия на бежанците. Същевременно ще се 
дават условия и за откриване на младежки дом като съставна 

програмата по обнова и развитие на общината.

Тъй като информацияти 
иа генералния секретар па 
СПС Горица Гаевнч отне дос
та време, информацията па 
Комисията на ОО на СПС в 
Босилеград, която имаше за
дачата да изучи всички обсто
ятелства във връзка с предла
гането н избирането на чле
новете на Изпълнителния съ- 
вет па Общинската скупщина, 
беше само прочетена, а раз
исквания щс последват на 
следващото заседание на Об
щинския отбор на СПС.

които членуват само поради лич
ните си интереси или пък контак- 
тират и подкрепят други партии, 
отделно партиите от "дясното 
крило".

съз-

В разискванията по повод ин
формацията на генералния сек- част на
ретар, в които участваха човече
то членове на Общинския отбор
на СПС бе констатирано, че со- ________ ______ ,
циалистите в Босилеград започ- ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН

да укрепават своите редици СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД 
и преди информацията на гене- ^
ралнпя секретар, още по време на 
заседанието, състояло се на 3 
януари, когато бе и формирана 
комисия да изучи не само откло
ненията при избирането на об
щинската изпълнителна власт, 
но и други поведения на някои 
членове по време на предизбор- На 6 февруари т.г. се проведе динара заедно със стойността на 
ната и изборна активност. При заседание па Председателството топлата закуска), но все пак в ор- 
това почти всички подчертаха, че на Общинския синдикален съвет, ганизацията се стараят, колкото 
много от забележките на Глав- на което присъстваха и предсе- е възможно да помогнат на всеки 
ния отбор на СПС са евидентни и дателите на синдикалните орга- работник, намиращ се в трудно 
в редовете на общинската орга- низации от стопанските предпрн- финансово положение, 
низация на СПС в Босилеград, ятия: "ГИД”, "Свобода", ”Ук- Рангел Филипов, предста- 
Поради това Общинският отбор рас”, "Комуналац", "Сточар" и вител на синдикалната организа- 
задължи Изпълнителния отбор *’Пекара”. ция на "ГИД", оцени ситуацията
да изготви обстойна информация На заседанието трябваше да в предприятието като тежка. Гу-

се обсъди новият закон за тру- марата в момента се нуждае от 
довите отношения, обаче диску- помощ на общината. Затова спо- 
сията по тази тема бе отсрочена, ред него трябва да се използва 

Представителите на пред- сегашният авторитет на общин- 
приятията говориха за актуална- ските ръководители и да се йо
та икономическа ситуация в ди- търси помощ и от правителство- 
митровградското стопанство, ка- то на Република Сърбия. Той из- 
то поотделно се спряха върху по- тъкна. че банковите кредити са 
ложеннето в своите фирми. твърде неподходящи и "ГИД”

Председателят на синдикал- практически е оставен сам да тъ-

ТАНЮГизготвят акционни програми за 
настоящия период. Още повече, 
че и през настоящата година Со
циалистическата партия ще има 
още една проверка пред избира
телите.

нали

В информацията на генерал
ния секретар се подчертава, че 
при анализирането на състояни-

СИТУАЦИЯТА В НЯКОИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ Е ТВРДЕ 

ЛОШАВ СПС В ДИМИТРОВГРАД

Конструктивните предложения 
ще се обединят в платформа

В рамките на дейностите на Общинския отбор на Социалисти
ческата партия на Сърбия в Димитровград тези дни се провеждат 
събрания на местните, градски и селски отбори, на които се об
съждат актуалните политически събития в страната, както и неот
давнашните изборни дейности на партията в общината.

Председателят на ОО на СПС г-н Драган Колев ни уведоми, че 
въз основа на проведените разговори ще се обединят всичките кон
структивни идеи и предложения и занапред ще се създаде единна 
платформа, която ще бъде основа за по-нататъшната дейност на 
локалните управителни органи, както и на отборническата група на 
СПС в Общинската скупщина, когато се приема бюджетът за на
стоящата година.

за досегашната активност на все
ки член на СПС, а след това по 
тази информация ще се изкажат 
членовете на Общинския отбор 
на заседание, което, както бе за
ключено, ще се проведе към края 
на този месец.

Б. Д. М. Я.

РЕАГИРАНЕ ната организация в земеделската рси изход от кризата, 
кооперация "Сточар" Цанко Асен Маринков. представи- 
Пстров изтъкна, че организаци-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРИМИТИВИЗЪМ 

ПОЛЯРИЗИРА СРЕДАТА НИ
тел на синдикалната организация 

ята се намира в изключително от "Украс” и член на Председа- 
бедствено положение. На джиро- телството на Общинския синди-
сметката няма нито един динар, кален съвет каза. че производст- 
Работещите не са получили за- вото в "Украс” полека се съжи- 

берат, тогава се открива нов въпрос, върху който плати вече 7 месеца, а производ- вява. Понастоящем работещите 
трябва да се мисли, а тогава пак нов проблем... ството се намира в отчаяно със- получават минимална заплата, 

• Изнасянето на полуистини и ползването на тояние. Затова той потърси съ- възлизаща на 160 динара, но за- 
непроверени информации за участие на членове на вещателна помощ от представи- напред се очаква пълна ревита- 
ЮЛ в протестите в Димитровград е една от инс- телите на другите синдикални ор- лнзация на предприятието. Син- 
ииуациите. При това се забравя, че по тротоарите ганизации. дикалните организации от ”Ци-
заедно с членовете иа ЮЛ са били и млади соцнал- Представителят на "Комуна- ле" и "Украс” сега са обединени, 
исти. Дори и да е точно така, както се казва, ечи- лац Драган Стаменов каза, че но в димитровградското пред- 
таме, че и това е въпрос за дискусия в самите пар- състоянието в тяхната организа- приятие и по-нататък ще съще- 
тийни организации, а не повод за нетърпимост, ция е на завидно равнище. Отно- ствува синдикален клон, който

ще има и собствена джиро-смет-

” ПРОТЕСТИ БЕЗ ПОВОД”, ” БРАТСТВО”, 31 ЯНУАРИ 1997
Протестите на коалиция "Заедно” в Димитров

град приемаме като решение на определена пар
тия, а същевременно и на една част от населението 
по определен начин да реагира срещу определени 
явления.

В конкретния случай считаме, че протестите на 
коалиция "Заедно” в Димитровград имат характер 
на подкрепа на протестите в останалите градове 
във връзка със събитията около миналите избори.

У чейки се на нови форми на демокрация, целта 
да посочим някои отрицателни явления, и 

реакции, които все още се явяват при някои партии 
като:

ни е недоверие и още по-голяма поляризация, което на щенията между синдикалните лн- 
нашата политическа организация не е било нито дери и ръководещите хора са

отлични, заплатите се дават пла- Председателят на синдикал- 
• Считаме накрая да кажем, че последовател- номерно (средната заплата въз- ната организация от "Пекара" 

ността към програмните цели, изнесени в предиз- лиза на 800 динара), а синдикал- Мнлорад Йорданов изтъкна, че 
борната кампания остава да бъде основно опре- ната организация често обезпе- състоянието в това предприятие 
деление на ЮЛ. Приоритет ни е решаване на про- чава по-евтино необходимите е относително добро. "Пекара- 
блемите в стопанството, които са наистина дра- жизнени продукти. Според думи- та” се застъпва за по-тясно сът- 
матични. Също така и реализацията на развойните те на Стаменов в "Комуналац” рудничество между димитров- 
програми на общината при пълно равноправие на владеят приятелски отношения градските фирми и техните син- 
всички граждани и тяхното право да се организират между всички заети, а синдика- дикални организации, 
и реагират въз основа на законни предписания. тът винаги ”интервенира”, кога- Въпреки че на заседанието не 

Спазването на конституцията и законите и бор- то на някого е нужна финансова присъстваха представители на 
бата срещу всички видове престъпност (икономи- помощ, защото постоянно разпо- синдиката в "Кожара”, присъст- 
ческа и политическа) и занапред остават да бъдат лага с финансови средства. ващите констатираха, че там си-
пътепоказатели за акция и който това не го прави, Новоизбраният председател туацията е твърде лоша, без тен- 
съвсъм е естествено да бъде подведен под отговор- на синдикалната организация в денции да се намери изход в скоро 
ност без оглед на партийно определение или функ- "Свобода” Слободии Митов зая- 
ция, на която се намира.

Общински отбор на ЮЛ в Димитровград

ка.
ще бъде цел.

• Неприемлива е нетолеранцията. Небходим е 
конструктивен диалог по всички въпроси, от
насящи се до интересите на нашата среда.

• Политическият примитивизъм води към все 
по-силна поляризация на средата, като при това 
поляризацията все повече се прави на благонадеж
дни и неблагонадеждни, приятели и неприятели, 
патриоти и предатели...и още много подобни остри 
квалификации.

• Медиите все повече се използват за разни
инсинуации, асоциации и случайности, с помощта 
на които се довеждат в определена връзка събития 
и дати, за да могат всички или болшинството пар
тии да се сложат в едно и също кошче - деструк- 
тивно, а само една да остане конструктивна и про
гресивна. Забравя се, че тези партии имат опре
делен брой избиратели. Ако тези гласове

време.
ви, че и там заплатите са недо
статъчни (средната заплата е 500

Б. Димитровсе съ-
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ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА "КОМУНАЛАЦ" Е ЗАПЛАНУВАЛ

НАДСТРОЙКА НА РАВНИТЕ 

ПОКРИВИ И ФАБРИКА ЗА БЕТОН
Повечето от построените жи

лищни блокове в Димитровград 
следейки тогавашната ”мода’\ 
имат равни покриви. Имайки 
предвид климатическите условия 
в нашите краища, равните 
риви са се показали като напълно 
непрактични, тъй като за срав
нително кратко време започват 
да пропускат вода. Затова 
лага да се правят други покриви. 
И когато вече сс прави покрив, 
защо площите под него да 
използват за жили 

В "Комуналац’ 
готви техническа

на сп 
ДЖЕТ

ециално возило "КАНАЛ- 
^ 33 почистване на кана

лизацията, два камиона тип ”Ка- 
маз”, возило за боклук, компре
сор и една ”Лада Нива”, през тази 
година в комуналното предпри
ятие са запланували да набавят 
специално возило за погребни ус
луги, автотоварач, авточистачка 
за граничния пункт, две доставни 
возила.

Всичко, което ”Кому- 
налац” е направил или 
прави в града и околността 
е видимо и се знае. По- 
малко е познато, че явното 
комунално предприятие е 
голям спонсор на различни 
културни и спортни мани
фестации. През миналата 
година с помощта на ”Ко- 
муналац” са набавени

апарати в Здравния 
дом, ознаменувани са зна
чителни юбилеи и дати в 
гимназията, набавени са 
фланелки и спортни обу
вки за "Балкански”, бил е 
главен спонсор на младеж
кия турнир, на деня на пре
дизвикателството, на кни
гата ”Царибродски родос- 
лов”, на черквата в Сми- 
ловци, пътя в Градинье, 
моргата на гробищата в 
Лукавица, бройни хумани
тарни акции и друго.

пок-
: *:

"ЛИСЦА" - БАБУШНИЦАсе на-

Отново сътрудничат с 
” Лисца” от Севница

Разбира сс, чс водоснабдява
нето на гражданите със здрава 
питейна вода, явната хигиена, по- 
гребните услуги и поддържането 
на граничния пункт са основните 
дейности, които ще бъдат реал
изирани през 1997 година. Когато 
става дума за водоснабдяването, 
тук преди всичко се има на ум 
продължение на 
помпената станция ”Ивкови во
деници”, подменяне на водопро
водната мрежа в града на дъл
жина от около 2000 метра, както 

1000 метра селски водопро
води. Предстои и реновиране на 
същсстуващитс и набавка на ед
на нова помпа на извора в Пър- 
топопинци.

Що се отнася до останалите 
активности, ще продължат рабо-

не се ня-ща.
” в момента се

кои

документация 
за покриване на равните тераси- 
покриви на сградите в главната 
улица. По този начи

- Пълни 17 години работихме със Севница от Словения и мога да 
кажа, че до последната война феноменално работихме, изтъква се
гашният и тогавашен директор на ”Лисца”отБабушница Петар Йончич. 

Но в момента
н ще се по

лучат около 1000 м когато с предишна Югославия се случи онова, 
което се случи, прекъснаха се всички делови и политически връзки, 
дори и между хората. Днес и това вече е минало и през последните 
два-три месеца сс водят интензивни преговори и разговори за въз
становяване на връзките и отново да сътрудничим. Това ще бъде от 
голямо значение не само за нас и за Бабутнница, но и за фирмата в 
Севница. Договорихме се да бъдем единственият представител на 
'Лисца” от Севница за Югославия, Босна, Албания и България. Това 

значи, че "Лисца” от Бабушница на тези пазари ще продава покрай 
собствените си стоки и произведения на "Лисца” от Севница. Досега 
собствен износ не сме имали, но въпреки сегашните трудности, ние 
преценяваме, че ще дойдат по-добри дни и че успешно ще работим и 
на чуждестранния пазар, изнасайки дори 60 на сто от нашата продук
ция.”

