
ШятстВо КАНДИДАТИ ОТ СЪРБИЯ ЗА НАЙ - ВИСШИ ПОСТОВЕ

ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И 

РЕПУБЛИКАТА
Под председателство на 

инж. Душан Чкребич на 11 
март бе проведено първото 
заседание на Републикан
ския координационен отбор 
за въпроси по кадровата по 
литика при Републиканска
та конференция на ССРН, 
на което бе постигнато еди

нодушно съгласие за канди
датите за най-висши функ
ции постове в СР Сърбия и 
от СР Сърбия във федераци
ята.

НАРОДНОСТ е с 4)р югослденя
15 МАРТ За член на Президиума на 

СФВю от СР Сърбия е пре
дложен Петър Стамболич, 
(сега член на Председателс
твото на СЮК и на Съвета 
на федерацията), за предсе
дател на Президиума на 
Скупщината на СР Сърбия 
Драгослав Маркович (пред
седател на скупщината на 
Сърбия), за председател на 
Скупщината на СР Сърбия 
Живан Василевич (член на 
Секретариата на ЦК на 
СКС), за председател на Из
пълнителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия инж. 
Душан Чкребич (председа
тел на Републиканската кон 
ференция на ССРН на Сър
бия), а за председател на Ре 
публиканската конференция 
на ССРН на Сърбия е пред
ложен Кол Широка, (сега 
член на Председателството 
на СЮК).

На заседанието на Коорди 
национния отбор е изтъкна
то, че в предварителните кон 
султации за кандидатите за 
най-висши постове в репуб
ликата и федерацията в об
ществено - политическите ор 
ганизации и в междуобщин 
ските конференции на ССРН 
е постигната твърде висока 
степен на политическо един 
ство. Предложението на Ко 
ординационния отбор 
во ще бъде разгледано от из 
пълнителните тела на всич
ки организации преди да се 
решава в скупщините на 
СФРю и СР Сърбия.
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Актуално
ДИМИТРОВГРАД

Кого до 

избираме?
ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ 

ЗА НАЙ-ОТГОВОРНИ 

ПОСТОВЕ В ОБЩИНАТА
Въз основа на предложе

нията на местните органи за 
Цип на ССРН и 
организации на сдружения 

труд Координационният 
бор за кадрови въпроси на 
заседанието си от 12 
т.г. реши да 
най

та скупщина — Васко Тодо
ров, юрист.

А За председател на съве
та на сдружения труд — Да 
нка Мицева, инж. технолог 
в „Тигър”.

♦ За председател на съве
та на местните общности —
— Георги Алексов, предста
вител в Републиканската ску 
пщина.
★ За председател на обще 

ствено
— Илия Петров.

* За делегат в Скупщина
та на СР Сърбия — инж. Ди 
митър Славов, председател 
на Общинската скупщина.

АКО самоуправлението основните
съществения, израз на интереси^ГнТрТботнич^ка 
та класа, ако те същевременно означават щастие 
за трудещия се, ако на тях се основават нашите и- 
кономически и политически отношения, ако те са 
важни етапи в революцията, тогава на никого в на 
шата страна не може да бъде безразлично кого ще 
избере в делегациите за основните самоуправител- 
ни организации и общности и за делегат в скуп
щините на общественочтолитическите общности.

Кого ще евидентираме, кандидатираме и деле
гираме? Определенията произхождат от целокупна
та политика на Съюза на комунистите, формулира
на ясно и недвусмислено в партийните документи. 
Да се ръководим от критериите. Основен 
тническо-класовият 
основата «а целия процес на кандидатиране и из
биране. Критериите налагат в ръководните тела на 
обществено-политическите организации и общнос
ти да бъдат избрани не само непосредствени про
изводители, но и делегати, дали принос към социа
листическото изграждане и самоуправителните со
циалистически отношения, доказали че са дълбоко 
привързани към политиката на Съюза на комуни
стите, отдани на революцията и нейните придобив
ки, за укрепване на братството и единството и рав
ноправието между народи и народности. Да се за
стъпват за укрепване на всенародната отбрана и 
обществена самозащита, да се борят за самоуправи 
телни социалистически отношения, а борят се сре
щу корупцията, узурпацията на властта и правата 
на трудещите се. Да се борят за самоуправителни
те обществени договори за становищата на СЮК 
в областта на социалната политика, жилищно стро

от-

март 
предложи за 

отговорни постове в 
Димитровградска община 
следните другари и другар
ки:
★ За председател на Об

щинската скупщина — Бо
рис Борисов инженер в „Гра 
дня".

* За председател на изпъл 
нителния съвет на Общинска

политическия съвет

отно-
е рабо-

критерий, който представлява

ителство и против всички видове на неоправдани 
социални различия.

Освен това кадровата политика налага да се 
■избират и добри производители, инженери, лекари, 
преподаватели, земеделци и агрономи, съответно 
число жени и младежи, отдани на политиката на 
ОКЖ. Те трябва да бъдат способни винаги и на вся 
ко равнище отговорно да представляват интереси
те на самоуправителната база, да съгласуват проти 
воречивите интреси в обществото.

Трябва да се изтъкне, че в мозайката на кал 
ровата политика видимо е внедрен и критерият, спо 
ред който делегатите трябва да се отличават с мора 
лни, хуманни и човешки качества, формирани в бо
рбата за афирмация на политиката на Съюза на 
комунистите. Следователно ,историческият момент, 
налага решителна битка за социализъм и самоупра 
вление. Това предпоставя всички организирани по 
литически сили начело със Съюза на комунисти
те още във фазата на евидентиране на „въпможни- 
те кандидати“ да не позволят да се натрапват оне
зи, които са сгрешили към придобивките на социа
листическата революция — бюрократи и технокра- 
ти, шовинисти и националисти, интриганти, карие
ристи, спекуланти, егоисти — проиграли доверието 
на трудещите се и гражданите.

Рязката диференциация на изборните събра
ния ще допринесе трудовите хора да предложат и 
изберат най-добрите борци за интересите на раоот 
ническата класа — социализма и самоуправлени
ето. Същевременно целокупната предизборна дей
ност дава възможност откровено и в очи да се ка
же кой може и кой не може да бъде кандидат, от
носно делегат.

Сегашните избори осигуряват кадровата поли
тика да бъде изцяло насочена към укрепване власт 
та на работническата класа т.е. че това не е само 
една необходимост в сегашния момент, но жизнена 
ориентировка на обществено-политическите °Р1а“ 
низации, преди всичко на Съюза на комунистите.

Момент от приемането на статута на Димитровградска община
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Изборно възвание 

на ССРНЮ
Iизпълнителното БЮРО па ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИЛ СЮК

Изключителна отговорност на членовете, 
организациите и ръководствата на СЮК 

в изборната активност
I
Щ

Председателството па Съюзната конфе
ренция на ССРНЮ, на заседанието си от $ 
март прие следното възвание на Социалисти
ческия съюз на трудещите се в Югославия:

1срещу опитите на иолитикап 
ството, груповщима, и на 
всяко повеление извън ут
върдения <в изборите ред, ко 

е чуждо па принципите 
и нормите ма нашето само- 
управително 
ко общество.

