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ЧЕСТИТИШ ОТЛИЧИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА -13 МАЙ
Деня™СИГУРНОЕСТОН,зАмдй РЕПУБШКДТД ПОВОД

ПО ПОВОД 13 МАЙ - ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКАТА 

ЗА ОТЛИЧАВАНЕ

СВЕТЪЛ ПРИМЕР ЗА ЮНАЧЕСТВО 

И ПРЕДАНОСТ НА СВОЯ НАРОД И 

СВОЕТО ОТЕЧЕСТВО
• Президентът на СР Югославия и Върховен комендант Слободан Милошевич 

прати честитка до личния състав на органите и службите на сигурността по повод 
1А май - Деня на сигурността.

честитката
президента Милошевич 
се казва:

” По повод 13 май - 
Деня на сигурността, на 
всички служители в ор
ганите на вътрешните 
работи и службите на 
сигурността изпращам 
сърдечни честитки и от
давам признание за при
носа им в опазването на 
сигурността на отечест
вото.

По повод Деня на сигурността - 13 май, президентът на Съюзна република 
Югославия Слободан Милошевич издаде указ за отличаване на офицери и подо
фицери в полицията - служители в Министерството на вътрешните работи в Сър
бия.В на за юначество и пре

даност на своя народ и 
своето отечество.

С високото си па-

За проявена храброст, непоко- Драголюб Пантелнч, взводен командир 
лебимост, успех в командването, дисци- Любиша Цвсткович, взводен командир 
плинирано и отговорно изпълняване на Драго Путник и взводен командир Деян 
задачите в сигурността, при което с лич- Милетич. 
ния си пример са били образец в своите 
единици са отличени:

триотично 
доблестта и професио
нализма вие осуетихте 
действането на враже
ските сили и им попре
чихте да подринат си
лите на нашата от-

съзнание,
С Орден за заслуги в областта на от

браната и сигурността 111 ранг са от- 
С Орден за храброст: капитан Велко личени: взводен командир Зоран Павко- 

Раденович, взводен командир Синиша внч, взводен командир Сретен Пайич и 
Вишнич, взводен командир Радойица младши взводен командир I ранг Горан 
Никчевич и взводен командир Бранко Вучичевич.
Васич.брана. С Медал за доблест в областта на 

С Орден за заслуги в областта на от- отбраната и сигурността са отличени: 
браната и сигурността I ранг са взводен командир Воислав Павич и 
отличени: майор Драган Аризанович, взводен командир Ненад Симович. 
майор Божко Аджемович, майор Милан 
Лечич, поручик Миролюб Вукович и по- браната и сигурността са отличени: 
ручик Звездан Йованович. взводен командир Милан Райкович,

С Орден за заслуги в областта на от- взводен командир Зоран Пушичич, 
браната и сигурността 11 ранг са от- младши взводен командир I ранг Йовица 
личени: капитан Милета Томнч, Дснич, младши взводен командир I ранг
поручик Томислав Маркович, поручик Любинко Тодорович, младши взводен 
Стале Мойсилович, подпоручик Пре- командир I ранг Александар Минич и 
драг Начкич,заставник Боян Маркович, младши взводен командир Александар 
висш самостоятелен референт Слобо- Ннколич. 
дан Зарич, взводен командир първи ранг

Честитайки ви пра
зника аз съм уверен, че 
и занапред, както и до
сега честно, професи
онално и в духа на сво
бодолюбивите тради
ции на нашия народ ще 
изпълнявате всички за
дачи в отбраната на су- 

извършиха и престъпническата агресия веренитета, териториалния интегритет, 
срещу нашата страна, вие постигнахте независимостта и конституционния 
голям успех. В тази борба храбро загинаха порядък в Съюзна република Юго- 
много служители в органите и службите на 
сигурността, чиято жерта е светъл пример

В сломяването на
С Медал за заслуги в областта на от-сепаратистичиото дви

жение и разбиването на 
неговите терористични 
банди в Косово и Мето- 
хия, подкрепени от 
външните сили, които

Слободан Милошевич

славил.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛУТИНОВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА МВР
жението и обезпечаването на занапред професионално, ефи- 
държавиата граница. Голяма са- касно, отговорно и в съзвучие 
моотверженосг и храброст про- със закона ще изпълняват зада- 
явиха и служителите от пожар- чите си в опазването на уточне- 
никарските поделения в санира- ния от Конституцията ред, ук- 
нето на последиците от бомбар- репването на сигурността в Ре- 
дировките и грижата за цивии- публика Сърбия и обезпечава

нето на мира и спокойния живот

От началото на агресията на 
НАТО служителите на МВР с

4 По повод 13 най - Деня на 
сигурността президентът на Ре
публика Сърбия Милан Милути- голяма самоотверженоост и за