жилищна 
площ, главно таванни стаи. ”Ко- 
муналац” в случая ще бъде 
веститор и провеждащ строител- 

работи. Получените жили
щни площи ще бъдат предложе
ни на

работитс на
и ин-

ните

пазара. За реализация на 
тези планове е запланувано и из
граждане на фабрика за бетон 
със съответно оборудване.

За по-качсствсна реализация 
на предвидените програми, освен 
набавените през миналата годи-

и към

тите върху санация на депонията, 
разширяване на градските гроби
ща съгласно проекта, който се 
прави, както и довършаванс на 
базата на предприятието. Под
разбира сс, чс и работите около 
"Манастирчето” ще продължат. 
Както изтъкват отговорните 
тук, запланувано е онова, което 
може и да се реализира.

А "Лисца” - фирма, произвеждаща така наречената мидерска 
стока (сутиени и прочие), винаги е била една от по-състоятелните 
фирми в Бабушница. И сега е.

Онова което според Йончич е от значение за "Лисца” в Бабушница 
е фактът, че мощностите са ангажирани стопроцентово и всички заети 
от Нова година са върнати в производството. Разбира сс, слсд няколк
огодишна пауза има проблеми, но те ще се преодолеят.

ОТ ОТЧЕТА НА "КОМУНАЛАЦ" ЗА 1996 Г.

Чистят и граничния пункт
Граничният пункт "Градина” край Димитровград в годините пре

ди ембаргото, като един от най-големите в преднишна Югославия, 
значително се разшири и обогати с нови съдържания. Това наложи 
чистотата, уреждането и поддържането на площите да поеме спе
циализирана организация каквато е "Комуналац”.

Всеки пътник, който мине границата днес може да се увери, че 
изборът тъкмо димитровградското предприятие да поеме чистотата 
на границата е бил правилен. Там постоянно е "стационирана” авто
чистачка, набавена специално за поддържане хигиената на пункта. 
Едно от двете специални возила за празнене на контейнерите пос
тоянно е на границата, така че пунктът наистина е чист по всяко 
време. Самото поддържане на комуналната инфраструктура на гра
ничния пункт се провежда по отделна програма, която за 1996 г. 
цялостно е реализирана. Освен това "Комуналац” през миналата 
година е имал и значителни капиталовложения на граничния пункт: 
рсновирано с освтлснисто на пункта и с възобновена хоризонтал
ната и отвесна сигнализация на площите. Пребоядисана е дограмата 
на всички обекти на митницата и милицията на граничния пункт, а 
помещенията са белосани. Същите работи са проведени и на уп
равителната сграда на гарата в града. На самия пункт е реновирана 
противпожарната защита.

С това целия пункт е възобновен и сега има по-хубав изглед. Към 
това трябва да добавим, чс "Комуналац" осигурява и необходимите 
количества питейна вода и поддържа санитарните възели и парк
ингите. Службите на границата са доволни от комплектната услуга, 
която "Комуналац” оказва на граничния пункт.

А. т.А. Т.

В "КОЖАРА" - ЖЕЛЮША

Никой не иска директорското кресло
Общественото предприятие "Кожара” в село 

Желюша вече продължителен период се намира в 
трудно икономическо положение. Въпреки че про
изводственият подем през лятото навестяваше ус
пешна ревитализация, предприятието не успя да 
изплува от кризата. Понастоящем работещтите 
получават нередовни заплати, които нс са доста
тъчни нито за най-елемеитарната егзистенция. 
Вече трета поредна година "Кожара” не внася пари 
във фондовете за социално и пенсионно осигура- 
ние за своите работници.

Поради тези причини в предприятието владее 
дълбоко разочарование и едва ли някой вижда ня
какъв път за спасение. Намалява числото на за
етите, а ония, ко ито остават работят защото нямат 
накъде .

Горчива е истината, че "Кожарата” в момента 
е една от повечето фирми, които не успяха да се

преборят с жестоките закони на пазарната ико- 
От друга страна съвсем е известно, че без 

"инжекции” от финансовите институции предпри
ятието няма да изплува от незавидното положение.

В помещенията на трудовата борса в Димит
ровград вече няколко месеци е публикуван конкурс 
за нов директор на предприятието. Досега интерес 
за това "горещо” кресло не проявява никой, 
защото всеки реален делови човек се ръководи от 
максимата, че в икономиката може да се направи 
само възможното, а не желаното.

Може би това е удобен случай да изтъкнем едно 
неприятно обстоятелство. Сегашният ръководещ 
екип на "Кожара” в последно време често отбягва 
да се срещне с журналисти. Естествено те няма да 
решат проблемите им, обаче всеки добронамерен 
журанлист сигурно няма интерес, нито желание да 
петни предприятието.

номика.

Б. ДимитровА. Т.

посвещава на хлебарата, в която е извършена модернизация 
и реконструкция.

Основната причина, поради която хлебарите искат да се 
делят са заплатите, казва сс в отговора, понеже тс получават 
двойно ио-големи. "Освен заплата, работниците в хле
барата осъществяват и други приходи чрез оказване услуги 
на трети лица - гражданите (пекат месо - бел. на В. Б.) и този 
приход не се евидентира , се казва в отговора.

АКО СЕ ДЕЛИ, ЩЕ СЕ ДЕЛИ ВСИЧКО
Една от основните задачи за работа под общия покрив 

на "Прогрес” е да се набавят материали и съоръжения за 
работа на сервиза. За целта, както сс подчертава в отговора, 
особена роля може да изиграят и компетентните общински 
органи, понеже понастоящем в общината работят около 30 
автомеханици, автотенекиджии и други майстори, които 
нямат регистрирани работилници.

Доколкото все пак се стигне до раздяла, в отговора се 
предлага заетите в администрацията да се разделят в двете 
нови предприятия, съответно числото на работниците в тях. 
ще се наложи да се изготви отчет за това къде и колко 
средства са влагани досега и да сс вложат там, къдсто това 
не е правено или е влагано по-малко. Обектите пък трябва 
да се разделят така: на хлебарите да остане хлебарата в 
Босилеград и хлебарите (рухнали и не работят) в Г. Любата, 
Г. Лисина и Д. Тлъмиио и един телефон, а целокупното 
останало имущество - сегашният услужен център, старата 
сграда в града и другия телефон да останат на останалите 
заети.

"Застъпваме се предприятието да не сс разделя, но 
процесът на работа в него да се организира така, че

се казва в
ОСТАНАЛИТЕ РАБОТНИЦИ В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКИ "ПРОГРЕС" НЕ ПРИЕМАТ 
ИНИЦИАТИВА НА ХЛЕБАРИТЕ

Администрацията ще 
реши дали ще има делба

всички да работят и да създават доход , ^ ------- -
отговора на останалите работници до хлебарите, които 
искат да се делят от "Прогрес”

След инициативата на дс 
барата да се отделят от "Прогрес” и да формират 
самостоятелно предприятие неотдавна последва отго
вор на останалите работници, изпратен до същите ад
реси, както и инициативата: управителния съвет, пред
седателя на синдикалната организация и директора на 
предприятието и Общинската скупщина. В отговора си 
казват, чс са против разделянето и чс сс застъпват 
процесът на работа в предприятието да се организира 
така, че да има работа за всички и всички да създават

ссттс работника в хле-

остават средства за модернизиране на хлебарата, съ
ществува опасност износените машини да заглъхнат и 
един ден и в нея работата да спре. А тогава, бяха казали 
в инициативата си хлебарите, ще бъде край за всички.

Останалите работници в предприятието в отговора 
си на хлебарите покрай другото казват, че от август 
1992 година в услужния магазин нс са обезпечавани 
материали и части за автосервиза, а без тях той не може 
да работи. Оттогава досега изключително внимание се

доход.
Доколкото все пак се стигне до делба, ще се дели 

всичко. Даже се предлага и на едните, и на другите да 
остане по един телефон!

ЗАПЛАТИТЕ СА ПРИЧИНА ЗА ДЕЛБАТА
Както писахме по-раио, 10-те работника в 

барата, от 23 колкото ги има в "Прогрес”, потърсиха 
да се отделят и да формират самостоятелен хлебозавод. 
Предложиха с тях да тръгнат и заетите в администра
цията - секретар, шеф на счетоводството, касиер, сче
товодител и директор. Според тях останалите осем ду- 

- трима в автосервиза, двама магазионери в услуж-
..... център, двама, оказващи услуги с парно отопление
на някогашната съседна чорапара и шеф на някогаш
ния тснскиджийски цех - които на работят от 1992 го
дина ще трябва сами да се грижат за бъдещето си.

Хлебарите бяха написали в инициативата си, че те 
създават доход и че не са в състояние занапред да 

останалите. Тъй като в общата каса не

хле- ИМА РАБОТА ЗА ВСИЧКИ
За всички работници в "Прогрес” има работа, из

тъква се в отговора, като се подчертват възможнос
тите как работниците да се разпределят и да създават 
доход. Един от магазионерите в услужния магазин 
же да работи в магазина за хляб, който като се зареди 
с хранително-вкусови стоки може да работи в две сме- 

Тъй като досега работи в една смяна, миналата 
година остана непродаден хляб за 7200 динара. Друг 
работник може да номощува в дистрибуирането на хля
ба, трет да сс разпредели за магазионер в хлебарата, за 
да няма манипулации при задължаването с брашно и 
при даването на отчет за хляб... _________________

мо-

ши
пия Дали ще стихнат страстите или ще се разработят крит

ерии за делба, нс е известно. Досега никой от ония до които 
бяха изпратени инициативата и отговорът явно не реагира. 
Едно обаче е сигурно: дали от едно ще станат две пред
приятия или не, зависи от това на коя страна ще застанат 
петимата в администрацията.

ни.

В. Божиловиздържа ват и
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИМЛЕКОМИНЧАНИ СЪДЯТ МЕСТНАТА СИ ОБЩНОСТ, ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАД И ПОЩАТА ВЪВ ВРАНЯ ДАСКАЛЪТ 

МАЙСТОР ИВАНЩОМ НЕ ДАВАТ ТЕЛЕФОН...
Двадесет домакинства от Млекомшщн изкопали канал за телефонен кабел без разрешение 
ПТТ във Враня. Те вярвали на председателя на Съвета на местната общност, че всичко е н ред и 
на отделни хора от общинското ръководство, конто сега отричат каквнто и да е намеса н нае 

проблем. Тъй като нищо не станало, сега търсят обезщетение
местната общ- акт, е който ни осведомявате, 

ме граждани от Млекомшщн

на

Той е мъж па 40 години, но изглежда много по-млад. 
Винаги е говорлив и весел. Обаче зад младоликостта и ве
селостта си нашият земляк ИВАН АРСОВ от гориолисии- 

Разцепеница таи горчиви спомени за една

таналня
Тъй като

ност. Общинската скупщина в 
Босилеград и ПТТ във Враня копаят канал за телефонен ка
не им позволили да прокарат бел и търсите наше съгласие и

ла, когато нямало никакво 
официално разрешение. - Така 
излезе, по не беше така, казва 
той. Хора от ОС ми казваха ние 
да тръгнем е акцията, а всичко 
друго попътно ще се решава.

НЕ ПИТАНИ ПО 
ВЪПРОСА

ската махала 
голяма лична и семейна драма.

- Завърших за преподавател по руски език и в тази про
фесия изкарах 13 години, от 1979 до 1992. Но грозната по
литическа и военна действителност брутално ме остави без 
работа, без дом и без средства за живот. Имах обаче щасти
ето да спася семейството си от най-лошото в босненския ад 
- започна да ни разказва одисеята си някогашният препо- 

ссгашсн дюлгерин Иван.

телефонна линия, за която пре- сътрудничество, нредуирежда- 
дц това били изкопали канал, ваме ви да прекратите рабош- 
17 души от е. Млекомшщн пре- то, докато не се утвърди техни- 
ди няколко днп потърсиха за- ческо-нкономическо решение, 
щита от Общинския съд в Бо- проект и договор за съвмес тно 
силеград. Те търсят да им сс изграждане", написали тогава 
заплати работата, а едни от тях от пощата във Враня, като под

чертали, че трябва да се свика 
събрание, в което да участват 
представители па ПТТ, общи
ната, местната общност и гра-

Млекомипчнпи търсили от 
общинското ръководство от
говор ма въпроси дали е дало 
зелен сигнал на Богословоп да 
се копае канала. Отговор не 
получили. Ма нашия въпрос 
колко са повлияли та хората да 
започнат е акцията, в ОС' каз
ват, че “изобщо не са питани по 
въпроса и ме е това нямат ни- 
кава връзка”.