Средствата на обществено 
то информираме също 
трябва още ио-дейио да ее 
ангажират в тази активност 
на Съюза на 
чрез обективно и реално ос
ведомяване, а особено в тъл 
кувапето и популяризиране
то същността па коиституцп 
опийте промени и делегат.па 
та система и афирмация на 
принципите на кадровата 
политика, обясняваме за на
чина па кандидатиране и из 
бпраие на делегации и деле
гати.

На същото заседание са 
разгледани и някои въпроси 
във връзка с подготовките 
за Десетия конгрес на СЮК.

Изпълнителното бюро на 
Председателството на СК 
на заседанието си от 6 март 
разгледа ролята и задачите 
на Съюза на комунистите в 
предстоящите избори за де
легации на основните само- 
управителни общности и за 
делегати за скупщините па 
обществено - политическите 
общности.

Изпълнителното бюро под 
чертава изключителната от
говорност и длъжност на 
членовете, организациите и 
ръководствата на СК в сега
шната изборна дейност, коя 
то е от първостепенно зна
чение за провеждане на но
вата Конституция.

Цялостното ангажиране на 
всички организирани социа
листически сили начело със 
Съюза на комунистите реши 
телно ще допринесе с избира 
пето на делегати и делега
ции на дело да се осъщест
ви непосредствена власт на 
работническата класа и да 
се осигури по-нататъшно ра 
звитие на равноправието на 
нашите народи и народно
сти и единството на югосла
вската самоуправителна со
циалистическа общност.

Съюзът на комунистите 
трябва да се застъпи на съб 
ранията на Социалистичес
кия съюз, Съюза на синдика 
тите, на предкандндационни 
те и кандидационни събра
ния трудещите се и гражда
ните по-добре да се за
познаят с основите на нова
та Конституция, с делегати а 
та система, ролята и задъл
женията на делегациите и 
делегатите, сговорно и от
крито да се отчетат опитите 
в работтата на самоуправи- 
телните органи и скупщи- 
ни, да се изтъкнат досегаш
ните обществени и икономи 
чески резултати в нашето 
развитие.

Тази дейност трябва да 
представлява нов подтик на 
обществено - политическото 
ангажиране и мобилизация 
на трудовите хора за увели 
чение

телно стта «а труда и, 
за провеждане на задачите 
по стабилизация на стопан
ството.

лагаие м избираме па деле
гати.

Съюзът на комунистите в 
изборите трябва да се застъп 
ва за осъществяване на ус- 

V таиовените и общоприети 
принципи и становища 
кадровата политика, 
но за класовия критерий 
при предлагането и избира
нето на делегатите, за съот
ветна национална застъпе- 
ност и избор на повече же
ни и младежи. За делегати 
трябва да се избират после
дователни борци за бъдещо
то развитие на самоуправп- 
телните социалистически от 
ношения, за братството и 
единството, за равноправие
то на югославските народи 
и народности, за по-иататъш 
по развитие на югославска
та самоуправителна социа
листическа общност и ней
ната необвързана политика.

Комунистите 
бва да се противопоставят

РАБОТНИЦИ, трудови хора и /раждани, народи и 
Социалистическа федеративна републиканародности в 

Югославия!сто
Гордеем се, че в развитието на нашата революция 

и социалистическа общност постигнахме още един голям 
общ успех: приехме новата Конституция на Социалисти
ческа федеративна република Югосравия и новите Кои- 
ституции на социалистическите републики и социалисти- 
ческите автономни покрайнини.

Конституциите са дело на работническата класа и 
па всички сдружени трудови хора и граждани, народи ц 

— народности. Това е още една историческа г/обеда на ор- 
1 ганизиранитс социалистически сили начело със Съюза 

комунистите на Югославия и другаря Тито.
Открихме нови пътища на обществения напредък, 

разширяването и издигането на социалистическото са
моуправление, по-голямото материално благосъстояние, 
укрепването на братството и единството, равноправието, 
съвместния живот и солидарността на всички наши тру
дови хора, народи и народности.

Намира се пред избори за делегации на основните 
самоуправителни общности и на делегати за новите ску- 
пщини. Правим историческа крачка в изграждането на 
политическата система, в която работниците и всички 
трудови хора в основните организации на сдружения 
труд, <в местните и другите самоуправителни общности, 
свободно сдружени и свързани чрез своите детегации и 
делегати изпълняват политическата власт и управляват с 
всички обществени работи.

Предстоящите избори са всенародна самоуправите
лна политическа акция за претворяване в живота на Кон 
ституцията — единствения устав на труда и самоуправ
лението.

социалистичсспо
отдел-

така

комунистите

1 на

тря-

Влезнаха е сила нови разпоредби

Задължително деклариране 

на недвижимо ймущесто
Делегатното отношение дава възможност за същи

нско свързване на жизнените интереси на всички тру- 
нещи се и граждани, на всички прогресивни самоупра
вителни сили и насочване на действуването им към исто 
рическите цели на нашата революция и прогреса.

Включваме се в непрекъснат творчески процес на 
самоуправително споразумяване, договаряне и решаване.

Нека масово и организирано вземем участие в де
мократичното предлагане и избиране на делегации и де
легати, в установяването на нови делегатни отношения.

Нека изберем и делегирам от своите редове хора, 
които с дело и качества потвърждават, че са непоколе
бими борци за социализъм, за братство, 
ноправие на нашите народи и народности.

Нека избеерм в делегациите онези, които в интерес 
на всички трудови хора и чрез постоянно договаряне с 
тях, ще съгласуват потребите и интересите в своята сре
да и цялата общност.

Нека свържем изборната дейност с борбата за успе 
шно решаване на обществените и икономически пробле- 

върху принципите на новата Конституция Последова 
телно да проведем самоуправителните споразумения, об
ществените договори и мероприятия за стабилизация на 
стопанството, социалната сигурност, 
жизнения стандарт.

Нека укрепваме отговорността

дови доходи. Гражданинът, 
на когото е конфискувано 
имущество може да обжал
ва решението в републикан 
ската комисия, а оставена е 
възможност да се води пра
вен спор и против републи
канската комисия. Предло
жения за изследване потек
лото на имуществото (диви- 
жимо и недвижимо) могат 
да дават органи на общест
вения контрол, органите на 
управата, организациите на 
сдружения труд, местните 
общности, граждани и др. 
— с изключително задълже
ние овоето предложение да 
подкрепят с достатъчно фак 
ти и документи. Всички гра 
ждани и организации, без 
оглед дали непосредствено 
предлагат изземане на иму
щество. по закона са длъж
ни дават търсените сведе
ния.

След като се приеме зак
лючение за започване на де 
ло за изследване на потек
лото на имуществото (за ко 
сто общинската комисия ще 
запознае компетентния об
ществен правозащитник) въп 
росният гражданин в срок 
от 30 дни за събиране на све 
дения за потеклото на свое 
то имущество. В закона има 
и разпоредба, която казва, 
че имуществото на лица, 
спечелено в чужбина няма 
да се разследва, разбира се 
ако е спечерено по законен 
начин.