силено ангажиране приспособи-нович прие в сряда делегация на 
Министерството на вътрешните ха дейността си към новите ус- 
работи на Сърбия, водена от ми- ловия и напълно успешно извър- 
нистър Влайко Стоилкович. шиха всичките си задачи. Това 

Честитайки празника на ор- потвърдиха с високия си патри- 
ганите и службите на сигурност- отизъм, всеотдайност, храброст 
та президентът Милутинович им 
отдаде голямо и заслужено приз-

ното население.
и труд на всички граждани на

Президентът Милутинович Сърбия.и високия си морал, поради ко
ето заслужават специално приз- още веднъж подчерта, че граж

даните в Сърбия търсят веднага 
да бъдат прекратени бомбарди
ровките и да се прекрати агре
сията на страните от НАТО. Ние 
винаги сме настоявали и насто-

нание.нание за самоотвержеността и 
храбростта в защитата на кон
ституционния ред, териториал- 
ната цялост, безкомпромисната държавата Сърбия днес разпо

лага с високопрофесионални си-

Прсзидентът Милутинович 
изрази удоволствие от факта, че

разплата с терористите в Косово 
и Метохия и за обезпечаването ли на сигурността, които са най-

добрата гаранция, че професи
онално, компетентно и в съзву
чие със закона ще изпълнят и 
най-сложните си задачи, за бла
годенствието на всички гражда- 

Република Сърбия.
В тези тежки и сложни ус-

яваме за мир и политическо ре
шение, за продължаване на пре
ките разговори с представители
те на политическите партии на 
косметските албанци при пъл
ното спазване на равноправието 
на всички граждани и национал- 

яви във връзка със спекулите в ни общности, които живеят в 
производството и оборота на Косово и Метох™. 

из_ стоки за широко потребление,
■лекарства и енергенти, подобря
ването на безопасността в дви-

на мира и сигурността на граж
даните на цялата територия на 
Република Сърбия.

С дейността и постъпките си 
в съзвучие със закона служите
лите на МВР си спечелиха ува-

Милан Милутинович

бата против престъпността, осу
етяването на незаконните про-

ни в
жение и укрепиха доверието на
нашите граждани, което показ- ловия, подчерта президентът 
ва, че те са изпълнили профе- Милутинович, МВ успешно 
сионалните си задачи по най-до- пълни и другите си задачи отсво

компетенции, особено в бор-

На края президентът Милу
тинович изрази увереността си, 
че всички служители в МВР ибрия начин. ите



СОФИЯ: АПЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАК
СИМПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СР 
ЮГОСЛАВИЯ ЗА ОТЛИЧАВАНЕ ВЕДНАГА ДА БЪДАТ 

ПРЕКРАТЕНИ УБИЙСТВАТА 
И РАЗРУШАВАНЕТО В 

ЮГОСЛАВИЯ

• Слободии Мплошспнч отличи посннослужсщн з» проявената храброст, висока доблест и 
самонинциатнпа, дисциплинираното и отговорно извиълняпанс на всички задачи в борбата против 
чувствително надмощння и но-добре въоръжен враг

СУказ нл президента на Съюзна република добре въоръжен враг с Медал на честта са от- 
Югославия Слободан Милошеннч по повод личеии: майор Милорад Роксандич, старши вз- 
Деня на победата, а за проявената храброст, воден командир първи ранг Драган Матич и 
високата доблест п самонннциатпва, дмецнпли- старши взводен командир първи ранг Бранно 
нираното и отговорно изпълняване на всички Тннтор. 
задачи във въздушната борба против чувстви
телно надмощння и по-добре въоръжен враг, с действия за отбрана на свободата и независимо- 
Ордеи за храброст са отличени: майор Бошко спи па Отечеството с Медал за доблест в 
Дотлнч, подпоручик Тнослв Янковнч и старши областта на отбраната и сигурността е отличен 
взводен командир първи ранг Сладжан Вучко- войникът Симо Попович.

По решение на президента, издадените на 8
За проявения героизъм и високата самоини- май укази са прочетени във всички поделения на 

циатива в изпълняването на бойните задачи във Югославската войска, 
въздушната борба против надмощння и ио-

Негово светейшество българският патриарх Максим призова 
"веднага да бъде прекратено убиването и разрушаването в СР 
Югославия и да започнат преговори за установяване на траен мир, 
премахване на последиците от войната и изграждане на обща ста
билност на Балканите”.

От всички медии в България единствено ежедневникът "Мони
тор” публикува посланието на българския патриарх. Този вестник 
публикува и изявлението на представител на Светия синод на Бъл
гарската православна църква, според което "националната теле
визия нямала време да изпрати екип, който да заснеме изявлението 
на патриарха на православната държава България, защото е отру
пана с много събития”. Главният секретар на Светия синод митро
полит Гсласий заяви пред "Монитор”, че апелът на патриарх Мак
сим за мир и против агресията срещу сръбския и югославските 
народи не е публикувана поради това, че ”в него не са осъдени 
ръководителите на съседната държава”.