Не само, ме нищо не стана 
от “тяхната” 
мпнмаип били принудени да за
трупат канала. Тъй като нищо 
не стана и от телефони чрез 
антени и релси, те сега търсят 
да уредят сметките 
ците” си. Търсят от Общин
ския съд да вземе решение, е 
което да накара местната об
щност, ОС в Босилеград и ПТТ 
Враня да им заплати копаенето 
и потрунването на канала, а ед
ни от тях и за срутените огради. 
Преди това, казват в представ
ката си, вещо лице трябва да 
каже колко струва копането на 
канала на дълбочина от 70 и 
широчина от 50 см.

дапател и
След гимназията в Босилеград следва руски 

сратура в Скопие и намира работа в едно училище в градчето 
Титан в централната част на Босна. Гам текат бистрите води 
ма реките Усора и Босна, недалече е околийският център 
Добой, наблизо са и градчетата Дервента, Грачаница, 
Маглай/Геелич...

език и лит-
да им се компенсира и щетата 
за срутени огради.

НЕ ПЕСТИЛИ СИЛИ И 
ВРЕМЕ ничио-нропусквателния пункт 

През октомври по-мниала- рпбарци (считали, че мрежата 
та година 20 домакинства от 
Млекомшщн изкопали канал 
за телефонен кабел от Рпдн- 
чевци до селото им на дължина 
от два километра. Не пестили

- Пад 95 процента от жителите бяха мюсюлмани, но кой 
гледаше вяра и нация. Братството и единстовото бяха 

ло-нататък Арсов. - В тези места

от Млекомшщн ще продължи 
към Рибарци).

Няколко дни след писмото 
председателят на Общинската 
скупщина свикал такова съ- 

време, ни сила и работата браШ1Сч на което участниците 
завършили за гри-четирн днп. взоли решение да сс изготви 
Всяко домакинство изкопало проскт „ ф„нансов план. 
по стотина метра. На места, къ- . 0т всичко това НИщо не 
дето минавало трасето срутили стаиа Прсз „р0летта на мина- 
и огради. Надявали се, че ПТ1 лата година дойдоха хора от 
от Враня след това ще прокара птт Враня н казаха, че нашата 
мрежата до домовете им. Били аКц„я била напразна, че уж ще 
готови да събират и парични последва акция на територията 
средства, чакали ПТТ от Враня на общината да се въвеждатте- 
да им определи по колко да да- лефони нс чрез полагане на 
ват- кабли, но чрез релен и антени.

Все досега п от зова нищо не 
стана, казва Иван Богословов, 
председател на Съвета на мест
ната общност в Млекомшщн, 
за когото съселяните казват, 
че ги е измамил да копаят кана-

тогава
над всичко - разказва 
намерих десетина преподаватели от Босилеградско, някои 
бяха и семейни: Любен и Станка Динчеви от Плоча, Стоянчо 
и Дялка Станчеви отТопли дол, Манасия и Милунка Антана- 

от Божица и други. Хубаво бяхме приети от местното 
население и властта, имахме много приятели - сърби, мю
сюлмани и хървати, започнахме да създаваме семейства... 
Като млади ентусиасти прекарахме повече от 10 години в 
нашата Босна, където бяхме много уважавани като лрос- 

работници и обществено-политически дейци. Но от 
1991 година лека-полека об-

акция, но млеко-
ни

сови

с “длъжни-

ветни

становката започна да се 
влошава. По етническите 
граници на Югославия започ
наха да се явяват застраши
телни пукнатини...

Към края на април 1992 
година властта закрива учи
лището, в което работи Ар
сов поради "военна опас
ност". От ден на ден поло
жението става все по-тре- 
вожно и по-опасно. Кървави 
сражения, диверсии, разру
шения...

Ентусиазмът на млекомин- 
чани спаднал, когато предста
вители на ПТТ от Враня осве
домили Общинската скупщина 
в Босилеград да се прекрати ра
ботата. "Във връзка с вашия В.Б.

В МЕСТНА ОБЩНОСТ БЕЛЕШ -ДИМИТРОВГРАДСКО

Гражданите гласуваха местно самооблагане - С жена си и тригодиш
ния си син Ацо едвам се до
брахме до летището Баня- 
лука, на което владееше гол
яма суматоха. Хиляди мъже, 
жени и деца бяха дошли тук, 
за да избягат в Сърбия. С 

военни самолети без билети пилотите на ЮНА евакуираха 
населението, а предимство имаха жените с деца и военните 
лица. Заедно с живите хора превозваха и сандъци с тру
повете на загинали войници. Една грозна картина на 
разтурянето на Югославия. След мъчително чакане от 
няколко денонощия под открито небе съпругата и детето ми 
бяха приети във военен самолет АН-26 и заминаха за Бел
град. Аз останах да чакам. Още 7-8 мъчителни дни и хладни 
нощи на летището в Банялука...които никога няма да 
забравя... После намерих моите в Баточина, в Шумадия. 
Като истински бежанци с малко багаж в началото на юни 
пристигнахме в моята родна Горна Лисина, щастливи, че 
останахме живи и здрави - спомня си нашият земляк.

Останал без работа и без пари, Арсов тръгва по пътя на 
баща си: става печалбар - строител. "Тази работа, казва, ми 
беше близка, понеже още като гимназист съм отивал на 
печалба в Шумадия и Македония". Започва да работи като 
прост" работник, сетне научва да зида и да връзва арматура, 

да маже и още някои строителни работи. Отначало работи 
в Черна гора, през 1995 година отива в Русия, в Ленинград, и 
вече през 1996 работи в Черна 
ятелен майстор и шеф на група работници...

- Днес имаме голямо безпарчие у нас. Завършиш една 
работа, но не можеш да вземеш парите. Като майстор-строи
тел с 12 часа работно време и без почивка през седмицата и 
годината изкарвам за наема и поминъка на семейстовто ми 
в Ниш, където се настаних преди две години. Ако бях на
мерил работа като преповадател, не бих могъл да живея с 
редовната ми заплата, обяснява новоизпеченият майстор и 
предприемач. Иван Арсов много обича поезията на Сергей 
Есенни и много от стихотворенията му знае наизуст на руски 
език. Напоследък обаче все повече го привлича непреход
ното значение на народните мъдрости, особено на ония, 
които съдържат поуки за борбата за живот като например: 
"Занаятът е златен ’ и "Нищо без занаята".

Финансовите средства, кои- 
волен от резултата и казва, че то ще се съберат от местното 
жителите са гласували предим- самооблагане, ще бъдат изпол

звани за разни цели.

Все пак г-н Соколович е до-На 2 и 3 февруари т. г. жи
телите на местната общност 
Белеш гласуваха местно само
облагане за период от пет го
дини, относно от 1997-2002.

С писмени изявления от об
що 654 души в местната общ
ност, 364 са били за самообла
гане или в проценти 55,6 на сто.

Председателят на МО г-н 
Мики Соколович счита, че чис
лото на ония, които са за само
облагането е могло да бъде по- 
голямо, обаче приблизателно 
двадесетина семейства изобщо 
не са били вкъщи, когато са се 
давали писмените изявления.

ИВАН АРСОВ:
Някога даскал, сега майсторно за себе си.

Правилата на самооблага
нето предвиждат всички заети, 
живущи на територията на МО ят новн улици п да се рекон- 
Белеш,да отделят по 2 процента струират старите, да се изград

ят канали за атмосферните во-

Запланувано е да се изград-

от заплатите и останалите лични
принадлежности или пък от Ди 11 Да се построят други кому- 
самостоятелните дейности. 10 нални обекти. Месното само- 
процента е самооблагането на облагане ще започне от 1 март

тази и ще продължи до 1 мартприходите от земеделието и 
горското стопанство, а 0,02 про- 2002 година. Освен събраните

средства от самооблагането, 
белешани разчитат и на фнна- 
сова помощ от общината.

цента на имуществото и при
ходите, които гражданите имат 
в МО, въпреки че нямат пос
тоянно местожителство тук. Б. Д.

СЛЕД СТУДОВЕТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКО

Посевите не са в опасност
В Димитровградска общи

на вече продължителен период 
температурите през нощта спа
дат дори и под минус 10 градуса.

Ще се отразят ли зле сту
довете на есенните посеви? - 
попитахме г-н Душан Крстич, 
агроном в земеделската коопе
рация "Сточар" от Димитров
град. Според него изключител
но ниските температури, осо
бено от началото на февруари 
са критични за посевите, но все 
пак те не са в опасност, поради 
повече причини. Засадени са 
гъсто, така че тяхната устой
чивост на низки температури е 
по-гол яма.

Повърхността на земята на 
посевите също не е много мок
ра, а посевите (особено жита-

гора и Ниш като самосто-

И

Зимен пейзаж: стубовете не навредиха на посевите
та) се намират във фаза, когато а което беше благоприятно за 
са най-издръжливи на ниски развитие на растенията. 

Следователно посевите 
Същевременно сеитбените сега са в добро състояние и до

работи тази есен са извършени бре понасят зимните студове.
В най-подходящо за това Време, Б. Димитров

температури. за-

Стоян СТАНКОВ

о 14 ФЕВРУАРИ 1997 г.



| МЛАДИ ТАЛАНТИ
ЛЕОНИД СТОИМЕНОВ | КЪМ 35-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА "ДРУГАРЧЕ"

НЕ САМО 

УЧИТЕЛСКИ СИН НА ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 

С ДЕТСКА ДУШАЛеонид Стоименов

силегтп п ™„Р°ДеН е В Бо~ изненада, но за мен не е. Не съм

равдгР®’-“Ръжана. В

се
като

В историята на печата на бъ
лгарската народност в Югосла
вия на детския вестник-списание 
"Другарче” по много неща при
надлежи почетно място. Преди 
всичко, поради многостранната 
му функция: образователна, въз
питателна, информационна, кул
турна... Но и поради най-простия 
факт, че с него израстнаха десет
ки поколения за които бе и ос
тана най-любимата 
книга на майчин език.

Започна да излиза през 1962 
година, вследствие на острата 
необходимост на децата да се да
де прочитна литература по бъл
гарска класическа и съвременна 
литература. Веднага обаче нав
лезе властно и в югославската и 
в чуждестранните литератури, 
защото литературното поле не 
признава никави синори. Въпре
ки че се простря на петте конти
нента, литературната нива се 
оказва тесна за детската любо
знателност. Затуй в късо време 
покрива почти всички области на 
изкуството: изобразателно из
куство, музика, народно творчес
тво, самодейни изяви... А след то
ва и на науката: биология, химия, 
физика, педагогия...

"Другарче” щедро разтвори 
страниците си за детското твор
чество, защото децата са не само 
"консуматори”, но най-искрени 
творци. Стотици начеващи поети 
и писатели, млади художници за 
пръв път можеха да доставят сво
ите творби на проверка пред ши
рок кръг читатели. Редакцията 
буквално бе затрупана с детски 
произведения й затуй в редакци
онната поща трябваше да се да- 
дат отговори защо на всички ре
дакцията не е в състояние да от
печата творбите им. Този твор
чески размах не секна нито миг, а 
мнозина от сетнешните поети, 
писатели и журналисти с гордост 
изтъкват, че първите си творби 
печатали в "Другарче”.

"Другарче” живо се интере
сува за детския живот в учили
щата. Дава се гласност на всяка 
проява, без оглед дали се касае за 
залесителни или доброволни ак
ции, събиране на вторични суро
ви и горски плодове, за работата 
на секции и кръжоци , за екскур
зии и спортни състезания.

През 35-годишния си период 
"Другарче” става организатор 
или съорганизатор, поема шеф- 
ството или спонсорира редица 
викторини, срещи и състезания. 
Девизът на всички тези прояви е:

родното си градче ^
свърши основното И соепно «-поред теб за какво пай- 
образование като "вуковец , а много те 6ива? 
за висшето се запъти към Ниш, 
където съвсем

- Неугодни въпроси, приз
навам. Това е тъкмоуспешно, за

само пет години свърши елек- къквото вече се определих в 
тронния факултет с висока сре
дна оценка от 9,11 и дипломна 
десетка. През последната го
дина на следването "случайно” 
бива забелязван от своята про- 
фесорка, която 
дипломната работа да вземе на 
нейния предмет и която 
вори вратите на факултета.
Тук е вече три години.

това за

живота.
настолнаДали това е едукацията - да 

научиш другите или?
- Интересно е да работиш 

със студентите. Но най-хубаво 
е това, че работя с компютри
те. Официално се занимавам с 
науката, работейки със студен
тите 8 часа седмично, а втория 
дял е научно-изследвателска 

Какво най-много ти повлия работа, писане на научни тру- 
ваш дове и пр.

Колко труда си публикувал 
и къде?

му предлага

му от-

да се определиш да след 
именно електрониката? И 
защо тъкмо в Ниш?

- Обикнал бях списание 
Микро-свят на компютрите ”

и редовно го получавах. Така 
още по-силно заобичах компю
търа и го получих от родите
лите ми още в началото на гим
назията. Родителите ми се над
яваха, че ще следвам медицина, 
като сестра ми, която вече бе
ше студент по медицина в Ниш 
(настоящем е лекар във Вра
ня). В Ниш - щото сестра ми 
вече беше там-естествено, а и 
избраният факултет е почти 
единствен в страната.