Обжалване 
за започване 
няма, а стойността на иму
ществото, което се разслед
ва, ще се утвърждава спо
ред времето на спечелване
то й. По тези въпроси е ком 
петентен да решава общест
вения правозащитник.

Скупщината на Сърбия 
към края на изтеклия месец 
прие Закон за деклариране 
на имуществото и разслед
ване потеклото му, който 
влезе в сила от 4 март. Спо 
ред този закон всеки граж
данин е дължен да деклари 
ра недвижимо имущество. 
Този закон е валиден за и- 
мущество, намиращо се в 
страната. Вече са издадени 
и специални формуляри за 
улеснение на гражданина. 
Те могат да се получат в и- 
муществено-правните служ 
би в общинските скупщини, 
в които се пердставят по-къ
сно същите. Законен срок 
за деклариране на недвижи 
мо имущество е 3 май. За 
неспазване на срока е пред
видена парична глоба от 5 
хиляди динара.

Тази разпоредба не се от
нася до имотите на земедел 
ци, както и сгради и стопан 
ски обекти на семействата 
им. Декларирането е задъл
жително преди всичко за
рад съставяне на пълна еви- 
денция на недвижимото и- 
мущество на гражданите, но 
това ие значи, че всички ще 
трябва да доказват и потек
лото му.

единство и рав-

ми

за увеличение напроизводи-на

на всички за органи 
зирано осъществяване на самоуправителната обществено- 
икономическа и политическа позиция на трудещия- се.

Нека се борим производителите, творците на 
дохода и всички блага, да решават за всички обществе
ни работи а за целокупното обществено развитие.

Нека сдружавам своя труд н средства 
на работническата класа

трябваКомунистите 
да се противопоставят сре
щу свеждането на предиз
борната и изборна актив
ност само на формално за
познаване със законните пра 
ва и задължения и на пред-

в интерес
и всички трудови хора и рав

ноправието на народите и народностите. Да увеличим 
производителността на труда, материалната основа и си
ла на самоуправлението.

Нека обезпечаваме по-нататъшно свободно разви
тие на всички народи и народности, като израз на после
дователното осъществяване на братството и единството 
и равноправието.

Нека укрепваме отбранителната способност и сигур 
ност на нашата страна. Нека пазим независимостта и ав
торитета на свободна необвързана Социалистическа фе
деративна република Югославия, борец за мир прогрес 
и социализъм.

Нека се обединим и свържем своята активност в 
социалистическия съюз на трудещите се — най-широка
та организация на самоуправление на трудещите се и гра 
жданите, единствения фронт на социалистическите сили, 
начело със Съюза на комунистите.

Делегации и делегати!
Бъдете последователни тълкуватели и изпълнители 

_ на волята, стремежите и интересите на самоуправително 
Е сАРужените трудови хора и граждани, на техните общ- 
= НОсти и обществено-политически организации в духа на 
е придобивките и целите на «нашата революция, социализ- 
— ма и социалистическото
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КАК ЩЕ СЕ УСТАНОВЯВА 
ПОТЕКЛОТО НА ИМУЩЕ

СТВОТО?

Според разпоредбите 
новия закон разследването 
потеклото на имуществото 
ще водят общински коми
сии, които наскоро ще наз
начат общинските скупщи
ни, а такава комисия във 
втора степен ще бъде фор
мирана и при Скупщината 
на СР Сърбия. В компетен
ция на общинските комисии 
е ако -намери за сходно при 
събирането на сведения за 
потеклото на имуществото, 
да издаде решение за кон
фискуване на същото. Това 
ще стане при условие ако 
се установи, че това имуще
ство е резултат яа нетру-

на

на решението 
на постъпка р - самоуправление.

= гаоотници, трудови хора и граждани, народи и на-
= родности на Социалистическа федеративна република 
= Югославия!

Още един път на дело нека докажем братството И 
единството и решителността съвместно да изграждам на 

= шата родина, да изграждаме настоящето и бъдещето на 
з югославската самоуправителна социалистическа общност. 
= Нека претворим изборите в още една велика побс-
— да на социализма и социалистическото самоуправление.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА___ БОЙЦИТЕ в димитровграл

ВСЕСТРАННО ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ АКЦИИ
за делегати в общест- 
- политическия чсъвет.

Общинската конференция 
на Съюза на бойците изпра 
ти писмо до другаря Тито с 
предложение да остане до
животно председател на Съю 
за на югославските комуние 
ти и президент на Социали 
етическа федеративна репу
блика Югославия.

дати
вено

ГЗДпълна афирмация на работ- 
Щническата класа.
^ Имайки предвид, че 1974 

година е юбилейна бе прие
то през лятото да бъде орга 
низирана богата и разнооб
разна програма за чествува 
не на 4 и 7 юли. Освен 
низиране на 
районни тържества в Петър 

Долна Невля (4 юди) 
и Т. Одоровци и Изатовци 
(7 юли) ще бъдат 
венци и цветя на паметните 
плочи във всички 
общината. Предвидено да 
бъде организиран и

?агаг°:^:Г2Тпоот ^ -

феРепция на Съюза па АДТЕГЕГ роля

НС1 • Ко^й* 8 НЮВЯЮа °б^инска скупщина
гаюя Тутп Ф'гренУ^ята отрити писмо до дру 
гаря I ито с предложение да нУ

председател на СЮК

ще бъдат избрани двама 
легати от тази делегация 
Бойците разискваха и пред
ложиха и възможни канди-

де-по-
кон-

А. Д.

' Телеграма до др. Тито ЛЛЛЛ^УЧА^остане доживо- 
и президент на

•ЧЛтГ#* &г,тен
СФРЮ. Скъпи другарю Тихо,

Събрани днес на редовната годишна Об
щинска конференция на Съюза на бойците бт 
Димитровград, ние участници в Народоосвр- 
бодителната война, обсъдихме значението й 
ролята на нашата борческа организация в до
сегашната и по-нататъшна работа, критичес
ки разгледахме нашия изминат път и работа 
и като обществено-политическа организация 
оценихме, че в бъдеще трябва да бъдем още 
по-последователни в революцията и самоуп- 
равителното социалистическо развитие.

Оценихме нашата работа като участници 
във въоръжената революция, схващайки на- - 
шите обществени и военни задължения да 
пазим и да защищаваме суверенитета и инте- 
гритета на нашето самоуправително общест- 11 
во и революционните придобивки на братст- ,< 
вото и единството на нашите народи и наро- '< 
дноеши. Даваме обещание, че в нашите редо- 
ве, а съгласно Програмата на Съюза на юго- < 
славските комунисти, ще провеждаме всич- 1 
ки становища, които като върховен комен- < 
дант ни възлагате Вие, другарю Тито. <

Обещаваме, че със всички сили ще се за- 1 
стъпим в нашата организация да обезпечим \ 
чист морално-политически образ на нашите 
бойци, а с това и ние се приобщаваме към же- ■ 
ланието на милионите трудещи се от цялата ] 
страна да останете до края на живота си пред г( 
седател на Съюза на югославските комунисти ] 
и президент на Социалистическа Федератив- < 
на Република Югославия. 1

орга 
централните

Общинската конференция 
на Съюза на бойците в Ди
митровградска община про
веде заседание на 10 март, 
на което бяха приети заклю 
чения за тазгодишната дей
ност на организацията.