За проявена та храброст и доблест в бойните

вич.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

ГЕНЕРАЛ ОЙДАНИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ 
НА ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА В ЮВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТ

КИ СЪЮЗ
По повод 13 май - Деня на 

службите н органите на сигур
ността началникът на Щаба на 
Върховното командване гене
рал-полковник м-р Драголюб 
Ойданнч със сътрудниците си в 
сряда прие делегация на разуз
навателната служба и Управата 
за сигурност към ЩВК начело с 
генерал-подполковник 
Фаркаш и генерал-майор Бран- 
ко Кърга.

Честитайкн им празника, ге
нерал Ойданнч посочи голямото 
значение на задълженията, кои
то изпълняват служителите в ра- 
зузнавателно-сигурностннте 
служби и органите на военната 
полиция на Югославската вой
ска и им отдаде признание за 
ефикасното изпълняване на за-

риозни опити за нарушаване на 
сигурността, боеготовността и 
единството на Югославската 
войска. Личната храброст и про
фесионализмът на служителите 
в органите и службите на сигур
ността и военната полиция чув
ствително повлияха в такива не
равноправни условия ЮВ да за
пази най-силното си оръжие - ед
инството си с народа, свободо
любивия дух, високия морал и 
увереността в окончателната 
победа.

В изпълняването на тези за
дачи известен брой служители в 
органите и службите на сигурно
стта дадоха най-ценното, което 
имаха - живота си. Тяхното дело 
ще остане като траен пример за 
храброст, патриотизъм и всеот- 
дайност на професията си, наро
да н отечеството.

С искрени пожелания след
ващия празник да отбележим в 
свобода аз ви отдавам признание 
за проявената досега храброст и 
изразявам твърдата си увере
ност, че задачите си по защита на 
Войската и отечеството ще из
пълнявате ефикасно и успешно, 
както и до сега.”

МЕЖДУНАРОДЕН СЪД ЗА 
ТЕРОРИСТИТЕ

Председателят на Българския антифашистки съюз (БАС) и 
депутат на Демократичната левица Велко Вълканов заяви в сряда 
в София, че Изпълнителният отбор на БАС подел в България и 
чужбина широка инициатива наскоро да бъде сформиран между
народен съд за "съдене на държавите и лицата, виновни за брутал
ната агресия срещу СР Югославия, за злодеяние против мира и 
човещината".

Вълканов заяви, че българските антифашисти призовали съ
ратниците си от Гърция, Русия, Германия и Франция съвместно да 
сформират съд, в който да бъдат съдени виновниците за най-новите 
злодеяния против един народ и то в края на XX век. На подсъдимата 
скамейка, както каза Вълканов, ще седнат терористите от САЩ ц 
НАТО, които извършиха брутална агресия срещу СР Югославия.

Геза

Генерал Драголюб Ойданич

войска, охрабрена от сплотено
стта си с народа, героично и са
моотвержено оказва съпротива 
на многократно надмощння враг. 
Пълен принос за това дадоха и 
дават органите на сигурността и 
на военната полиция с отговор
ното и високо професионално 
изпълняване на задачите си в за
щита от разузнавателно-терори
стичната и други вражески дей
ности.

ИНСТИТУТЪТ "ПЪРВИ МАЙ" В НИШ ОТПРАВИ 
ПИСМО ДО МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ТРУДА В ЖЕНЕВА

дачите.
В честитката на началника 

на Щаба на Върховното команд
ване се казва:

”В момента, когато нашето 
отечество е подложено на неза
помнена престъпиическа агре
сия на НАТО пакта, който със 
съдействието на сепаратистич- 
ните, терористични и други суб- 
верзивни сили желае да го оку
пира и покори, Югославската

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 
СПАСЕНИЕ НА 

БАЛКАНИТЕ
В сътрудничество с общест

вените институции и народа като 
цяло бяха осуетени всички по-се-

Бомби с голяма разорнтелна сила и ракетна техника сеят смърт 
навред из страната ни, съсипват икономиката ни, разоряват стопанската 
и извънстопанска инфраструктура, оставят развалини в градовете и 
селата, унищожават миналото, настоящето и бъдещето.

Това между другото се изтъква в писмото, което Институтът за 
качество на трудовата и жизнена среда ” Първи май” в Ниш отправи до 
всички институти в света, с които сътрудничи, и специално до Между
народната организация на труда в Женева.

- Последиците са страхотни - се изтъква по-нататък в писмото. - 
Хиляди мъртви и ранени, стотици хиляди жители без покрив над глава
та, колони бежанци, повече от половин милион работници без работа...

Изхождайки от ролята и отговорността си в областта на охраната 
на труда, опазването и подобряването на трудовата и жизнена среда и 
качеството на живота, към посочените факти добавяме и следното: 
застрашен е животът на всеки човек на работното му място и извън 
него; застрашени са работниците, които от развалините изваждат мърт
ви и спасяват ранени, както и онези, които защитават своите фабрики и 
ги възстановяват за производство; преживелите са застрашени отмини, 
които не са експлодирали, застрашен е растителният и животински свят, 
както и човешкото потомство заради разрушаването на химическите и 
петролни постройки.