Като гимназист хубаво ри
суваше...

- Това ми служеше като по
чивка. Като гимназист не учех 
много, просто не беше нужно, 
всичко беше простечко, особе
но внимание не подарявах на 
нищо. Онова, което ме интере
суваше, намирах в списанията.

Какво искаше да бъдеш? 
Сбъднаха ли се мечтите ти?

- Много. И в домашни, и в 
чуждестранни списания. За 
последните три години само в 
международните конференции 
и списания участвах 7 пъти.

лан Величков и сега Денко Ран- 
гелов.

Пак без преувеличаване, 
"Другарче” нямаше да достигне 
тези върхове, ако в редовете си 

Без излишна скромност за из- нямаше художника и карикатур- 
висяването на "Другарче” и за ист пок. Методи Петров, чиито

да се даде на децата възможност 
за пълна изява и да се обогатяват 
и облагородяват детските дни, да 
другаруват и да се учат на човек
олюбив.

въвеждането му в редицата на илюстрации са истински щедьо- 
най-елитните детски списания у ври, а комиксите (стриповете) 
нас, пък и в чужбина, заслугата се бяха и си остават най-търсеното 
пада на редколегиите, на главни- четиво.

Леонид Стоименов 
Как върви магистратура-

- Мечтаех, както и всички 
млади. Родителите ми се опит
ваха да ме насочат, но изборът та? 
беше мой. В гимназията учех 
специалност - химия, (вероятно 
заради медицината), а записах 
електроника.

С не по-малко усърдие него
вата работа сега изпълнява

те и отговорните редактори, на 
многобройните външни сътруд
ници. Почетно място безспорно художникът Димитър Димитров, 
заема дългогодишният му главен Щатни сътрудници в "Другарче” 
и отговорен редактор и един от бяха още Русалка Ташкова и То- 
създателите му Миле Николов - дор Петров.
Присойски.

През този период главни ре
дактори са били още: Стефан Ни- до днес са: д-р Спас Сотиров, д-р 
колов, Матея Андонов, пок. Ми- Слободан Василев, детският по-

____________________ ет Милорад Геров, д-р Марин
Маринов, Александър Дънков, 
Радко Стоянчов и други...

За обичта към "Другарче”

- Магистърската ми работа 
е готова. Главният ми ментор е 
отсъстващ, служебно е на Но
ва Зеландия и щом се върне ще 

А чии са насърченията за СВЪрШа школуването си. 
постдипломното следване? Между външните му сътруд

ници, които дейно сътрудничат иА докторската дисертация?
- Не бях планирал да остана 

на факултета, нито очаквах да 
ми се случи такова нещо. Не се 
стараех много. Но точно това 
ми се случи след като се опре
делих за професорката Анто- книга. Дома не се задържам, 
ния Митрович и нейния пред- винаги си намирам работа, 
мет Изкуствена интелигенция.

- Пуснете ме да си почина 
(от въпросите и от работата).

С какво още се занимаваш?
- Футбол, разходки, добра В празничния брой на списание "Другарче”, който ще 

до 20 февруари, ще бъдат публикувани интересниизлезе значително допринесоха и допри
насят редица преподаватели, 
външни сътрудници и разпроста- 
нители му: Елена Златанова, 
Снежана Виданович, Владимир 
Стоименов, Йордан Златанов, 
Милорад Златанов, Борис Мар
ков, Ранко Каранфилов, Цена 
Димитров, Милица Михайлова, 
Борис Костадинов и други.

Естествено, не въсички тук 
сътрудници и радетели на "Дру
гарче” могат да се посочват. За
щото мнозина са онези, които 
работят и допринасят на благо
родната мисия за пълноценен 
детски живот и за тяхна изява на 
най-различни полета.

Затуй съвсем не е изненадва
що, въпреки че "Другарче” дос
тигна зряла възраст - завинаги си 
остава с детска душа.

материали.
На първо място нека изтъкнем рожденденските честитки 

от нашите верни читатели - децата от нашите училища. Тук 
са и честитките от нашите верни и дългогодишни сътруд
ници: поети, писатели, художници, учени, благодарение на 

"Другарче” редовно и с богато съдържание присти
гаше до нашите читатели. Ще бъдат публикувани и спомени 
на редактори и други сътрудници...

По случай юбилея в редакцията пристигнаха и сърдечни 
честитки от редакциите и редактори на: Дечйе новине от 
Горни Милановац, "Змаеви детски игри” и”Невен” от Нови 
Сад, "Славейче” от София и др. които ръщо ще се намерят 
на страничките на празничния брой на ’ Другарче .

Прочувствувани и топли са и детските творби - стихо- 
съчинения и рисунки, които поместваме в този

Въпрос за почивка: кои 
Дипломната ми работа и насъ- момичета са по-добри? Боси- 
рченята на професорката 
"накараха” да работя на ней
ния предмет като асистент.

Имаше ли ” връзки” и как 
” връзките” минават при теб?

ме леградските или нишките?
- Нишличето да не се обиди, 

ако кажа, че е босилеградското 
и обратно.

които

На кои даваш по-голям
- В основното училище осо- шанс? 

бено ми пречеше това, че баща 
Но затова се ”по- - На всичките.

Какви са заплатите?
учител.
” в гимназията и доказах 
Тук нямам никого. А като

ми е 
казах

- Ще стигне. Тук е редов
ната ми заплата, а капе и от

сега.
асистент? Чувствам се млад, а 
и студентите са млади и не съм проектите, 
много строг. Най-слаб съм към 
нашенците, които не ме "изпо
лзваха” много, а и към моми
четата, това нали няма да го 
казваме?

творения, 
брой.За кола и къща няма да 

пишем, щото и ти трябва ” 
що” да получиш.

- Разбира се, понеже за най- 
добрите студенти нали ще се 
строят квартири.

С особен интерес сигурно ще бъде посрещнат и репор- 
за момчето от Кладово, което стана носител на при-

1996 го-
ие-

тажа
знанието - "Най-благородният югославянин през 
дина”.

А останалите приятни изненади в празничния брой нека 
пак останат наша сладка тайна.Какво най-много те интере

сува? В науката, разбира се... все Стефан НиколовМ. Станойевич
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НАШЕНЦИ В СВЕТА НА НАУКИТЕЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ОТБОР ПРИ ГИМНА
ЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

Препоръка за 

досегашния директор

Д-р ГЕОРГИ АНТОВ - СЪАВТОР 

НА КНИГАТА ” ГОВЕДАРСТВО”
Ни Упинерситетп в Поми по своето съдържание косвено 

засяга и тези научни и произ- д.р шорти ли тон а
рорен /93Х горина а село Дол
ни Кринорол, Димишронгрир- 
ско. Тимни.ши е зииършил ч 
Димишронгрир, и селскосиш- 
Гшнски факултет и Скойие. 
Магистри рил е Прел /9X6 1о- 

селскосшоПинския

Сад неотдавна излезе
книгата-учебник "ГОВЕДАР- водегнени области.
СТВО - производство па мля- На повече от 7(Х) страници 
ко" книгата обхваща три области:

Автори са д-р Тимотсй Чо- Биологични основи, Принципи 
бич и д-р Георги Антов, ирофс- и практика на храненето и[Про
ехти но животиовт.дство и го- итводегво и технология, И рам- 
ведарствона Факултета носел- китс на същите са ичнссенитс- 
ско стонанстно. Проф. Д-р Ге- оретичнитс и практически ас- 
оргнАнтовеотДимитровград- пекти на породите говеда та

мляко, генетичното подобря-

от печат
Училищният отбор при гимназията в Димитровград па засе- 

данне от5 февруари т. г. даде положително мнение досегашният 
директор Томпслав Раков и през следващите четири години да 
бъде директор на единственото средно училище а общината.
Гаков е единствен кандидат на публикувания от Министерството
на просветата конкурс и като такъв получи подкрепи от всички 
присъстващи членове на училищния отбор.

Освен, че даде мнение за преизбираме на директора, учи
лищният отбор обсъди и успеха на средношколците па края па 
първото полугодие, като при това конста тира подобрение в срав
нение с миналата учебна година. Средната бележка в училището 
на края на първото полугодие е 3,63.

Най-добри са учениците от първи клас, кои то има т средна 
бележка 3,80, след това е втори клас със средна бележка 3,72, 
както и третокласниците с 3,52. Четвъртокласниците имат сред- 

оценка 3,45. Гору-долу и отсъствията съвпадат с бележките, 
като най-малко, само 10 на ученик, имат първокласниците, след 
тях са второкласниците с 23 н четвъртокласниците с 28, а тре
токласниците имат 35 отсъствия па ученик. От 264 записани 175 
са без слаби бележки, а 89 с една, две или повече единици. 11етпма 
са с пет и повече единици.

Членовете на отбора се определиха и за докомилектуване 
компютърната техника в кабинета по информатика - пабавка на 
цветен скенер, за което средствата са дадени от Министерството 
на просветата на републиката.

нарипа
факулШеШ и Земун. Доктор- 

рисершшшя оШ областта 
генешикаша е защитил 

През /9X9 горини 
шоПанския факултет 
Сар. Същата горини е избран 
за изт.нререн Професор на 
този факултет. Прери тона 
е работил ч комбината "Сер- 

Михил” н Зренянин.

ска
наско. на селскос- 

н Пони
тткгггвг и моуом $агя; гоцогшукпт, сакшжг

на
но

ГШОТД/ С(ЖС - СВОВС! Алтоу
та и юници, анатомията и ка
чеството на млечната жлеза, 
млекообразунането и млекоот- 
дслянсто, факторите, които 
влияят върху млечността, из
граждането на обекти и значе
нието на тора. Отделен раздел 
е посветен на менаджмента в 
производството на мляко, ко
йто е съставна част на всяко 
модерно производство.

Неуморим труд и дългого
дишна работа на авторите в го- 
ведарството са вложени в тази 
книга-учебник, от която дълго 
време се чувства нужда в на
шата страна. Тя дава възмож
ност на студентите, а също та
ка и на специалистите и произ
водствениците да се запознаят 
със съвременната технология 
и тенденциите в този селско
стопански отрасъл в света и у 
нас. Резултат е на непрекъснат 
ангажимент на автор1гге в об
ластта на науката, учебното де
ло и практиката, поради което 
е успешно съединение на тео
ретически постановки и прак
тически препоръки.

Книгата заслужава високи 
научни оценки като учебник 
поради своята съвременна кон
цепция и голям брой информа
ции (над 700 източници на ли
тература). Обаче тя е и моно
графия по своя енциклопеди
чен характер, и справочник на 
всички, които се интересуват 
за тази област на производ
ството.

СОУЕВАК5ТУО
на

РКОШООГЦА М1ШЛ

А. Т.

АБИТУРИЕНТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

Най-много за 
обществените науки

Съгласно законопредписаннята за средно образование п въз
питание, учениците от четвърти клас, които на края на учебната 
година ще дават зрелостен изпит, тези дни трябва да се определят 
по кой предмет ще готвят дипломната работа, със съответни 
напътствия на преподавателя по предмета.

Изказването на 69-те абитуриенти в Гимназията в Босиле
град, както ни уведоми директорът Гоне Григоров, вече при
ключи. Най-много ученици са се определили за обществените 
науки: история, география, социология и философия по 13 уче
ника. След това по биология 8, а по химия 4 ученика. Три ученика 
се определили дипломна работа да готвят по сръбски език, а по 
един по математика и български език.

Инак, зрелостният изпит освен димполмната работа по пред
мет и съответна тема, съдържа и обезателна писмена работа за 
всеки абитурент по сръбски език и друга писмена работа по 
математика или един от чуждите езици, по желание на ученика. 
В случая руски или английски език.

Безспорно, колкото повече наближава краят на учебната 
година, толкова повече четвъртокласниците са изправени пред 
сериозни проблеми. От една страна трябва да учат, за да по
добрят успеха от първото полугодие, а от друга страна да се 
готвят за зрелостния изпит. Естетствено доколкото всеки уче
ник навреме разбере сериозността на проблема, дотолкова по- 
успешно ще издържи изпита, а с това и средното си образование, 
което му отваря път към един от факултетите или полувисшите 
училища.

Шй;

V!
ЦР

АОУ1 5АО 
1996.