лаш ибрана и гражданска 
Бе прието 
борческата

защита, 
заключение, че 

„ организация
чрез своята активност тряб
ва да окаже влияние 
родната отбрана да 
всекидневна грижа на 
дещите се и да развива 
ство

положени

всена-
стане места в

тру-
чув-

на бдителност всред 
гражданите. В този смисъл 
бойците трябва да пренасят 
опита от Народоосвободител 
ната война, развиват револ 
юцйонните традиции запоз
нават младите с боевия 
на партизаните. Поради 
ва борческата

Основното, което се под
чертава в заключенията е, 
че Съюзът на бойците е при 
ел единодушно програмата 
на Общинската конференция 
на Съюза на комунистите 
Димитровград за претворя
ване в живота на задачите 
от Писмото на другаря Ти
то и Изпълнително бюро 
на СКЖ. Те и занапред ще 
се ангажират за тяхното по 
следователно провеждане, 
всички членове на борческа 
та организация трябва да 
се включат на борба против 
всички отрицателни прояви. 
Ето защо най-непосредстве- 
ните задачи, които се нами
рат пред бойците 
ване на свободата, суверени 
тета и независимостта на ст 
раната ни. Тази основна за
дача обезпечава развитието 
на самоуправителното ни со 
циалистическо общество и 
укрепване на братството и 
единството на всички наро
ди и народности.

парти
зански поход — по следите 
на партизанския отряд ,,Мом 
чил Войвода”, както и фор
миране на младежки отряд 
„Момчил Войвода“.в

опит 
то-

организация
Ще се обърне внимание и 

на материалното и социал
но осигуряване на участни 
ците в НОБ и , техндоте се
мейства. Бе отчетено, 
тази година в това отноше
ние са осъществени забеле-

настоява в предприятията, 
училищата, с гражданство
то, много повече да се рабо 
ти за укрепване на самоза-

а че и

щита та.
жителни резултати, особено 
в областта на 
политика и

Задача на бойците е да 
съдействуват за прием ствено 
прилагане на конституцион
ните амандмани, стабилиза
цията на стопанството, реша 
ването на икономичеките и 
социални проблеми. Те тряб 
ва дейно да се включат в 

за X конгрес 
конгрес на 

основа за по-

жилищната 
стипендиране на 

ученици и студенти, а има
са запаз-

възможности за решаване 
на тези въпроси и през та
зи година.

На заседанието бе реше- 
но в бъдещата скушцинска •< 
система ролята на делега- < 
ция да има Общинската кон 1 
ференция на Съюза на бой- , 
ците. От делегацията в обще .( 
ствено - политическия съвет

подготовките 
на СЮК и VII 
СКС, което е 
нататъшния 
всички области, а с това и 
за създаване на условия за

Гости и членове на Общинската 
конференция на СУБНрР-а 

— Димитровград

;•
Особено внимание бе посве 

тено на подготовките на на
селението за всенародна от-

напредък във

А. К Т У А / I II О

КАК ЩЕ ИЗБИРАМЕ 

ДЕЛЕГАЦИИТЕ
на сдружения труд. Работ
ническият съвет, казват, е 
„министър на вътрешните ра 
боти и финансите” а деле
гацията — „министър на вън 
шиите работи“.

Ако вашата трудова орга 
низация има 300 до 400 зае
ти и ако от общината е оп
ределена като изборна коле
гия, тогава тя самостоятелно 
избира свой делегат в съве
та на сдружения труд на об 
щинската скупщина. Ако ор 
ганизацията е малка, нейна- 

делегация

ти в Общинската скупщина. 
Всяка средна по големина 
местна общност дава по два 
ма делегати.

В ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИ 
ЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И накрая, как се провеж
дат избори в обществено-по 
литическите организации?

И вие ще участвувате в 
избирането на обществено- 
полшическия съвет на Об
щинската скупщина ако сте 
избрани в някое тяло на те
зи организации. Изборите в 
Синдикатите, Съюза на ко
мунистите и в другите обще 
ствено-ттолитически органи
зации са вече завършени, 
така че там вече имаме свои 
представители. Последните 
сега ще избират делегация 
по определен ключ, според 
който Синдикатите и СОРН 
ще имат най-мнош делегати, 
след това СК, а бойците и 
младежта според численост-

НА РАБОТНОТО МЯСТО

Тези дни в основните орга 
низаци ина сдружения труд 
се приемат нови статути и 
решения, с които се опре
деля позицията на делегаци
ите. Както е известно, тази 
работа приключи до 15 март.

Вече са проведени.и пред- 
каддидациониите събрания, 
на които е обяснено значение 
то на делегатката система, н 
са евилентирани кандидати
те. След това се организира 
кандидациоино събрание, на 
което най-откровсно трябва 
да се каже всичко добро 
или лошо за всеки , 1санди- 
дат. И след това. се утвърж
дава кандидациомната лис-

И Всеки трудещ се може да гласува за три 
вида делегации; в основната организация на 
сдружения труд, в местната общност и за де
легацията на обществено-политическите ор
ганизации. ■ Делегациите след това 
ват свои делегати в Общинската скупщина и 
на други места, където се върши договаряне 
и се решава.

съвмест- 
с делегациите на 

други трудови органнза-

та
ноизлъч-
ции провеждат общо избор
но събрание и избират общ

, представител за съвета на 
сдружения труд.

В МЕСТНА ОБЩНОСТ

|В местната общност (село, 
квартал, град )също избира 
те делегация. Само тук ще 

.се срещнете със,съседи, съ- 
. селяни и под. Сигурно е, че 
.и тук сте заинтересовани за 
член иа делегацията да се 
избере най-добрия, иай-деен 
съсед, познат,
:Той ще, ви застъпва по всич 
ки, въпроси, за всичко, ви е 
необходимо като иа гражда 
шш.
И тук се провеждат предка 

ндидационни събрания и из
дигат кандидати. След всес
транни разисквания се утвър 
ждава листа иа кандидатите 
за делегация на местната об 
щност. Избраната делегация 
излъчва свои делегати за 
съвета на местните общнос-

I

— това е оня неин член, кой 
то делегацията избира и из
праща в скупщината на мя
стото на бившия отборник и 
народен представител.

През целия този месец ние 
ще бъдем в иай-непосредстве 
на връзка с избирането на 

на делегациите. Мо 
же би и вие ще-бъдете един 

на делегация,

Ясно е — няма вече нито 
народни представители, нито 
парламент. Няма и отборни 
ци в общинските скуищини.