Екологична катастрофа надвисна над нашите простори с тенденция 
да се разшири не само на Балканите. Затова изтъкваме необходимостта 
от спешно решаване на сложните проблеми в защитата на човека и 
неговия живот, опазването на природната и трудова среда и премахва
нето на всичко, което нарушава природното равновесие. А с военните 
разорения в Югославия то е нарушено сериозно и с дълготрайни после
дици.

(Танюг)

МОСКВА

ЕЛЦИН СМЕНИ ПРЕМИЕРА ПРИМАКОВ
Президентът на Русия Борис Елцин сменил 

в сряда досегашния руски премиер Евгений наСтепашин до Държавната дума, която трябва 
Примаков и назначил вицепремиера и министър да я обсъди и одобри. Само няколко минути 
на вътрешните работи Сергей Степашин за из
пълняващ длъжността председател на прави- решил да открие процедура за гласуване вот на 
телството на Руската федерация.

Обяснявайки

ката държава спешно изпратил кандидатурата

преди това долният дом на руския парламент

недоверие на държавния глава.
решението си, президентът Веднага след срещата си с Елцин, на която е 

Елцин оценил, че кабинетът на Примаков е осведомен за сменяването му, Примаков свикал 
изпълнил тактическата задача, която му е по- съвещание с вицепремиерите, на което не при
ставена, но стопанското положение в страната съствал новоназначеният премиер Степашин. 
и по-нататък не се подобрява". Шефът на рус-

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РУСКАТА ДУМА С.БАБУРИН:

МОСКВА БИ ТРЯБВАЛО ДА ОКАЖЕ ПРЯКА 
ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА ЮГОСЛАВИЯ
• Доколкото Русия предостави на Югославия съвременни средства за противовъздушна отбрана, 
НАТО веднага би прекратил бомбардировките и би се съгласил с мирните преговори, смята Бабурин 

Подпредседателят на Държавната дума на 
Руската федерация Сергей Бабурин заяви в ин-

Необходимо ни е сътрудничество и помощ за премахването на тези 
и други тежки последици. В настоящия момент най-голяма помощ би 
било спирането на войната и бомбардировките, които след себе си 
оставят икономическо, социално, психологическо и екологично опус
тошение.

Очакваме, че с престижа и авторитета на Вашия институт и Вие с 
личното си ангажиране ще дадете своя пълен принос към това - се клзбл 
в края на писмото на Института ” Първи май” в Ниш.

"Доколкото Русия би предоставила на Юго
славия съвременни средства за противовъздушна 

тервю за телевизионната станция НТВ, че Русия отбрана, НАТО веднага би прекратил бомбарди- 
би трябвало да бъде по-активна в търсенето на ровките и би се съгласил с мирните преговори”, 
мирно решение за косметската криза и че Москва заяви Бабурин непосредствено след завръщането 
би трябвало да окаже на Югославия пряка военно- си от Македония, 
техническа помощ.

ВШ&14 МАЙ 1999 г.



нови БОМБАРДИРОВКИ НАД НИШ ДРУГИ ПИШАТ ШВ "ВОЙСКА"

С РАКЕТИ СРЕЩУ 

СКЛАДОВЕТЕ НА 

” ЮГОПЕТРОЛ” И
” енергогаз”

в агресията срещу срю нато
ЗАГУБИ НАД 70 САМОЛЕТА

• Главният щаб на НАТО продължава да крие големите си загуби, но признава ” високия професиона
лизъм и подготвеност на личния състав на ПВО на Югославската войска”

Дори и западните източници признават, че в които, ”без ясна идея и тактически оправдани на- 
досегашната агресия срещу СР Югославия НАТО мерения” се изпращат във високорисковани гено- 
е загубил повече от 70• От проектилите „а НАТО злодеите беше повреден Душко

Матковнч, подпредседател „а СНС • Горан Алекспч служиТел на 
МВР, тежко повреден • Ранени *ужител на
са надлезът на околовръстното

самолета и около 200 кри- цидни акции, а в последно време им се изключват 
лати ракети, пише списание "Войска” в най- 
новият брой на военното си издание.

и съоръженията за катапултиране.
Използвайки специални тактически действия 

и бърз маньовър, както и иновации на системите, 
личният състав на ПВО предизвиква неразре
шими трудности за вражеските самолети”. Ко
мандният състав на ЮВ показа, че "нашата стра
тегия, тактика, знание и съобразителност надми
нават схематичните варианти на НАТО генерали
те, които, макар и неохотно, признават, че защит
ниците на нашето небе са ги изненадали и над
хитрили”

Сп. "Войска” пояснява, че това е разбираемо, 
понеже НАТО загуби десет процента от около 700 
ангажирани бойни самолети. Тази бройка доказ
ва, че НАТО е "навлязъл дълбоко ”в минус”, кой
то трудно може да се оправдае пред онези, които 
ги отвръщаха от военния поход срещу суверенна 
Югославия”.