Книгата предимно е пред- ване и развъждането, смиляе- 
назначена за студентите по мостта на фуражите, системн- 
скотовъдство, обаче предлага те и норми на храненото, със- 
се да я ползват и студенти от тавянето на дажби и отделните 
другите отдели на Факултета заболявания. предизвикани от 
по селско стопанство, както и неправилно хранение. Произ- 
студенти но ветеринарство, ик- водството и технологията об- 
ономика и технология, понеже хващат отглеждането на теле- Из рецензиите на книгата

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД

ИЗЛОЖБА НА УЧАСТНИЦИ В 
ЗЛАТИБОРСКИЯ ПЛЕНЕР

На 31 януари т.г. в димитровградската галерия бе 
открита изложба на художници, участвали в художест
вения пленер "Класик '96”, състоял се миналата година 
на Златибор. Със своите платна на изложбата се пред
ставиха десетина най-познати автори в страната ни. 
Мотивите са предимно пейзажи, работени в техника на 
масло и то не на големи формати. Картините, които 
бяха изложени наистина са великолепни и пленяват 
чувствата на любителите на този вид изкуство. Било би 
неправо да не кажем по няколко изречения за всеки от 
тези автори, понеже те наистина заслужават това.

БРАНКО МИЛЮШ, роден 1936 година в Драгу- 
тина. Завършил Художествена академия при професор 
Неделко Гвозденович, специализирал графика в Па
риж 1962/63 година. Редовен професор по стенна живо
пис в Художествената академия в Белград. Всичко, ко
ето рисува на своите платна, се превръща в линеарна 
прожекция или безмасова сянка.

БОЖИДАР ДАМЯНОВСКИ, роден 1947 година _ 
Скопие, където и завръшва средно художествено учи
лище. Художествена академия завръшва в Белград 
през 1972 година. Дамяновски 
смисъл на привидно готови форми, чиито фрагменти 
само са сложени в универсалния контекст и то от хипер- 
реалистично зрелище до физически факти.

ГРАДИМИР ПЕТРОВИЧ, роден 1935 година в Бо- 
рин дол. Завършил стенна живопис в Белград, а пост- 
дипломни студии при проф. Мила Милунович. Един от 
участниците в нашия пленер ”Погановски манастир”. В 
момента е един от най-великите наши художници Ха
рактерно за неговите картини е това, че той умее да

измъкне и в себе си да "скрие” чертата, която има своя 
сянка, а тя открива смисъла на картината.

ДРАГАН КОСТИЧ, роден 1933 година в Прокупие.
След абстрактната фигуративна живопис неговите кар- 

получават геометрична пред 
МИРОЛЮБ ДЖОРДЖЕВИЧ, роден 1935 година 

Ниш. Преподавател в художественото училище в този 
град. Картините му се характеризират с безкрайна чие- # 
тота. .3? .

I ИПИ метност.
в

ДЖУРО РАДОНИЧ, роден 1949 година в Алекси- 
нац. Рисува картините си на безкрайни плата, които се 
повтарят безброй пъти и то всеки път в друга

ЗОРАН КОСТИЧ, роден 1963 година в Ниш. Не
говата картина е запис за търсенето на ясното и ес
тетичната изразителност.

КАТАРИНА ЛЮБЕНОВИЧ - ЗОРКИЧ, родена 
1955 година в Белград. В картините й се чувствува аб
страктен призвук.

МИЛИЦА ПЕТРОВИЧ, родена 1955 година в Бел- %
град. Завършила графика на Художествена академия в 
Белград. При нея се чувства орнаментна умноженост и 
сензибилен ръкопис.

МИЛОРАД СТЕПАНОВ, роден 1960 година в Ки- 
кинда. Следвал Художествена академия в Белград. 
Картините му се характеризират с чиста линия, отделни 
повърхности, прибрани и мирни, и то в сини тонове.

Общо взето, картините са прекрасни и от най-поз- 
натите в момента автори в страната ни, но за съжаление 
изложбата им бе открита пред невероятно малко зри
тели. Надяваме се, че такова нещо вече няма да се 
случи.

светлина.

в

умее да открие стил и

Д. Димитров
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С съвременни ГРАДСКИ ПРИКАЗКИ-^
ДА СИ ПРИПОМНИМ

бъдете хуманни и
- ПРЕДПАЗЛИВИ

ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ
революционер и

ХУДОЖНИК (2)Една вечер по телевизията 
запис за 

моми-
в хуманитарната акция с известна 
сума пари, "според възможнос
тите ви”. Ако имате частна фир
ма, "хуманитарният”
Ще ви даде бележка, на която е 
написана някаква и нечия джиро- 
сметка и предварително ще ви 
благодари. Разбира 
спомняте за телевизионното пре
даване, отново ви трогва 
участ на детето и давате на ”ак- 
тивиста” 20, 50 или 100 динара, 
според възможностите си”, или 

му обещавате, че още днес, най- 
късно утре ще внесете на даде
ната ви джиро-сметка известна 
парнична помощ. И устоявате на 
думата си.

Като съвестен 
хуманен човек, изпълнявате един 
човешки дълг, не подозирате ни
що и спиете със спокойна съвест. 
Щастливи сте, че сте помогнали 
една благородна акция 
участвали в спасяването на един 
млад живот. Затова и не ви е жал 
за парите, въпреки че сте ги от
делели буквално от устата на де
цата си. Ако, тази малка или

излъчват трогателен 
болно дете. Нещастното 
ченце или момченце може да бъ
де спасено само с операция и ле
чение в чужбина, а за това 
обходими много

тяхната приказка е достоверна, а 
"приятелите” 
болното дете. Те 
джобовете си! И те са причината 
за неспокойствието ви, когато по 
един или друг начин разберете 
истината.

Заключение: недейте да сте 
прекалено благородни към не
познатите, които почукат на вра- 

апартамента, 
кала или офиса ви!

Ето още една приказка, коя
то ще ви помогне да направите 
същия извод. Това е така наре
ченият случай на "глухо-неми- 
те”:звънят, почукват или просто 
влезнат в къща или офиса ви и ви 
подадат бележка, не говорейки 
нищо. От бележката разбирате, 
че посетителят е глух и ням и се 
нуждае от (ваша) помощ. Не се 
двоумите и още същия момент се 
хващате за портмонето си. И пра
вите голяма грешка. "Глухо-не
мият” изобщо не е глух и ням, той 
е един хитър измамник, който по 
този начин взима 
ните

(Любомир Росич за Власакк Алексов)
За ш)-обсшойно зийазнаване с рода на Власаки Алексов и с 

неговата революционна дейност и малко известните му 
Прояви^кашо художник, се обърнахме К7>м Любомир РОСИЧ, 
един от иарибродския род ИВКОВИ По майчина линия, който 
жи

на родителите на 
са напълнилиактивист

са не- 
пари. Телевиз

ионното предаване е убедително, 
достоверно, обективно :

много факти. Трогва 
семейните ви задължения 
блеми

вее в Ниш. 
ЛЮБОМИР РОСИЧ е роден на 22 

айрил /929 година в Круйан в учителско 
семейство. Баща му Марко Росич (1907- 
1945) бил учител в Круйан, загинал в 
Босна По време ни II св. война и майка му 
Цветанка Росич (1906-1967) била учи
телка в Круйан, а родом е от Цариброд.
През 1936 година на 7 години на връщане 
с майка си Цветанка от Плевен, Лю
бомир за Пръв Път идва в Цариброд. От 
1949 година Посещава Димитровград По- 
често, а особено след 1953 година, ко- 
гашо освобождаваш къщата си от ква- 
рширанши. Любомир Росич По това време и По-късно от раз
казите на майка си се зайознава сминалото на своя род и, какшо 
казва, обиква Димитровград и жителите му.

Спомените, които е зайшзил от майка си хвърляш По-гол- 
яма светлина за този стар род в Цариброд и особено за Власаки 
Алексов, видна личност между двете войни в града.

се, вие сии съдър- 
ви, но 
и про-

наскоро след това ви на
сочват към кухнята, детската 
стая, телефона. Впрочем, 
вечер непременно трябва да 
мерите майстор за колата 
започвате да набирате номерите 
на разни автомеханици и сервизи.

Но има хора, които следят та
кива телевизионни емисии 
ключително висока 
ция. Запомнят всичко:

жи
злата

тата на къщата, ло

та зи 
на- 

си и

гражданин и
Л. Росичс из- 

концентра- 
името и

годините на детето, диагнозата 
на болестта му, паричната сума, 

е необходима за хирурги
ческата интервенция в чужбина, 
дори и джиро-сметка, на която 
хуманните хора трябва да внесат 
паричните си дарения. Една или 
един от тези "изключително ху
манни” телевизионни зрители ве
че на утрешния ден ще почука на 
входната ви врата. Още в пър
вите моменти на срещата ще ви 
напомни за снощната ТВ-емисия, 
ще изсипе цял куп състрадателни 
думи за мъките на детето и не
говите родители, от името на ко
ито е тук и ви моли да участвате

и че стекоято

ПОТЕКЛОТО НА РОДА ИВКОВИ
Най-стар от нашия род е дядо Ивко, преселник от Берк

овския край, говореше майка ми. Аз зная само за неговия син 
Цветко, моя прапрадядо.

Първоначално живеели в една землянка над цари брод- 
ските казарми. Следи от тази землянка ми показа майка ми 
през август на 1936 година, когато аз бях на 7 години.

Моят прапрадядо Цветко през турско време станал ха
джия и богат човек. 1878 година, когато България се ос
вободила оттурците, местният ага го пребил от бой, взел му 
златото, което имал, а му оставил своето имущество, вклю
чително и воденица, която била наречена Ивкова воденица. 
Така Цветко станал най-богат човек в Цариброд. Имал пря
кор "Вретенар", понеже краката му били тънки като вре
тена. Обичал да ходи по чужди жени и веднъж бил бит от 
ревнив мъж. Наскоро след това починал. Оставил синове 
Алекса, Мина, Анта и Сота, както и една дъщеря, на която 
името съм забравил.

Цветко имал хан, наречен "Цветков хан”. Намирал се е 
на кръстопътя в Строшена чешма, където доскоро са виж
даха развалините. Цветковият син Алекса е имал два сина: 
Цветко и Власаки. Алекса починал 1921 година на 60 години. 
Пренасял едно буренце ракия през овощната градина, по
вредил си гръбначния стълб и за два дни починал.

ЦВЕТКО ИВКОВ
Моят дядо Цветко, син на Алекса, се оженил през 1905 

година с баба ми Костадинка, родена Николова от Градини. 
Имали са 13 деца, но живи останали само седем. Три дъщери 
и четирима синове. Една от трите дъщери е и моята майка 
Цветанка.

Цветко се учил в Самоков, където завършил Средно 
техническо училище. От този период има една негова фото
графия, на която се подписал Цветко ИВКОВ. Трябвало е 
да следва в Лайпциг. Но повредил пръстите на дясната си 
ръка и понеже не могъл вече да рисува, това намерение не 
се осъществило.

Станал машинист на локомотива и работил в Цариброд, 
Търново и Татар Пазарджик. Починал в Плевен, където 
избягал 1924 или 1925, когато бил на 47 години. След него е 
избягала и съпругата му Костадинка с пет деца. В Кралство 
СХС останала само моята майка Цветанка, която през 1925 
година взела матура в Педагогическото училище в Белград.

ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ
Власаки е по-малкият син на Алекса. След Първата све

товна война той се завърща в Цариброд и започва да следва 
Юридически факултет в София, но не е го завършил. Ак
тивно участва в Септемврийското въстание 1923 година в 
Берковица. Там се и запознал с бъдещата си съпруга ЛЮБА. 
Тя е била 10 години по-възрастна от него.

Майка ми разказваше, че Власаки е предлагал след смъ
ртта на баща си фамилното име да им бъде ВРЕТЕНА- 
РОВИ, според прякора на дядо си Цветко. Това не е прието 
и останали АЛЕКСОВИ. Власаки е бил много обичан от 
майка си Суса.

Зарад своята партийна дейност от Цариброд бил ин
терниран в Инджия (Срем). Това е било през 1927 година. 
Власаки написал молба до властта и поискал да го преместят 
в Крупан, където била на служба майка ми. Тъй като Крупан 
е отдалечено място, властта приела молбата му. Там със 
своята съпруга Люба, която боледувала от туберкулоза пре
карват една година.

След като били амнистирани политическите емигранти, 
Власаки се завърща в София. Квартирувал е на улица "Кар- 
неги” номер 5 при един професор от Университета. Там 
започва да се занимава с плетене на огради от тел. Сам 
конструирал машина, открил работилница и успешно ра
ботил. Продължил с активна партийна дейност, но 1941 го
дина бил арестуван и интерниран на остров Расос, където 
остава до декември 1943 година.

В следващия брой: Власаки Алексов като худ<
Богдан Ни

пари от наив- 
хора и си изкарва "хляб без

сравнително малка сума ще из
върши голяма благородна мисия.

Е, именно в този храсталак 
(не) е заекът! Вашите пари няма 
да извършат никаква благородна 
мисия! Те отиват направо в джо
бовете на лъ

мотика .
Как да се защитите от такива 

"нещастници”? Съществува ед 
ин проверен отговор на този въп
рос: не им говорите нищо, не че
тете бележките, които ви пода
ват. На техните умолителни по
гледи отговорете с поглед, който 
не казва нищо. Ще избягат със 
сто на час!