Вместо тях ще имаме —

«3№й

делегати.
Но, тази промяна не е на

правена заради названието.
Делегатите в общинската, 
републиканската и в Скуп
щината на СФРЮ не замест 
ват досегашните отборници 
и народни представители.

Делегатите са друго нещо.
За да можем по-добро да ще има три вида дслега- 

обясним тази разлика, тряб- ЦИи. Една там, където рабо- 
ва да погледнем връзката тите. И тя е най-важната, 
между избирателите и деле- Втора — където живеете. И 
гатите. трета — в обществено-поли-

Тпп'1 р ЛРЛРГАНИЯТА. тическите организации, в 
Въпреки^ че имената са които сте ангажира™ поли 

един и същи, разлики и,ма, тиЧсски (Съ.оз на комунис 
Член иа делегацията и леле тите, ССРН, Съюза на ешгди 
гацията са едно. Тях тези катите, Съюз на бойците 
дни ги избираме, А делегат Съюз на младежта).

та.
та.членове Такава делегация, излъчва 

свои делегати в . обществено 
политическия съвет на . Об
щинската скупщина

По такъв начин ние сме 
комплектували. Общинската 
скупщина с трите й съвета.

Ако сме сериозно разшва 
ряли за кандидатите, -тогава 
няма нужда на избирателни 
те бюлетини да се /внасят 
повече имена отколкотр ..се 

. избират. , До окончателното 
утвърждаване , на . .листата 
всеки кандидат може да се 
промени, с Друг ло-подход- 
ящ.

от членовете 
тъй като почти всеки 20-ти 
югославянии ще бъде член 
на някоя делегация.

съселянин.

А пък в Общинската скушци 
на. се >водят разговори и за 
представителите, които ще 
бъдат кандидати за остана 
лите скупщини — в ршубли 
ката или в Скупщината ат 
СФРЮ,

След това се гласува.
Избраната делепхция, ко

ято трябва да наброява към 
20 членове всъщност е „вън 
шен работнически съвет” на 
вашата основна организация Д. м.
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ПРИКЛЮЧИХА ПРЕДКАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД

ЗА РЕГАТИ 

НАИ-ДЕЙКИТЕПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАЦИИ
и за въз-— В организациите на ССРН е разговаряно

можните кандидати за новото ръководство на Общин
ската скупщина в Босилеград местни общно ните изменения и 

пия в статутите. След 
приеха предложението в де
легациите на местните общ. 
пости да бъдат 10 делегати, 
с изключение на местните* 
общности, които имат над 250 
избиратели и които избират 
по 15 делегати за 
на делегациите, избиратели
те бяха запознати с решени 
ята на Общинската скупщи
на. Едно от тях е и решение 
то за образуване на 41 мест 
ни общности и установява
не броя на делегати, 
делегира 
относно повече 
Според това решение Мест
ната общност в Димитров- 
грид делегира 6 делегати.

По елин делегат делегират 
делегациите на трудещите 
се и гражданите от местни
те общности: Градини, Баче 
во, Петърлаш и Паскашия.

По двама делегата местните 
общности: Гоин дол, Желю- 
ша, Планиница, Бански дол 
и Грапа. По един делегат:

лопълне-Във всички
сти из Димитровградска об
щина от 7 до 10 март 
проведени предкаидидацио- 
нни събрания, на които оя- 
ха приети статутите на мес
тните общности. Избиратели 
те бяха запознати и с решени 

които по повод гласува 
не Статута на Димитровград 

община прие Общинска-

като
бяхаНа 20 проведени събрания 

са водени разговори и за въ 
зможни капмддати за ново
то ръководство на Общин
ската скупщина. В тези ор
ганизации са предлагани от 

кандидати за 
па Общинската

ти. На събранията са пред
лагани обикновено повече 
кандидати, отколкото тряб- 
бва да се изберат.

В местните организации 
на ССРН са предложени и 
кандидати за членове ма де
легациите на сдружения 

труд на земеделците. В ця
лата община ще се образу
ват три такива делегации, 
които в Съвета ма сдруже
ния труд ма Общинската ску 
пщина ще изберат 4 делега
ти. За членове на организа
циите във всички организа
ции на ССРН са предложе
ни по един или двама канди 
дати.

На 10 март във всички се 
ла в Босилеградска община 
са проведени предкаиднда- 
ционнн събрания на местни
те организации на ССРН, на 
които са обсъдени критери
ите за избор на делегати и 
делегации, правилата за 
бор и избирателния закон.

Членовете на Политичес
кия актив на обществено-по 
литическите организации на 
общината говориха за същ
ността на новата делегатна 
система. По такъв начин в 

ССРН об-

членовеятаедин до пет 
председател 
скупщина и за председатели 
па трите съвета на ОС.

из-
ска
та скупщина. Предложени 
са и възможни кандидати за 
делегати и членове на деле-Върху тези предложения 

наскоро ще разговаря Общи 
мекият координациоинен от
бор.

Кандидационните събра
ния във всички местни орга 
инзацни ма ССРН ще се про 
ведат па 17 март.

В. В.

гациите.
Във всички населени мес

та в общината бяха проведе 
ни публични разисквания 
върху статутите на местни
те общности и избирателите 
бяха запознати с предложе-

които
всяка делегация 

делегации.организациите на 
стойно са разработени вси
чки изборни материали.

На събранието на местна
та организация на ССРН в 
Босилеград участвува Вуица 
Гаинович, член на Изпълнн- 

съвет на СР Сърбия, 
предканди дащ юн ните 

събрания е извършено 
дентиране на възможности 
кандидати за членове на де
легациите на местните общ
ности. В делегациите на 37 

общности в община
та трябва да бъдат избрани 
общо 531 членове и41делега 

Съвета на местните общ 
пости на Общинската скуп-

телния Общинска конференция на СКС — ДимитровградНа е ви-

ДЕЛЕГАТИТЕ - БОРЦИ ЗА ПРАВАТА НА РАБОТНИКА
местни В общата акция по прове 

ждане на конституциите ко 
мунистите трябва да дадат 
ясна идейно - политическа 
насоченост, което налага по 
литическият момент пред из 
борите на делегати и делега 
ции в скупщините на обще
ствено - политическите об
щности.

Задачата на комунистите 
в изборите е да бъде обезпе 
чено и пълно зачитане на 
принципите на кадровата по 
литика, утвърдени на Общин 
ската конференция на СК в 
1973 година.

Също трябва да бъде обез 
печено работническо болши 
нство и решително влияние 
на работническата класа.

Съюзът на комунистите 
има задача изборите да бъ
дат проведени в знак на 
широка обществено - поли
тическа акция, в която ще 
се разисква за досегашната 
обществено - политическа де 
йност, досегашните акции и 
резултати в претворяване в 
живота на конституционни
те амандмани и конституци 
ите, да се разгледат резул
татите на съвкупното обще
ствено и стопанско развитие 
на общината, трудовите ор
ганизации, местните общнос 
ти и т.н.

Конференцията прие прое 
кторешението за учредяване 
на Междуобщинската кон
ференция на СКС — Ниш и 
избра шестима делегати, за 
членове «а Междуобщинска 
та конференция.