Тези истини не може да обясни благонадежд-

са още шестима души • Повредени 
шосе и жп линията Белград-Ннш

«Езжаг ЕЗгЕНЕЗ “
проектила за трети път през по
следната

ко-

ционални и държавни интереси, 
седмица бяха бомбар- подчерта Гаевич.

Тя добави, че ”ниедирани промишлената зона "Се
вер и складовете на "Югопет- 
рол и Енергогаз”. Бомбарди
ровките предизвикаха огромни 
материални щети.

В момента на бомбардиров- Решаването на всички проблеми 
в Косово и Метохия по мирен 
политически начин и при равно
правието на всички национални 
общности”.

си оста
ваме

ПРИВЪРЗАНИ КЪМ 
ПОЛИТИКАТА НА МИРА,

ките на посещение в тези скла
дове се намираше делегация на 
Югославската скупщина, в която 
бяха подпредседателката на Съ-

ПВО на ЮВ в отбрана на отечеството

Главният щаб на НАТО обаче продължава да 
крие големите си загуби, като същевременно при- 
знава "високия професионализъм и подготвеност ният Дежурен лансер на лъжите в Главната квар-

тира на НАТО в Брюксел Джейми Шей, конста
тира сп. "Войска” и добавя, че "когато нещата

Генералният секретар на 
СПС подчерта, че ”ние няма да 
забравим злодеянията и жертви
те, както и онези работници, ко
ито останаха без работа. Ще 
предприемем всичко възможно 

СТРАДАНИЯТА НА ЦИВИЛ- чрез солидарност да обезпечим
работа за всички”.

След като обиколи най-за

вета на гражданите и генерален 
секретар на СПС Горица Гаевич 
и подпредседателят на СПС и на
роден депутат Душко Матковнч.

на личния състав на Противовъздушната отбрана 
на Югославската войска (ЮВ)”.

Несъгласието относно много въпроси - пцше 
по-нататък сп. "Войска” - създава голяма кон- 
фузия в редиците на агресора, която се увеличава трагикомично студио гостува някои от генералите

или адмиралите на алианса .

започнат да се изплъзват от контрола и станат за 
присмех на журналистите, тогава в брюкселскотоУВЕРИХМЕ СЕ В

НИТЕ ГРАЖДАНИ, ежедневно и заради недоволството на пилотите,
а и самите ние бяхме прицел - 
заяви пред журналистите ге- сегнатите части в град Ниш Го- НАТО АВИАЦИЯТА ОПУ- 
нералният секретар на СПС Го- рица Гаевич подчерта, че и в 0ТОШИ И ВЛАДИЧИН 
рица Гаевич, която са намираше Ниш жертви са изключително ^

БОСИЛЕГРАД

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ 
НА СИГУРНОСТТАна дваестина метра от мястото, цивилни граждани, деца, жени и 

на което падна бомбата. старци, граждански обекти, как-
"Повреден е и подпредседа- вито са болниците, пазарите и ТТ^}^ ДСЕРТВИ И 

телят на СПС Душко Матковнч, семейните къщи, които са пре-
който вече е в операционната за- търпели огромни материални СТРАХОТНИ 
ла в Клиничния център в Ниш” щети.
каза тя и подчерта, че се е спа- РА.ЗРУШЕН[Р1Я[
сила благодарение на стечение
то на обстоятелствата и помощ-

И тази година, въпреки безумната агресия на НАТО 
алианса срещу нашата страна, в Отдела на вътрешните работи 
в Босилеград бе организирано тържество по повод 13 май - 
Деня на сигурността. По този повод на 12 май началникът на 
Отдела Видан Марииковмч даде прием за пенсионираните слу
жители на МВР, а на 13 май делегация на босилеградската 
служба за сигурност беше приета от председателя на Общин
ската скупщина Сотир Сотиров.

На 13 май представители на Отдела положиха свежи цветя 
на гробовете на починалите служители на обществения ред и 
на полицаите, които загинаха в борбата срещу албанските те-

м. я.