жци, крадци и из
мамници!? Тези "хашлаци” са из
мислили трогателната приказка 
за вас, не тези от телевизията -

Милка СТАНОЙЕВИЧ

( СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ДУХОВАТА МУЗИКА В ДИМИТРОВГРАД - 
ЦАРИБРОД

3

ПЪРВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ СА ПОДАРЪК 
ОТ МИНИСТЪР ЙОЦОВ

През късната есен на 1942 го
дина по някакъв повод цариброд- 
ската смесена гимназия "Принц 
Кирил Търновски” посети тога
вашният министър на просветата 
госп. Йоцов. Ние, тогавашните 
ученици не забелязахме много 
събитието. Сигурно малко е сто
ял при директора на Гимназията 
г-н. Иван Григоров. Гимназията 
тогава се помещаваше в здани
ето, което днес ползва админис
тративната служба на ГИД-Ди- 
митровград, а която бе построена 
1936 година като жилищен блок 
за офицерски семейства.

Само след няколко дни уси
лено се подготви делегация, коя
то ще посети министъра в София. 
Покрай директора Григоров и 
учителката по пение Галина Ней
кова, ръководителка на учени
ческия хор, чиито изпълнения ве
че два пъти бяха излъчени по 
вълните на Радио-София, и двама 
ученика: Китка Дончева и Ми
хаил Нейков влязоха в състава на

На снимката, направена през 
1943 година, е първият състав на

чена разведена дама. Тя водеше и 
два хора - гимназиален и градски 
и те имаха забележителен успех 
във всички празненства на града.

Отделните инструменти по
лучиха свои изпълнители и за
почна усилена, индивидуална 
подготовка. Господи боже, чу
деса! Никое от момчета не беше 
държало в ръцете си дотогава 
инструмент. Сега имаха нотни 
листове, с музикални знаци, пау
зи, престо "стаката” и всичко по
глъщаха.

Обучаваха ги поотделно вър
ху нотите на някакъв марш. След 
два месеца искаха да опитат мо
же ли духовата музика да се със
тави и получи съвместен звук. От 
първия път е станало чудо. Ду
ховата музика хармонично обе
динила различните инструменти. 
Не съм присъствала на това съ
битие, но ми казаха, че г-жа Га
лина Нейкова дори скачала от 
радост, че за толкова късо време 
успяха да получат единен звук. За 
късо време започнаха да изпъл
няват много маршове, а след една 
година и концерти и откъси от 
класическата музикална култу
ра, изнасяха самостоятелни кон
церти в залата на Соколаната.

духовата музика.
Стоят: Васил Кикин, бас 

флигорна, д-р Георги Соколов- 
Дьола, зъболекар от Димитров
град, Тодор Горчев, бас, Васил 
Милошев, ученик от България, 
другите двама също софиянци, 
Стефан Станков, брат на Сини- 

бас-флигорна, 
пенсио-

делегацията под пълна ученичес
ка униформа. Министърът ги 
приел и като се върнаха, доне
соха вест, че министърът подар
ява на гимназията инструменти 
за духова музика. През зимата до
йдоха всички инструменти, сия
йно жълти и съвсем нови: две 
соло флигорни, две втори фли- 
горни, две бас флигорни, клари- 
нети тромбони, тъпан със зило
ве, барабан. Започнаха аудици- 
онни подготовки инструментите 
да се разпределят между заинтер
есованите ученици, музикални, 
обаче без музикална или учебна 
подготовка. Първата флигорна 
получи моят съученик Димитър 
Димитров, за когото вече знае
хме, че е надарен. Той пръв из
пееше нотните етюди, които пре- 

госпожа Галина Ней-

Станков,
Александър Еленков, 
нер-ветеринар от Димитровград, 
д-р Александър Гигов, втора 
флигорна, Георги Токунски, ве
теринар - флигорна

В средата: Петър Апостолов 
(брат на Цеца Маноилова) фли
горна, български ученик - 
ринет, госпожа Галина Нейкова, 
един кларинетист и Димитър Ди
митров, соло първа флигорна.

Покрай тъпана и барабана: 
двама ученика от София, дошли 
с родители, служащи в града.

(В следващия номер: Как Га
лина Нейкова подготви първата

ша

кла-

оперета в изпълнение на ученици 
от гимназията и я представи в са- 

"Павеллона край черквата - 
Иванов , музика, съпровод и со- 

без каквото и да е съкра-
подаваше 
кова. Тя се ползваше с висок ав- 
торит в гимназията. Беше суха, 
красива, много елегантно обле-

ожник
коловЛИСТИ

щение) Лилия Нейкова
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БОСИЛЕГРАД НА СТРАНИЦИТЕ НА “АЛМАНАХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ ЗА 1892 ГОДИНА(2) ^

Защо черквата е построена в Извор, а не в Ъосиле! рад.
села прибиратъ твърде малко и съ големи трудове: 
ръжъ ечмикъ, овесъ, елда и кукуругь. Най-добре 
виреятъ картофите, които се лредпочитятъ ло добрия 
имъ вкусъ; раждать се също въ голямо итобилие ратни 
видове овощия и челенчукъ, а така също обработва се

ката си и убива на място другаря си, тъкмо когото 
минавали преть Босилигрпдъ. Топа приключение от
върнало намерението на тогавашните Българи да 
рапятъ черквата въ Босилигрпдъ, по причина че пад-

именно билп

На 6 километра растоянис оть Босилидрпдъ към 
нстокъ се намира селото Изворъ, расположено

едннъ ридъ. То има добъръ изгледа» и е за
бележително но изобилната вкусна и бистра вода, коя
то извира ота» тамъ и свободно кара построените 
течението й воденици. Поради този извора» е дадено и 
названието на селото "Извора» . Говори се по предание, 
че на мястото гдето сега извира водата е било езеро, ота» 
гдето излизала» едннъ водена» бика», койтосе била» пос- 

биковстс на някой си пастиръ. Този послед

на йо на п-
лите на

нала Турска кръвъ ва» него, и затова 
са»градепа въ Извора».

Ва» селото Трекляно има стара черква 
родини”, която е съградена още ота» преди хиляда го
дини, и преправяна сегистогисъ. Ва» селото Ьожици има 
са*що една черква ”Св. Пстьръ” съградена преди 700 
години, която и до днссъ съществува при всичко, че е 
била много пъти разорявана.

Ва» селото Долни Лисиип така също се намира доста 
стара черква ота» преди 700 години като Божичката, а 
ва» с. Милсиско се срещата» развалини на сдимь стяръ

по и коноггьтъ.
Пасбища има превъсходни. Въ човечето села, а осо- 

бенио въ Църнощица, Дуката*, Горна Лисина, Мусуль, 
Биря, Плоча, Горна Ръжана и др. населението е лишено 
оть най необходимите продукти. За храна употребя- 
ватъ иовечето: ечмикъ, картофи и елда (иоследнята 
която се сравнява са» къкъла, хлябът оть която става 
«оста черенъ, а кога истине, рони се и приличи на кала», 
и въобще няма никакъвъ вкусъ). Съ една речъ рас
тителните произведения са толкова малко щото едва ли 
населението може да се прехрани ггрезъ цялата година. 
Някои ота» селяните си набавятъ храни ота» ближните 

Населението почти оть цялата Босилиградска 
околия има свои собствени курии, оть които извличатъ 

полза; дърветата служатъ за постройки и за 
горение, а шумата за отхрлнвание козите и говедата, 
дървения материалъ. особенно за горение се купува са» 
умерена цена и споредъ времето, но въ никой случай 
едина» кубически метъръ дърва не се продаватъ по 
ска.по оть 3 до 5 лева. В Босилиградската околия има и 

отъ няколко години насамъ сечението

”Си. Бого-

тоянно съ
издебал едннъ пъта» водния бпкъ, ударила» го са»ния

тоягата си, която била коха и сьдржала няколко жъл- 
тицн, па тя паднала в езерото. Отъ тамъ водата пробила 

време по долу и образувала ссгашинй извора», 
излезла оть селото УЙно. Следа»

следъ
частъ отъ същата 
дълго време тоягата била намерена ота» другъ човека», 
който безъ да знае що има ва» нея предала» я на при
тежателя й за ничтожна цена, който си я познала» и

манастира».
В а» селата Църнощнц», Долни Корите» и Лисина се 

мамиратъ развалини на старовсковни калета.
Почнати почти ва» цялата Босилиградска околия е 

песъчлива, предполага сс да има разми минерали, но 
още не са псички открити. Така също има и минерални 
води, конто още не са анализирани и изследвани. Ва» 
селото Долно Уйно се намира мрпмора», жълта и чер
пена глина, каменни пъглища и злато. Въ селото Му- 
сулъ е открито олово, тучъ и слюда. Въ селото Ми- 
лепцн близо до Восилирада» се намира минерална вода, 
която тече ота» една висока скала, подъ название Св. 
Вода. Тука» често идатъ селяните да се цератсъ нея отъ 
разни болести.

Въ Босилиградската околия, вследствие климати
ческите и почвени условия, растителните произведения 
въ много места са тва.рде слаби, така щото иовечето

околии.
отпосле изваднлъ отъ нея парите си.

Въ селото Изворъ се намира и една доста хубава 
черква "Св. Троица”, са»градена преди 70 години са» 
пожертвуванията на 70 села.

Вътрешността й повече изглежда на катакомба отъ 
колкото на настояща черква; но това се обяснява оть 
тогавашните трудни обстоятелства, при които с пра
вена. Църквата е щела да бъде съградена въ селото 
Босилигрпдъ. но понеже въ тогавашното време едннъ 
отъ турците воднлъ Българка отъ селото Райчнловци 
и като отнвалъ при дяда си на гости заедно съ още едннъ 
Турчин неговъ другаръ. по пътя последний му се 
присмялъ. че като отиде при дяда си. ще бъде нагостенъ 
съ прасе. Тогава Турчина се разярилъ, гръмва съ пуш-

голяма

други гори, но 
им е забранено.

Вода за пиене се добива отъ реката, кладенците и 
чешмите, която иа вкусъ е доста добра.

- Следва - 
Подготвил за печат: К. Г.

100 дин.2. - за комби возила и джипки
3. - за товарни коли:
- които могат да карат тежест до 3 тона . . 150 дин.
- от 3 до 8 тона..........................................
(за всеки тон над 3 до 8 тона)..................
- от 8 до 10 тона........................................
(за всеки тон над 8 до 10 тона)................
- над 10 тона................................................
(за всеки тон над 10 тона)........................
4. - за прикачим возила
- конто могат да карат товари до 3 тона
за всеки тон..............................................
- от 3 до 8 тона..........................................
(за всеки тон над 3 до 8 тона)..................
- от 8 до 10 тона..........................................
(за всеки тон над 8 до 10 тона)................
- над 10 тона................................................
(за всеки тон над 10 тона)......................
5. Ремаркета 50 дин.
6. За леки коли според мощността на мотора:
- до 900 цм3......... „... . *
- от 901 до 1350 цм-5... .

1350 до 1800 цм^ . .
1801 до 2500 цм3 . .

-от 2501 до 3150 цм^ . .
- над 3150 цм3..............
7. Мотоциклети:
- до 125 цм3....... ........

126 до 250 цм**... .
- от 251 до 500 цм3 ...
- от 501 до 1000 цм''...
- над 1000 цм''..............
8. За специални возила 
Комуналната такса според тази тарифа се плаща

7. Търговски магазини
- в града........................................................
- в селата......................................................
8. Магазини за семна и селскостопански

450 дин. 
280 дин.СЛУЖЕБНА

ОБЯВА
250 дин.

85 дин. 
650 дин.

85 дин. 
900 дин. 

85 дин.

320 дин.аптеки
9. Магазини за тютюн, вестници и сувени-

. 250 дин. 
1000 дин.

ри
10. Бензиностанции
11. Магазини за месо, риба, хляб, млечни изделия

600 дин. 
500 дин.

13. Частни гостилннчарски работилници . 1500 дин.
14. Частни занаятчийски работилници

Въз основа на член 18 на Закона за комунални такси 
и облагания ("Сл. глаеннк на РС", бр. 11/92 и 75/92) и 
член на Статута на Боснлеградска община (”Сл. глас- 
ник на РС". бр. 71/91), Общинската скупщина в Босиле
град на проведената на 31 януари 1997 година сесия взе 

РЕШЕНИЕ

и зарзаватчийници.........................
12. Останалите данъкоплатнци

60 дин. 
185 дин. 
60 дин. 

600 дин.
60 дин. 

850 дин. 
60 дин.

250 дин. 
. 60 дин. 
600 дин.

- в града............................................
- в селата...........................................
15. Хлебопекари.................................
16. Частни професионални дейности
- адвокати............................................
- останали............................................
17. Самостоятелни занаятчийски работилници от

областта на личните услуги.......................
18. Останали самостоятелни занаятчии

за изменение на решението за комуналните такси и 
облагания

Чл. 1.
Чл. 16 на Решението за комуналните такси и обла

гания ("Сл. гласник на РС", бр11/93) се изменя така: 
"облаганията за ползване на комунални блага от общ 
интерес се плащат в размер на 3 на сто”.