За делегат на Десетия кон 
грес на Съюза 
ските комунисти Общинска
та конференция избра Рай
ко Зарков.

Бе прието и решение Об
щинската конференция 
Съюза на комунистите в Ди
митровград да има роля на 
делегация в бъдещата 
щинска система. От 
легация в Общинска 
щина — в обществено - по
литическия съвет — ще бъ
дат делегирани четири

Прача, Лукавица и Сливни
ца, както и Поганово и Дра 
говита; Барйе, Било и Врап- 
ча; Скървеница, Горна и До 
лна Невля и Верзар; Т. Одо 
ровци, Искровци и Петачин 
ци; Куса врана; Каменица, 
Сенокос, Изатовци и Брайко 
вци; Горни и Долни Криво
дол, Вълковия и Болев

КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЗА ЗАДАЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ В ПРО 
ВЕЖДАНЕТО НА КОНСТИТУЦИИТЕ И В 
ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ

— ТАКА СЪЩО ОБЩИНСКАТА КО
НФЕРЕНЦИЯ ЩЕ ИМА РОЛЯ НА ДЕЛЕГА
ЦИЯ В БЪДЕЩАТА СКУПЩИНСКА СИС
ТЕМА. — РАЙКО ЗАРКОВ ДЕЛЕГАТ НА X 
КОНГРЕС НА СЮК.

ти за

щина.
Според получените инфор- 

общности 
580 кандила

мации, местните 
са предложили 
та за членове на делегации
те. В няколко села са пред
ложени по-голям брой кан
дидати, от оня който трябва 
да избере. Между предложе 
ните има доста младежи, а 
малко жени въпреки, че пре 

е договорено

дол;
Радейна и Смиловци; Бребе 
вница, Пъртопопинци, Мъз- 
гош и Моинци, и В 
Одоровии и Гуленовци.

исочки

дварително 
във всяка делегация да има 
най-малко две жени. Трябва 
да се изтъкне, че от предло 
жените кандидати 90 на сто 
са земеделски производите-

Общинската конференция 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград, на заседание 
то си състояло се на 9 март, 
прие единодушно заключе
ние, че в предстоящия пери
од провеждането на Консти 
туциите на СФР 'Югославия 
и СР Сърбия и в изборите 
за делегати и делегации в 
скупщините на обществено- 
политическите общности е 
задача на всички, а кому
нистите трябва да бъдат в 
първите редове.
В работата на конференция 
та участвуваха и членът на 
Политическия актив при Це 
нтралния комитет иа СКС — 
Ратко Кръстич и секретарят 
на Междуобщинската конфе 
ренция на СКС в Ниш Лю 
биша Игич.

Встъпително изложение на 
прави секретарят на Общин 
ския комитет на СК в Дими 
тровград, Венко Димитров, 
който каза, че новите Кон
ституции на СФРЮ и СРС 
по характера и същността си 
представляват революцион
ни актове, с огледа на тях
ната пълна работническо - 
класова насоченост, изразе
на в разпоредбите работни
ческата класа да управлява 
и решава по всички въпро
си. Основните цели на нови 
те конституции е да бъде 
обезпечено доминиращо вли 
яние на сдружения труд и 
работническата класа. Така
ва позиция работническата 
класа осъществява ако на 
всички равнища — от основ 
ните организации на сдру
жения труд до Скупщината 
на СФРю и по всички въп

роси, работниците непосред
ствено решават на събрания 
та и в самоуправителните 
органи, а посредством свои
те делегати и делегации, чрез 
самоуправително договаряне 
и споразумяване в рамките на 
самоуправителните общнос
ти, които създават, както и 
в рамките на обществено-по

Предлагайки кандидати за 
членове на делегациите и 
делегати, както и за предсе 
дател на Общинската скуп
щина, председатели на об
щинските съвети и за деле
гати в Републиканската ску 
пщина. избирателите имаха 
предвид приетите критерии 
на Социалистическия съюз, 
както и заключенията на Об 
щинската конференция на 
СК във връзка с кадровата 
политика. Изхождайки от 
тези становища за делегати 
и членове на делегациите.

ли.
На предкандидационните 

събрания е разговаряно и за 
възможните кандидати за 
делегати на Обществено-по
литически съвет на Общин
ската скупщина. От делега
цията на ССРН, която набро 
ява 104 членове, в тоя съвет 
ще бъдат избрани 5 делега-

литическите организации, в 
които членуват. На края 
той подчерта, че изборите в 
Димитровградска община се 
провеждат в стабилна поли
тическа обстановка, създа
дена след Писмото на дру
гаря Тито и Изпълнително
то бюро на СЮК.

Задачите на СК в Димитро 
вградска община в провеж
дането на конституциите и 
изборите за делегати и деле 
гации. Общинският

Предложения на изб
ирателите от Висок

както и лица за ръководни 
постове, избирателите пред
ложиха предимно хора, кои 
то до сега с нищо не са се 
компрометирали, които се 
застъпват за самоуправител- 
ни отношения, хора които 
се изтъкват с качества иа до 
бър работник и селскостопа 
нски производител и хора, 
които са ясно определени 
за линията на Съюза на юго 
славските комунисти.

комитет 
иа СК изготви във форма на 
заключения, които преди да 
ги приеме Конференцията 
получиха пълна подкрепа от 
членовете в основните 
низации на СК.

Според заключенията 
но е

ПЪТЯТ ДА 
МИНАВА ПРЕЗ 
ВЪЛКОВИЯ орга-

нуж
да се разбере същност

та на конституциите, а това 
ще се осъществи чрез запоз 
наване с определени 
редби на

На събранията на избира
телите във Висок беше раз
гледано и предложението за 
изменение на трасето на пъ
тя Димитровград — Висок. 
Избирателите от всички се
ла «а Висок се изказаха тра 
сето да минава през Моин- 

и Вълковия. Тези предло 
жения от жителите 
чките села 
оглед, че 
тя е

на югослав-

А. Д.разпо-
конституциите, тя

хното разясняване и 
ване. Носители 
ция ще бъдат комунистите.

тълку- 
на тази ак-

на
ци

Средствата на информа
ция — вестник „Братство" 
специалното предаване за 
българската народност по 
Радио Ниш, и други трябва 
на съответен начин да обя- 

тълкуват консти
туционните разпоредби.

на висо- скуп 
тази деса отправени с 

този участък на пъ 
проходим през цялата 

година и свързва всички се- 
ла и района.