ПОСЛЕДНИ
НОВИНИ

По време на дивашкото си 
върлуване през нощта на 11 
срещу 12 май злодейската 

НИШ: В получасово жестоко на- НАТО авиация с четири проек- 
падение около 15 часа в сряда, тила опустоши Владичин хан. 
самолетите на НАТО агресора Този ужас с най-голямата

бомби Трагедия на Владичин хан в не
говата история”, заяви пред 
ТАНЮГ председателят на Об-

та от страна на другарите от 
Ниш, председателя на нишките 
социалисти Горан Николич и из
вестния бивш хандбалист Час-
лав Грубич. Горица Гаевич каза, 
че по време на обиколката си на

рористи.
изсипаха цял куп касетни

развалините в Ниш се уверила в ВЪрХу жилищния квартал Дува- 
това, че духът на гоя народ е не- НИще в източната част на града, 
поколебим и добави, че гражда- ца булевард ”Сретен Младено- щинската скупщина Сърболюб 
ните на град Ниш, както и в ВИч” и в околността на основ- Цветкович и допълни, че убий-

” Филип Филипо- ството на Милан Игнягович,

ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ФОРМИРАН ОТБОР ЗА 
ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИдругите части на нашата страна ното училище 

са решителни и единни в отбра- вич”, в която са и сградите на ученик от четвърти клас в гим- 
ната на свободата и независимо- три средни училища, както и не- назията Йован Скерлич , и

далеч от булевард ” Ленин” се Гордана Николич, третокласни- 
Ние се ръководим от нашия чуха многобройни детонации, чка в същото училище, е прес- 

характерни за касетните бомби, ТЪПление без прецедент, 
които са забранени с междуна-

В Пчински окръг е приложено напътствието на републикан
ското Министерество за работа, борчески и со циални въпроси и със 
седалище във Враня е формиран отбор за разпределяне на хумани
тарни помощи в окръга. За председател на от бора от 11 души е 
назначен Стоядин Станкович, председател на ОС във Враня. В 
състава на отбора е включен и представител на Вр.анската епархия, 
което показва, че в това тежко време всички сили в републиката 
действат с една и съща цел: да се помогне на онези, ко ито се нуждаят 
от помощ.

Отборът взе решение, въз основа на което ще се разпределят 
хуманитарните помощи (храна, облекло, обувки, лекарства и пр.), 
събрани в окръга или изпратени от други места. В него са утвърдени 
и критериите за разпределяне на помощите на седемте общини в 
окръга. Основен критерий е броят на жителите в тях. Цел окупните 
помощи ще се разпределят както следва: община Враня, ь 'оято ще 
разпределя и хуманитарните помощи за община Прехш *.во, ще 
получава 3/7, общините Буяновац, Владичин хан и Сурдулиць' по 1/7, 
докато Търговище и Босилеград по 1/14.

В решението е посочено и кои хора имат право да полу 
хуманитарна помощ. Това са следните категории хора: семейст 
на загиналите бойци от 1991-1999 година, военните инвалиди от 
1991-1999, семействата на мобилизираните безработни лица, беж. хн- 
ците от Република Сръбска и РСК и социално застрашените лиц в- 
Доколкото количествата на помощите позволяват това, помощ ч 
ще се дават и на други лица. Това особено важи за лекарствата, сс

стта на Югославия.

президент и Върховен комен-
Освен жилищните блокове,

от бомбардировката са разру
шени или повредени голям брой 

на Об

редните конвенции.В момента на бомбардира
нето на ”Югопетрол”с деле
гацията на Съюзната 
скупщина бяха и пет- 
наестина журналисти.

ПИРОТ: Малко след 15 часа на 
12 май самолетите на злодей- 
ския

частни къщи, сградите 
щинската скупщина, Младеж
кия дом, универсалния магазин, 
Спортния център, седалището 
на републиканските органи, ос- 

училище "Бранко Ради- 
"Йован

НАТО алианс бомбарди
раха територията на Пиротска 

Всички те са повредени, от община. Както съобщи кореспо- 
които най-тежко работ
никът в кореспондентския град, две ракети са паднали меж- гнмня,иятя
пункт на РТС в Ниш Горан ду селата Извор и Полска Ръ- чев , ^ ‘ П„мнп м
ч.Р.,.сл...и=
лекарска помощ всички са ията на община Бела па- други частни и обществени обек-
отпусиати на домашно ля'ка> според първите инфор- ти. Ударен е и мостът на Южна
лечение, освен Чирич, мации в тези бомбардировки не Морава в центъра на града,
който е в болницата. е имало жсрТви.

ТАНЮГ от тозиндентът на новното

шват
зата

НЕ Е БОМБАРДИРАНА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

тентните органи в Димитровград узнаваме, че вражеските натовски самолети, 
на територията на Димитровградска община ------------ ------- ----------

подчертава в решението.
В общините в окръга ще се формират отбори, а в местните 

общности комисии за разпределяне на помощите. В това отно- 
нужно да се активизират организациите на Червения кръстщение е

в общините, се казва в документа, като се посочва, че за разпре
делените хуманитарни помощи в общините ще се води двойна еви- 
денция - от общинските организации на Червения кръст и от енори
ите.

А.Т.

14 МАЙ 1999 г.