Чл. 2.
Решението ще се прилага от 1 януари 1997 година.

ТАРИФА НА ТАКСИТЕ

600 дин. 
300 дин.

45 дин. 
60 дин. 
75 дин. 

155 дин. 
200 дин. 
250 дин.

300 дин.

- които с данък се задължават въз основа на - от
- от300 дин.лд.

- които с данък се задължават чрез годишен пау-
300 дин.
. 80 дин.

Комуналната такса се плаща годишно за всяко на
именование на фирмата. Ако наименованието се изтък
не през първото полугодие таксата се плаща в срок от 
осем дни от приемане на решението.

Комуналната такса се утврждава и наплаща от Ре
публиканското управление за явни приходи - Делова 
единица в Босилеград. От комунална такса за изтък
нато наименование на фирмата се освобождават магаз
ините за смесени стоки и изкупвателните станции за 
изкупуване на добитък в селата: Извор, Мнлевци, Гру- 
инци, Г. Ръжана, Плоча, Мусул, Колчина гарина, Брес- 
ница, Зли дол, Назърица, Гложне, Г. Тлъмино, Кара- 
маница и Паралово.

Длъжните да плащат комуналната такса според 
тарифата трябва да подадат иск до 31 януари на годи
ната, за която се утвърждава таксата, т.е. в срок от 15 
дни след изтъкването на названието на фирмата на 
Републиканското управление на приходите - Делова 
единица в Босилеград.

• 5. За ползване на пространства за паркиране на 
моторни возила и прикачим возила на определени н 
означени места от страна на Общинската скупщина в 
Босилеград сс плаща:

1. - за леки коли, товарни, комби и автомобили, 
които могат да карат до 5 тона, за един час . . 1,50 дин.

2. - за тежки товарни камиони, които могат да
карат над 5 тона, ако се задържат до два часа 7 дин., а 
от 2 до 24 часа.....................................................

3. - за мотоциклети до час и половина и за всеки 
започнат час

според Решението за комуналните такси и обла- шал в града и Райчнловцигания - в останалите села• 1. За ползване иа обществени повърхнини или на 
повърхнини пред делови помещения заради продажба 
за 1 м2 в града се плаща 60, а в селата 30 динара за всеки 
работен ден.

Таксата се плаща на мястото или когато се получава 
позволение за ползване на обществена повърхнина. 
Плаща се на комуналната инспекция на мястото или 
при подаване на иск за получаване на разрешение.

• 2. Собствениците на средства за игри (билярд, 
томбола и под) плащат годишна такса от 900 динара.

Таксата се плаща при даване на разрешение за ра
бота. Доколкото няма разрешение или таксата не е 
заплатена, компетентен орган ще изчисли и вземе так
сата на мястото.

• 3. За подготвяне на музикални програми се плаща 
комунална такса за гостилннчарски обекти от 50 динара 
дневно.

15 дин. 
20 дин. 
25 дин. 
30 дин. 
35 дин. 

200 дин.

- от

при регистрирането на возилото.
Органът, който регистрира моторното и прикачно 

возило не може да ги регистрира, докато не се плати 
комуналната такса.

• 8. За изграждане на строителни обекти се плаща:
1. при изграждането на сграда за 1 м2 завзета 

площ месечно
2. при рабогги, които налагат да се копае коловоз и

тротоар за 1 м“ дневно............................................. 5 дин.
Таксата под I и 2 се увеличава с 50 на сто, доколкото 

разрешеният срок се продължава с 15 дни,а доколкото 
се продължава над 15 дни, таксата се увеличава със 100 
на сто.

3,5 дин.

Таксата се плаща при даване на разрешение за ор
ганизиране на музикална програма. Доколкото няма 
разрешение или таксата не е платена, компетентен ор
ган ще я изчисли и вземе на мястото.

• 4. За всяко изтъкнато название на фирма на де
лови помещения се плаща годишен паушал и това:

1. Предприятия (обществени и частни)
а) в областта на индустрията, търговията и гостил- 

ничарството:
до 30 работника...................................
- от 30 до 50 работника........................
- от 50 до 100 работника......................
- над 100 работника.............................
б) в областта на селското стопанство
2. Предприятия за дистрибуиране на електроенер

гия, техните клонове и делови единици
3. Филиали, експозитури, клонове на кредитни

банки, застрахователни заводи, агенции и финансови 
организации.........................................................

4. Делови единици, клонове, складове и органи
зации от областта на ПТТ съобщенията___ 1500 дин.

5. Изкупвателни магазини
станции .....................................

6. Магазини на самообслужване

• 9. За притежаване и ползване на плавателни
постройки за 1 м“ сс плащат.................................

• 10. Ползването на общсствни повърхнини за 
монтажни обекти (делови и гостилннчарски) на 
граннчно-пронускатслния пункт Рнбарци за 1 м“ се 
плаща

70 дин.

250 дни.
Таксата се плаща при получване на разрешението. 

Орган на управлението не може да даде позволение, 
докато не се плати таксата. Ако ползващият има позво-

500 динара 
. . 800 дин. 
. 1500 дин. 
. 2000 дин. 
. . 750 дин.

15 дин.

3 дин.
4. - останалите моторни возила до три часа задър-

3 дин.
Комуналната такса се плаща при паркирането на 

возилото, а наплащането върши орган, т.е. предпри
ятие, на което е доверено уреждането и поддържането 
на паркингите.

• 6. За ползване на свободни повърхнини за шат
ри и под. сс плаща такса от

• 7. За притежание на моторни и прикачим возила, 
освен за селскостопански возила и машини сс плаща:

1. - за автобуси

ление, но ползва по-голяма повърхнина от разрешената 
по преценка на компетентния орган ще плати до
пълнителна такса.

• 11. Ползване на повърхнината на Лисинското ез
еро за рибарници се плаща по 20 динара за 1 м.

Таксата се плаща при разрешението за поставяне на 
рибарник. Компетентният орган на управлението не 
може да даде позволение, докато не се плати таксата.

Ако ползващият рибарника има позволение, но 
ползва по-голяма пъвърхнина от разрешенията, компе
тентен орган ще прецени тази повърхннина и ще 
извърши допълнително наплащане на таксата.

жане и за всеки започнат час2200 дин.

2000 дин.

150 дни.и изкупвателни
400 дин. 
800 дин.

600 дин.
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БОЛНИТЕ И ЛЕКАРИТЕ В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА СА ИЗПРАВЕНИ 
ПРЕД СЕРИОЗНИ ТРУДНОСТИ

Няма лекарства
гРад"каРобщина сГ “ б°ЛНИ’ б°ЛНИТе 8 Б“

при обезпечаването на лекарства. Касата е толкова 
празна, че няма с Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември Но 8,какво да се купуват от произ
водителите, казва той и подчертава, че не е из
вестно кога ще се подобри положението.

- Не помня такъв недоимък на лекарства. По
ложението е толкова тежко, че сериозно 
въпросът как и с 
бено тези в

дава

ОБЯВА
се налага

за попълване на вакантното работно място счето- 
водител-контист-балансист.

УСЛОВИЯ:
- полувисше образование, икономическо-финансов 

профил;
- три години трудов опит в счетоводството и книговод

ството.
Молба с необходимите документи изпращайте до 

Издателството в срок от 8 дни след публикуването на 
обявата.

какво да лекуваме болните, осо- 
стационара, казва д-р Крум Накев, 

директор на Здравния дом. Няма даже ни най-ос- 
новни лекарства. Няма ги и в Здравния център във 
Враня, откъдето се снабдяваме.

Болните в

какво^да гибЛеМ" НЯМ^Л8^8Р^в°^^е^Р^т^нямаес 
показва Г*зк^аТ' К°ЛК° 6 ТрУДНО положението,
новните нямЛ ’ 46 ЛеКаРства’ даже и най-ос- новните, няма не само в държавните аптеки но и в
еТзааЦпе°пНаРа КЪМ Здравния Д°м- Сравнително добре 
е заредена частната аптека на Тодорка Христова
гражлани^са'6 Про6леми- понеже не всички 
граждани са в състояние да купуват лекарства,
тези, които това правят не могат да си вземат
парите от здравния фонд.
„ БаХЯрИ СотиРов. ръководител на обществе
ната аптека, казва че дълго време има проблеми

стационара сега са принудени да си 
купуват лекарства, с които лекарите да ги лекуват. 
Всъщност, лекуват се само ония, които имат пари 
да купят необходимите лекарства, доколкото ги 
има в частната аптека или ги намерят техни близки 
на други места. Онези, които нямата и пари, а те в
сегашния момент изобщо не са малко, негодуват и 
молят Бога за цяр.

ИН МЕМОРИАМВ. Б.

ДОНАТОРИ ПОМАГАТ ЗДРАВНИЯ ДОМ 
В БОСИЛЕГРАД

Динар по динар 
- бяло манто

Сърбислав 

- Сърба 

Златкович

цията, която все още е в ход досега взеха участие 
частното предприятие "Прогрес” - 2000, 
търговски фирми ”Ясна” - 600, "Гарфилд” - 300, 
Здравка Василева” - 200, ”Будучност” - 100 ди

нара. Общественото предприятие ”КОБОС” 
задачата да съшие безплатно мантата.

- Акцията бе необходима поради две причини: 
94-те заети бяха стари, а Здравният дом

частните

пое

мантата на
нямаше средства да купи нови, казва д-р Крум 
Накев, директор на Здравния дом в Босилеград. 
Благодарим на донаторите, казва той, които се 
включиха или ще се включат в акцията. Здравните 
работници ще умеят да се отдължат на гражданите 
и работниците в общината.

Синдикалната След дълго и тежко боледуване на 11 февруари 1997 година в 
Димитровград почина СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ.

Роден е 1921 година в село Обреновац, Пиротска околия. Ос
новното си образование получава в родното село, а гимназиално в 
Пирот и Димитровград. Като дете в седемчленно семейство е живял 
тежко, понеже имота на баща му Драгутин бил малък, за да храни 
петте деца (три братя и две сестри) и родителите им. Остава млад без 
баща. Настъпват още по-тежки условия за живот.

Сътрудник на Народноосвободителното движение става още 
през 1941. В Свърлишкия партизански отряд (Нишавска рота) пос
тъпва през август 1943 година. След формирането на Окръжното 
партийно поверенство на ЮКП за Пиротски окръг го изпращат за 
партиен работник на територията на бивша Царибродска околия. 
Бил е един от организаторите на царибродската младеж. Формирал 
е и първата група на Съюза на комунистическата младеж. Бил е член 
на Околийския комитет на СКОЮ в Царибродска околия и на По
литбюрото на Околийския комитет на партията в Цариброд, Пирот 
и Бабушница. Член на СКОЮ е от 1942 година, а на ЮКП от август 
1943 година. Носител е на Орден за храброст.

В димитровградската гимназия и Учителската школа е бил пре
подавател по философия. С развитието на димитровградското сто
панство става директор на гостилничарското предприятие "БАЛ
КАН”, дървообработвателното предприятие ”ЦИЛЕ”, а в димит
ровградската гумара комерчески директор. Избран е за председател 
на Общинската конференция на Социалистическия съюз в Димит
ровград. Повече години е бил председател на Съюза на бойците в 
Димитровград. Пенсионирал се през 1988 година.

Занимаваше се с публицистика, изследваше работническото и 
народноосвободителното движение в Димитровградско и Пиротско. 
Беше сътрудник на изданията на издателство "Братство”. Съавтор е 
на книгата "Димитровград, 1877-1945”.

Погребението стана на 13 февруари 1997 година в димит
ровградските гробища.

Много генерации от младежи, партийни работници, просветни и 
стопански дейци ще го помнят по неуморимата му дейност. Децата 
му ще го помнят като добър баща, а съпругата Милка като примерен 
съпруг и домакин.

Нека му е вечна слава и последен поклон пред паметта му.
От Общинския съюз на Пенсионерите и Общинския 

съюз на бойните в Димитровград.

организация в Здравния дом 
Босилеград поде инициатива за обезпечване на 
средства за манта на заетите, в която досега 
взеха участие повече обществени и частни пред
приятия и работилници в обшилата

В акцията Динар по динар - бяло манто” досега 
са събрани около 8500 динара, а за обезпечаване на 
плат за 186 манта са нужни 10 500 динара. В ак-

в

Н. Стойнева

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА които са искали да бъдат ваксинирани.
Когато пък става дума за заболяване от тази 

заразителна болест, досега размерът й все още не 
е застрашителен, макар че дневно помощ потърсят 
по двадесетина души, и не са нужни никави пре
късвания на учебните занятия. С други думи - за
сега в нашата община грипът е под контрол и няма

Няма епидемия
на грип

Хигиенично-епидемиоложката служба в Здра
вния дом в Босилеград се оглавява от д-р Васил впидемичнен характер - подчерта Захариев. 
Захариев. С оглед на факта, че грипът катозараз- ® борбата против болестта, добави Захариев, 
ителна болсет лесно се разпространява чрез кон- трябва да се прилагат следните превантивни мерки: 
такти между хората, тези дни го попитахме има ли болният да е в добре проветрена стая и с отго- 
масово заболяване от тази болест в общината и варяща температура; колкото може повечето да 

лежи и да ползва аспирин или ацетисал, както и 
различни видове витаминна храна, преди всичко 
съдржаща витамин Ц и топли напитки.