скуп-

сняват и чле-А. А. ПТ0ТГТТША. Д.
Страница 4
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ДИМИТРОВГРАДОБЗОР

ЕДИНСТВО И АКЦИЯ КЪДЕ И КОЛКО ДЕЛЕГАТИ?♦ :с:
ренция на СК в Баб™т„° 3 °бщинската к°ифе- 
деиствне. Съюзът иЛт„,т,А Ае НОВи нао°ки на 
приемане на такива прог^Т, к™* се залага за 
средствата от Фонда за ' т° Ще ползват
нща в СР Сърбия за да г?™"“" изостанали кра- 

потенцналн и за ^,ГГ°1рНа1 в нов« сто- 
зация на сегашните мощности ’тп»ЦИ" " модерни- 
ча в битката за осъществяван^ Г? Важна зада- 
икономическата политик я 6 На ^ничипите на
мата на X конгрес на СЮК Ае,’а 0 ПлатФ°Р-
Съюза^ГунГтнте6^313 к°«Ф™и„ „а
затор на всички хора за тми»яаМа"ГаРА и °Ргани 
телността, акумуда?ивносстз Го® "а пР°изводи- 
ности и други пооблеми на стопанските мощ
ните способности а за полоб^™ зависят платеж- 
телните социалистически отнощенш,''3 °амоуправи-
се антаж^рГза^повГи^е" наКТДритГ1 ТРЯбВа Д3
трябна да се борят ^„ТтитГГГсно^тГтГ
Дови и обществено - политически

I:
статут °на°АимНи о?ГЩИНСКИЯ Жби ~ ПиРот (Димитровгра община«а Димитровградска дския цех) и делегацията на 
оощина (Служеоен вестник „Тигър“ — гостилничапски 
на Нишка околия бр. 17/64), цех в Лимитровгоад В 
нскияВсънета сесия на общи бирателна колегия N<,2 2
Аов“е общнотПТч”3 ТРУ АСЛеГата ще изберат делега- 
1974 гпт„Т» 5 март циите на 00ур „Свобода“
ние задаствъг,ж^ИеТ° реше' (производство), „Свобода“ 
броя на утв^ржАаване на (търговия) и тази на общите 
циите а Делегатите и делега служби. В избирателна 
равтеГни опгНИТе Самоуп‘ ™я №3 - 2 делегата ще 
обшнпстГ» Р аЦШ1 и бере делегация на оощности в съвета на сдру
жения труд и съвета на ме
стните общности в Общин
ската скупщина .

Според това 
съвета на сдружения 
на Общинската

г I ничари и превозници. В из
бирателна колегия №16 —
1 делегат ще изберат делега 

_ на земеделците от 
Барйе и Невля, в избирател
на колегия №17 — 1 делегат 
ще изберат земеделците от 
Тр. Одоровци и Поганово.

В избирателна 
№18, която 
държавните органи, общест
вено - политическите органи 
зации, активни военни лица 
и гражаднски лица в служ
ба на въоръжените сили в 
СФРю — 2 делегата 
берат делегациите 
щите се 
гана на

из- циятапански

колегия 
ще съчиняватколе

из-
трудещи-

те се от мебелното предпри
ятие „Циле“, а в изб. кОле- 
гия №^ — 1 делегат избират 
делегациите на 
се от кожарообработващото 
предприятие „Братство“, „Ме 
талац“ и „Прогрес“. В изби 
рателна колегия №5 — 2 де 
легата ще излъчи делегация 

. та на трудещите се от „Гра-
Аелегати в Съвета на сдру Дня“, а в избирателна коле- 

жения труд излъчват: деле- гия №6 — 1 делегат ще из- 
гации на трудещите се в ос- берат делегациите 
новните организации на сд- щите се от комунално-жили 
ружения труд от областта щното предприятие „Услу- 
на стопанството и финанси- га“ трудещите се от сдруже
те — 18 делегати, от област- нието на инвалидите по тру 
та на образованието, наука- Аа. В избирателна колегия 
та и културата — 2 делегата' №7 — 1 делегат ще излъчат 
и от здравеопазването и со- Делегациите на трудещите 
циални грижи — 1 делегат. се от гостилничарското пред 
1Р.УДещите се в селското сто приятие „Балкан“ и труде- 
панство, занаятчийството и щите се от ОУР „Търгокооп“ 
подобни дейности, притежа- ® избирателна колегия №8, 
ващи средства за произвол- — 1 делегат ще изберат тру- 
ство, заедно с работниците, Дещите се от ж.п.—гара. 
сдружаващи своя труд и Избирателна колегия №9 
средства за производство, — 1 делегат ще изберат тру- 
организирани в общности и Дещите се от електродистри- 
други форми на сдружаване буцията, „Ангропромет“, „А- 

ще излъчат 7 делегата, а текс“, „Първи май“, конфек- 
делегациите на трудещите Щ*я »Ниш“, „Текстилпро- 
се от общността на държав мет“> „Антилоп“, „Младост“, 
ните органи, обществено-по- >>Л. Карталевич“, „Житопек“, 
литическите организации и „Интереуропа“, „Форпед“, ’ 
сдружения и други трудови „Интеркопер“, „Стокопро- 
общности, активните военни мет“» „Тимочанка“, „Центро 
лица и граждани на служба текстил“ и „Билюр“, делега- 
във въоръжените сили на ция на трудещите се от 
СФРю ще излъчват 2 деле- „Ниш-екепрес“, застрахова- 
гата. телния завод, издателство

„Братство“, радио Ниш, 
„Югопетрол“, „Метал“, „Ком 
пас“, метеорологическа 
нция, горската секция, гра
ничната ветеринарна служ
ба, СДК, Белградската бан
ка, ПТТ, граничната санита 
рна инспекция, клона по на
станяване на работа.

В областта на образова
ние, наука и култура в из
бирателна колегия №1° —
2 делегата ще изберат деле
гациите на трудещите се от 
основното училище „Моша 
Пияде“, гимназията „Йосип 
Броз Тито“, заедно с учени
ците и студентите, на труде 
щите се в детската градина 
„8 септември“, службата на 
образователната общност,

I руповщината също така от Центъра за култура и заба- 
рицателно действува върху 
самостоятелната и ефикасна 
работа на самоуправителии- 
те органи в предприятието.

трудещите♦ ще из-решение в 
труд 

скупщина се 
делегират 30, а в съвета на 
местните общности 20 
гати.

на труде- 
в общността на ор- 
управление, при Об 

щинската скупщина, служба 
та на обществени приходи, 
трудовите общности на об
ществено

деле-

- политическите ор 
ганизации и сдружения и 
представителите и на 
щите се от Секретариата на 
вътрешните работи, гранич
ната служба, митницата, ак 
тивните военни лица

"рограматв пРеАвижда активност в областта
вител™теаи°^оаТа отбрана- развитне на самоупра- вителните и социалистически отношения 
в реализация на „зеления план“ 
циалните различия. '

За тази цел Общинската конфеернция 
л5,И™'Т1ЛтЦа за самоУправителите и създаване на 
други форми за идейно-политическа работа Кому
нистите в училищата трябва да обърнат 
влияние на марксисткото образование.

Само по тоя начин ще бъде осъществено ак- 
ционно и идеино-политнческо единство на Общин
ската организация на Съюза на

на труде- труде:г на село, 
премахване на со- и гра-

ждански лица на служба в 
ЮНА.