"КОМУНАЛАЦ" - ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

НАБАВЕН НОВ БУЛДОЗЕР ЛОЕНИТЕ СЕ ОБЯВИХА 
ПРОТИВ

БОМБАРДИРОВКИТЕ
След като в началото на май 'пристигна” агре- октомври” от Крушевац с реализирана успешно, 

гат за помпената водоснабдителна станция в Пър- Сега "Комуналац” разполага с два булдозера, ио- 
тонопннцп, тези дни "Комуналац” получи и поп край другите машини, необходими за работата на 
булдозер ”ТГ 110 Д” фирма с такъв профил. Недостигат още два пал-

Новонабавеннят булдозер е платен още през яка, които също са запланувани, но набавката им
едва ли ще се осъществи поради положението, в Жените от 16-те синдикални организации в Босилеградска 

община с подписи се обявиха против агресията и бомбарди
ровки те на НАТО алианса срещу нашата страна. Приемайки 
по тоя начин Апела на жените на СР Югославия за прекрат
яване на бомбардирането на странта ни, работничките от об
щината поискаха незабавно да бъдат прекратени злодеянията 
и свирепостите на НАТО силите срещу невинните граждани.

Антивоенната акция беше организирана от общинското 
представителство на Съюза на синдикатите.

септември миналата година н е част от механи
зацията, която предприятието е запланувало да 
набави. Имайки предвид обстановката, в която не

намира нашата страна, в ”Кому- направена площадката, на която ще бъде поста-
и из-

което се намираме.
Що се отнася до иовоиабавения агрегат, вече е

по своя вина се
налац” само непоправимите оптимисти се надява- вен той. Предстои монтиране на агрегата

булдозерът ще бъде докаран в Димитров- граждапс па покрив. Тези дни е сложена асфалтиа 
град. Все пак, благодарение на големите усилия иа настилка около помпената станция в Пъртоло- 
най-отговорннте в предприятието, сделката с "14 пиаци и е уредена околността й.

ха, че

А.Т.

В. Б.
ПО СЛУЧАЙ"СЕДМИЦА
ТА НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ"

Пакет за всяко 
майско бебе

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПИСВАТ СЕ 

ПЪРВОЛАЧЕТАТА
ХУМАНИТАРЕН ОТБОР И 

КОМИСИИ
В Основното училище в Бо

силеград, в чийто състав работят цата, родени през 1991 и до края 
всички основни училища в об- на март 1992 година. Очаква се 
щнната, започна записването на на територията на общината да 
първолачетата, заяви днректо- се запишат и наесен да тръгнат в 
рътТоше Александров. Поради първи клас около 100 ученика, 
военното положение, казва той, 
децата ще се записват в първи до края на месеца, казва Алек- 
клас без задължителните про- сандров. Родителите, конто не 
верки на пснхофизическнте им запишат децата си сега, това мо- 
способности и лекарски прегле- гат да направят преди началото 
ди. За записването е необходимо на новата учебна година, 
само кръщелно свидетелство, но 
не се изисква то да е с нова дата.

В първи клас се записват де- Общинският щаб на гражданската защита в Босилеград прие 
решението на Окръжния отбор за хуманитарни помощи и формира 
петчленен общински отбор за разпределяне на хуманитарни по
мощи на на й-за късалите хора в общината. За председател на отбора 
е назначен Райчо Йорданов, началник общо управление към Об
щинската скупщина, а членове са представители на Отделението за 
социални грижи, ОО на Червения кръст, Здравния дом и църквата.

- Основната задача на отбора е да координира всички хумани
тарни акции в общината, да прилага критериите за разпределяне на 
помощите, които прие Окръжният отбор и да регистрира социал
ните случаи, казва Йорданов.

Тъй като в сегашното тежко време се налага да се действа 
възможно по-ефикасно, в местните общности в общината са фор
мирани тричленни комисии, които да съдействат на отбора. 
Комисиите са съставени от представители на МО, Червения кръст 
и църквата. Понеже не във всички села има черкви и църковни 
власти, черковните представители в тях ще бъдат назначавани от 
босилеградския енорен свещеник Синиша Бошкович, който е член 
на Общинския отбор.

Общинската организация на 
Червения кръст в Босилеград 
ще дари пакет на всяко бебе, ро
дено през "Седмицата на Чер
вения кръст” (от 8 до 15 май).

Понеже наталитетът в об
щината е твърде нисък, "седми
цата ще се удължи на месец” и 
бебешки пакети ще получат вси
чки майки, които родят през май, 
подчертават в ОО на ЧК.

Записването ще продължи

в. Б.
В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

ПАЗАР И ПАРКИНГ
Димитровград има колко-го- трактори, от които продават ствсният градски клозет, бутнат 

де уредена площ за пазар в про- своите произведения. Те обикно- неотдавна.
дължение на двора на "Мета- вено се паркират на празната и За да бъде разширен пазарът 
лац”. Тази площ обаче не е до- неуредана площ между пазара, и да се направи място тъкмо за 
статъчна за всички, които на пе- жп линията и улицата до място- тези, които продават своите про- 
тък идват с малки камиончета и то, на което се намираше един- изведения направо от камиони

те, е прието решение да се уреди 
споменатата площ. Ще бъдат из
сечени старите и вече изсъхнали 
тополи и ще се асфалтира мяс
тото. На петък то ще се ползва 
за пазар, а през останалите дни 
като паркинг за моторни пре
возни средства. По този начин се 
решава и проблемът с паркира
нето, за което няма достатъчно 
място в центъра на града. По
сочената площ има около 350 м2,

в. Б.