Накрая да кажем и това, че отпреди десетина 
дни е забранено да се посещават болните, които 
понастоящем са на болнично лечение в болницата 
в Босилеград.

какви мерки се предприемат, за да не се допусне 
епидемия.

- Преди всичко редовно вършим прегледи и 
контроли на гражданите, което е една от основните 
предпоставки за успешно осуетяване на болестта. 
Навреме обезпечихме достатъчно количество 
ваксини, а има и други видове медикаменти. Досега 
ваксинирахме 150 души, преди всичко граждани, м. я.

СТО ГОДИНИ ФУТБОЛ В СЪРБИЯ

Живот, посветен на спорта чина нашата обичана и непрежалимаНа 6 февруари 1997 г 
съпруга, майка, свекър

одина пос 
)ва и баба

НАДКА ПЕТКОВА (1928-1997) 
от с. Долна Любата, Босилеградско

През це 
скромна

Един от тримата лауреати на като треньор на тамошния гимназ- 
"Златната плакета” по повод сто- иален баскетболен отбор е бил 
годишнината на футбола в Сърбия пръв треньор нс нашите известни 
е и АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ от баскетболисти Драган Тодорич и 
Димитровград. ПЕРКО, както Арсич, сетне национали. Тодорич 

го знаят, е един от най-всес- днес е директор в КК "Партизан”. 
трантите спортисти в града. През 1974 година Перко се за

Роден е 1947 година в Цариброд връща в Димитровград и се нас 
и още от малък проявява интерес танява като секретар на тогаваш 
към спорта. Най-много го интере- мия СИЗ за физическа култура, къ 
сува футболната игра и с непълни дето професионално работи и ак 
15 години започва да играе за "Асен тивно играе футбол и баскетбол 
Балкански”. Като гимназист играе По това време се прави днешното 
всички спортове - футбол, хандбал, футболно игрище, за което е един 
волейбол, баскетбол, атлетика, от най-заслужилите. Активната си публиканския преглед, а като спор- 

.. Този всестранен спо- кариера като футболист завърша- тист се с изказал и като войник.
ва през 1974 и от тогава до ден- Като участник в армейското пър- 
днешен се занимва стреньорска ра- венство печели с отбора си по ханд- 
бота.

живот Ти беше трудолюбива, 
Ненадейно и тихо отиде от нас 

наги и остави огромна празнота в животите ни 
езмерна тъга в сърцата ни.

Поклон пред светлата Ти памет!
. ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
I Вроса, синове Симеон и 
| Тонка, зет Стоян, внучки 

многобройни пле

лия си 
и тиха.ро

визаЕ 
и бвсички

съпруг Стойне, дъщеря 
1 Георги, снахи Биляна и 

Олгица и Мария, внук 
меннициДеян и

Александър Петров
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 20 февруари тази година се навършават ТРИ 
ГОДИНИ от неочакваната смърт на

ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
от Моинци, магистър технолог в ГИД
Беше тих човек, добра душа, добър специалист. 
Като такъв винаги ще остане в нашите сърца. 
Опечалени: майка Еглика, съпруга Лалица, 
дъщери Таня и Анета, сестри Вера и Лиляна, 
брат Раша и останали роднини

гимнастика.
ртен интерес го насърчава да след
ва физкултура в Ниш.

През 1969 година отива да ра
боти в Кралево и в Нова Варош, но 
и занапред играе за димитровград
ските футболисти и баскетболис- кане 
ти Участник е в междурепубли- много прочути имена на Димитров- клуба. Почти всичко, което е ра- 
канските олимпийски игри в Прие- градския футбол. Тренира и оста- ботил досега работил го е волон- 
поле където играе за хандбалните палите селекции, по най-много пъ- терски, без пари. Както самият той 
и волейболните отбори на Крале- рвия състав на "Балкански". Като изтъква, докато го посят краката, 
во Интересно е да се спомене, че по преподавател в основното учили- той ще бъде в спорта, 
време на работата си в Кралево ще е завоювал трето място на ре- ___________________

бал златен медал.
Той е основател и треньор на До този сезон бе пръв треньор 
[ирския състав на "Асен Бал- на "Балкански”, а днес е щабен 
:ки”, от който сетне излизат шеф и член на ръководството

ПИОЕ
на

Съобщаваме на роднини и приятели, че на 22 
февруари (събота) в 11 часа на димитровград
ските гробища ще дадем панихида по повод 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил син, 
брат, шурей и вуйчо

МИРОЛЮБ-МИКИ миялков
Изминаха 6 тъжни месеца, откакто Ти замина 
във вечността. Със себе си отнесе нашата ра
дост и щастие. Без Твоето благородие ние 
чувстваме безмерна болка, тъга и празнота в 
съкрушените ни сърца.
Поклон пред светлата Ти памет!
От твоите най-близки

Д. Ставров

Още един опит за внасяне на дрога в страната
встъпника, митничарите намериха дрогата

пояс около талията му. Тя е била 
8 малки пакетчета. В момента

На 2 февруари т.г. в 18 часа на железопътния 
гранично-пропускателен пункт "Димитровград , еластичния 
митничарите заловиха италианеца Андрея Болд- 
ини в опит да внесе 2 килограма и 15 грама хероин. 
Италианецът е пътувал с международния влак Пирот. 
"Истанбул-Будапеща”. След личния обиск на пре-

опакована в 
италианецът се намира в Окръжния затвор в

Б. Д.
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ПИСКАЛА
йгдну вечер Оондо од ньиву, уморпн и >мд,гн. А се надам да 

моя Цвета тури Псдсньс на папал, а она тура нскакву кнтшну. 
Я се зачуди- Ие довчджудем, па шопа:

- Кво йе овой?
- Ис знам - рече она. - Д/где ми 7а Псича.
Како рече "Пенчо", мене нешто промлъну. Дуею се да 

потрошим фат-ри. Трошим, али не мту да и иаидем. Окну

йабут^, ^ ' цв(,то! Ку,уг су ми фт,ери'<
Она се огласи из куину:
- Я не знам куде ми ис глава, а 

"Оуили оч1 Г! Тъг се а сети да су ми цвикьериу ионалу, на атулу.
Кад се врну из ионалу, узо кюн пич сто. Погледа: Псича ме 

учланил у Парти/о. Е, домонега! Я немам на ре за гюрез и за 
струю, а он оче да му плачуйем чланарину...

Ако очеги да видиш тога Пеичу, нема да га наидеие у ньегов 
дом или на ньегову ньиву, него у селску продавшщу. Затай я 
йутредьн отидо у продавшщу. А тамо - Псича. у место оо- 
ороютро", я му реко:

- И е ли, Оре ПейчоI Што си овуй кньишку дал на моиу 
Цвету?

- Па, ако си писмен, ти си видел.
- Я несьм млого писмен, али знам сва слова. Видим да си ме 

учланил у Паптию, а песи ме ни питал очу ли или нечу.
- Де, бре Мамо, по лък. Ако сам те учланил, несьм ти очи 

извадил.
- Слушай, Пейчо! Ред йе било да „ „
- Па, сви наиаенци суу туш партию. Само ти ли сее против< А'
Я се тъг збуни. Помисли се: " Ако йе тека, што само я да

будсм очеегляк?..."
И тека йа, под стари дни, постадо партийаш.
Кад дойдоше избори, Псйча ни зора на договор. Свс исприча, 

додаде: "Напред беше лько. Знайс се койее суу бпрачки одбор, 
знайе се кога че да изаберемо и - колай работа. Али, съг траже 
да бирачки одбор буде - вишсстраначки. Л како ми да паправимо 
такъв одбор, кад у наше село има само йедна странка'... Ми 
се сви укьутамо. Кво да рабоетемо?... Тъг се на сети, па рско: 
"Ей! Ай де да паправимо овак: да од наши поверльиви лъудее 
направимо пита одбор, па да и кретимо койи че у име койу 
странку да буду. Ете, Ранча нека буде у име Радикалску...

- Што бъш йа ? - побуни се Ранча.
- Па, деда ти йе бил радикал...
- Од куде ти той знаеш?
- Па, ишъл йе без гаче.
Сви се усмсйаше, а он се сети, па ме насади:

имал гаче!...

питуйеш за твой ити ме

ме питаш.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Динар да е...ЛЮБОВ па

И сега я чака, 
там, в гъсталака.
Още я няма 
неговата "дама".

Парите ас хссч не жалее, 
само шоколад да й подари. 
Тя нещо пак се мръщи 
И споменава му обуща.

Що да прави? Накъде?
От мъка ще се изяде, 
в джоба няма пари 
мето за еуегарге.

Хубаво му мама каза 
от всичко да се пази, 
да не се "поквари", 
да не сее пустеете пари!

Преди няколко десстиле- не е купил каквото е тряб- 
тия населението от Лисин- вало и започнала да го мъ- 
ски район с основни продук- мри. А той, лисинецът, ни- 
ти се снабдявало в Сурдули- що не я слушал, все още не 
ца и Владичин хан. Мина- могъл да се съвземе от вид- 
вали са по някой си стар път, яното и след малко казал на 
който водил през планината жена си:
Стрешар, спускали се низ 
Варденик и слизали в Сур- да знаеш що съм видел... 
дулица и по-нататък. Пъту
вали са главно пеша или с помолила да й каже какво 
коне, в случай да пазаруват това е видял, че не може 
повече продукти. Днешния толкова да се съвземе, 
път не е бил пробит, а за 
автобуси и дума не е става- На свако побиено дърво ви- 

делце, па свети ли, свети?! 
Някой си лисинец, като ДИНАР да коща чу га ку- 

дошъл за пръв път във Вла- пуем.
дичин хан, останал зашеме- Това ”виделце” била 
тен от видяното и забравил електрическа крушка, коя- 
да пазарува. Като се завър- то нашият лисинец видял за 
нал у дома си, съпругата му първи път. 
останала изненадена защо

- Да знаеш що съм видел,

Съпругата изплашено го
- Баба ти йе знала есето ней е
Кад се исмсяиес на мойрачун, Ранча лае врну: предложи мене

да йа будсм у ееме СПО. Йа нечу!
- Што бъш йа?
- Е, па деда ти йе бил четник!
Скарамо се йа и Ранча. Йсдбег нее нскако смеереешс.
И за одбортека доби нане човек.
Алее, некьее, магсъе лее му га койи йе, пронел по село како смо 

ми със пре показували на бабс койее брой да окруже; како нссмо 
гасели у кукъе куде жгевс дртляци, како смо на лгеатекъ куде нейе 
окружен наш човек окруже ели йоги йсдън брой, па леестикъ 
постал неважекъи... Има у напее село йедна замлата, Иеша, 
койи анално прича од нскакву демократеейу. Деда му бил 
демократа, па и он се турил на деду. Мочауз ветар. Имаунука 
у Пеене койее му прачуие нскакву"Дсмократию". Дооде при нйсга 
овийа млади, необрееченге и нсжснйсте. Онге су у наше село - 
теша опозеецеея. Оче демократеейу. Море, тояга йе за не е и а не 
делеократеея!...

Я сваку вечер гледам ее слушам весете преко тслевгезгейу. Кво 
ми речу, той йе за мене истина. Алее, тия Нееееа слуша белос- 
вепескъе радеео-сташецс и преноеге кроз село како се у напей 
градовее народ побунил. Белкъгем и крале е гласова. Я не веруйем. 
Пцуйем и Нееееу и цел свет. Али, ее наша телевизия преезна: 
еестиее се народ иобуеиел! Море, некьи признали што су крали! 
Я не би преезнал, све док ме не приведуу Меелеецгею. Не би ее еееамо 
преезнал, алее, чим лее уведу у кани,сларгейу, мене се одма, да ми 
простине, преемоча - я леорале да признам све. Такъв сале.

Рааеуштееиее се еееколе. У наееее село дойдоше студенте е. 
Зарадуваееес еем се бабс ее деде. Алее, за кратко.

Йедну вечер я намира стоку па пзлезо еез пояту. Чу да нешто 
ефрчее ко попък пред жетву. Какъв попък усред згелеу?! Море, 
огласите се йоги. Ама, да лее ми пойе уо е слее ми се дигал 
прштесак?. Кад сеупееиета! Уокаиее се:"Аоповге! Аопови!..." Я се 
тъг сеете: "Той су тия апудентее!..?

А]д у здрав)с! .

- Да видиш що има у Хан!

ло.

И сега я чака,
Там, в гъсталака. 
Защо лее я няма 
меелата му "дама" ?

Ацка Манойлович М. 3.
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