РАЗПРЕДЕЛЕНА 
ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ 

ОТ ГЪРЦИЯИНСТАЛАТОРИТЕ НА "КОМУНАЛАЦ” в събота ще 
помогнат на жителите на село Скървсница. Тъй като това 
село има определени проблеми с водопровода, спецналис- 
тите от ” Комуналац” ще поставят и свържат водопровод-

Е
Оперативният съвет към Общинската организация на Червения 

кръст в Димитровград тези дни взе решение как да бъде разпре
делена хуманитарната помощ, която специално за жителите на 
общината неотдавна изпратиха жителите на солунската община 
Павлои (Гърция). Според решението на съвета помощ ще получат 
50 пенсионера от Общинската организация на пенсионерите и Съ
юза на инвалидните пенсионери в Димитровград и 60 социално 
застрашени жители на общината. Чрез Общинския съвет на Съюза 
на синдикатите ще бъдат раздадени 150 пакета на 20 работника от 
"Кожара", 60 от "Свобода" и 70 от ГИД. Пакетите съдържат 25 
килограма брашно, 5 кг. тестени изделия и 2—3 консерви.

Част от хуманитарната помощ ще се даде на монахините в 
Погановския манастир. Детската градина. Дома за стари лица и 
пенсионери и кухнята на предприятието "Балкан" в Мотела, където 
се готви храна за бежанците от Хърватско и Босна и Херцеговина, 
пребиваващи в Димитровград. Изпратените от гръцките приятели 
лекове са предоставени на димитровградската обществена аптека, 
респективно на Здравния дом.

Хуманитарната пратка от Гърция включва и дрехи втора упо
треба. Те ще бъдат разпределени допълнително.

ните тръби, за които скървеничани вече са изкопали ка
навки. Става дума за част от водопровода с дължина 500- 
600 метра.<Ц

си СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ НА ФРИ—ШОПА ”Сти- 
ланд” на граничния преход "Градина” кран Димитров- 
град, които провежда явното предприятие "Комуналац”, 
се намират в заключителна фаза. Това е вторият фри- 
шоп, който явното предприятие от Димитровград строи 
на граничния преход. Първият вече е завършен и пре
даден на инвеститора.

< а с уреждането се захваща 
"Комуналац”.ЗЕ А.Т.

А.Т.

СД "МЛАДОСТ"

НОВИ АНТИВОЕННИ ТУРНИРИ
Спортното дружество "Младост” в Босиле- лове" и четвърти е "Кей", 

град продължава да организира антивоенни тур
нири, чрез които босилеградските младежи из-

Жслько Насев, един от най-добрите играчи на
Б. Д.турнира, между другото заяви, че докато техните 

разяват своя протест против злосторническатааг- връстници навред по страната денонощно защи- 
ресия на НАТО алианса, начело със САЩ, срещу тават мостове и други стопански и инфраструк- 
нашата страна. турни обекти, младите в Босилеград организират

Нг 11 май приключи турнирът по баскет, в спортни манифестации, чрез които изказват сво- 
който участваха 8 отбора, разпределени в две ето огорчение от безумната агресия на НАТО 
групи. Във финала се срещнаха отборите на ”С- солдатеската срещу нашата страна. Същевремен- 
300 и Намбуок . В привлекателната игра по- но, подчерта този талантлив футболист, босиле- 
добър беше съставът на С-300 . Твърде интер- градските младежи със спортуване подкрепят 
есни бяха и останалите двубои. справедливата борба на нашия народ и непоколе-

Тези дни приключи и младежкият футболен бимостта му да отстои в тази борба до 
гурнир на малки врати, в който участваха 4 отбора ната победа.
- по два от Райчиловци и Босилеград. На първото Спортното дружество "Младост” организира 
място се класира "Краин дол”, втори е отборът на и антивоенен турнир по волейбол, който ще за
брадена”, трета позиция зае отборът на "Ор- почне в началото на идната седмица.

БРАШНО, ЗАХАР И ОЛИО 
ЗА НАЙ-БЕДНИТЕ

Общинският щаб на гражданската защита в Босилеград 
осигури 500 кг брашно, 100 кг захар и 45 л олио за хора, изпад
нали в бедност. Хранителните стоки са предоставени на От
делението за социални грижи, което според изготвените крит
ерии ги разпределя на онези, които в това тежко време нямат 
никакви източници на доход и не са в състояние да изкарват 
поминъка си.

От щаба оповестяват, че се полагат усилия постоянно да се 
осигурява помощ за най-бедните.
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