В съвета на местните общ 
ности броят на делегатите, 
които излъчва всяка делега
ция на трудещите се и гра
жданите в местните общнос 
ти също е утвърден по изби
рателни колегии. В избира
телна колегия №1 — 6 деле
гати ще излъчат делегациите 
на трудещите се и гражда
ните в местната общност в 
Димитровград. В избирател
на колегия №2 — 1 делегат 
ще излъчат делегациите на 
трудещите се и 
от местните общности в Ба- 
чево, Градини, Петърлаш и 
Паскашия. В 
колегия №3 — 
ще излъчат делегациите 
трудещите се и гражданите 
на местните общности в Гои 
индол, Желюша, Планини- 
ца. Бански дол и Грапа. В 
избирателна колегия №4 —
1 делегат ще излъчат 
циите на трудещите 
гражданите от местните об
щности на Прача, Лукавица 
— Белеш и Сливница. В. из
бирателна колегия №5 — 1 
делегат излъчат делегациите 
на местните общности от 
Поганово и Араговита. В 
№6 — 1 делегат — Барйе, 
Било и Врабча, в №7 — 1 де 
легат ще излъчат: Скървени 
ца, Горна Невля, Долна Не
вля п Верзар; в избирателна 
колегия №8 — 1 делегат ще 
изберат делегациите 
дещите се и гражданите от 
местните общности в Трън- 
ско Одоровци, Искросвци и 
Петачинци, в №9 — 1 деле 
гат ще излъчат трудещите 
се и делегатите и граждани 
те от .Местната общност в 
Куса врана. В избирателна 
колегия №Ю — 1
ще излъчат трудещите се и 
гражданите от местните об
щности в Каменица, Сено
кос, Изатовци и Брайковци, 
в №П — 1 делегат пък ще 
излъчат — Горни Криводол, 
Долни Криводол, Вълковия 
и Болевдол. В избирателна 

№12 — 1 делегат
Ще излъчат: Радейна и Сми- 
ловци, в №13 — 1 
ще излъчат В. Одоровци и 
Гуленовци. в избирателна 
колегия №14 — 1 делегат ще 
изберат трудещите се и гра 
жданцте от местните общ
ности в Бребевиица, Пърто- 
попинци, Мъзгош и Моинци.

ще от-♦

I по-голямо:
♦

комунистите.

БОСИЛЕГРАД

Нови членове в Титовия|фонд
Членовете на Общинския не са запленени в Титовия

фонд.
Във фонда са се заплени

ли и 84 граждани, които са 
записали 23 хиляди динара. 
Поотделно най-голям член
ски внос — 1 >500 динара е 
записал Кирил Иванов, ди
ректор на основното учили
ще в с. Долна Любата.

Съветът изтъкна, че зачисл 
яването на останалите тру
дови организации и на гра
ждани ще продължи. Кон
статирано бе, че досегашния 
отзив в тази акция е добър, 
а също така и нейното попу 
ляризиране във 

„Братство“.

гражданите

съвет на Титовия фонд прие 
ха Правилника на фонда 
на СР Сърбия за сти- 

пендиране на млади работ
ници и работнически 
ца.

Дадена е подкрепа на ини 
циативата от Титовия фонд 
да се стипендират и деца на 
бедни земеделски семейства.

Съветът констатира, че до 
сега в Титовия фонд в общи 
ната са се зачленили 23 тру 
дови организации и са запи 
сали членски внос от 124 хи 
ляди динара, който ще пла
тят в срок от пет години. Са 
мо пет трудови организации

избирателна 
2 делегати

на
де-

Избирателната колегия за 
избиране на делегати в съве 
та на сдружения труд, как- 
то и броя на делегатите по 
избирателни колегии 
глежда така: 
и финанси, в избирателна 
колегия №1 Ще се избират 
7 делегата. Тези 7 делегата 
ще изберат съвместно деле
гациите на трудещите се от 
ООУР „Димитровград“ и 

ООУР „Тигър“ — общи слу-

ста-
делега

ще из- 
в стопанство

се и

вестник
В. В.

Партийно събрание в автотранспортното

ОТКРОВЕНО ЗА СЛАБОСТИТЕ на тру-

Членовете па партийната организация в 
автотранспортното предприятие в Босилеград 
констатираха, че в предприятието съществу
ват 
гане.

ва и общата служба по дет
ска защита, на трудещите 
се от основното училище в 
с. Каменица, Смиловци, До
лна Невля, Поганово п Тр. 
Одоровци.

редица проблеми, които не търпят отли-
Недостатъчното използва- делегатне на мощностите на товар

ния цех затова, че не вина
ги има осигурена работа, на 
малява общите резултати на 
тази стопанска организация, 
която сега има 140

В работата па събранието взе участие и 
ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар па Общинския 
комитет на СК в Босилеград.

В областа на здравеопаз
ването и социалните грижи, 
в избирателна колегия №И 
— 1 делегат излъчва делега- 

работии цията на трудещите се от 
Здравния дом, аптеката и 
районната служба на застра 
хователиия завод. В селско- 

всяко работно то стопанство, избирателна 
колегия №12 — 2 делегата 
избират делегациите на тру 
дещите се от „Сточар“, „Вид 
лич“ и ветеринарната стан
ция. В избирателна колегия

Най-големи разходи са съз 
дадени с пътните и дневни
те, с нерационалното ползва 
не на репродукционисн ма
териал и друго.

В случай само 10 на сто 
да се намалят материалните 
разходи, предприятието би 
могло да осъществи чист до 
ход най - малко от един 
милион динара — се изтък- 

партийното събрание.

Спорел годишният баланс, 
през изтеклата 1973 година 
предприятието е осъществи
ло ло-слаби делови резулта 
ти. Това е последица на ре
дица субективни слабости 
— се каза на събранието. 
Така например средствата, 
които ще бъдат 'внесени във 
фондовете сега възлизат на 
само няколко милиона ста
ри линара.

Освен увеличените цени па 
нефта, на слабите делови ре 
зултати е подействувало и 
недостатъчното старание на 
мнозина членове 
вия колектив 
икономия на средства и ма
териали.

ци.
Партийната организация 

заключи на
място в предприятието да 
дойде същински работник, 
да се повиши вътрешния ко 
итрол и още веднага да се 
сключат всички самоупра/ви 
телим договори между осно №13 — 1 делегат избира до
вийте организации ма сдру- легация ма земеделците от 
жеиия труд в предприятието, район Висок, а в избпрател- 
Ще се потърси отговорност на колегия №14 — 1 делегат 
от всеки член на Съюза на избират делегацията на земе 
комунистите, който не изпъл делците от район Висок, в 
пява дължиостга си в само- избирателна колегия №15 
управителните органи на — 1 делегат ще изберат де- 
предприятието и ме се бори легациите ма земеделците 
за решаването па проблеми от район Димитровград и за 

В. В. наятчиите, частните гостил-

колегия

делегат

на на
В утвърждаването на съще 

слабости и про-ствуващите 
яви, членовете ма Съюза ма 
комунистите изтъкнаха, 
някои работници проявяват 
своеволие и пречат успешно 
да се провежда вътрешния 
контрол

Съгласно това решение — 
Общинската скупщина в Ди 
мнтровград е публикувала и 
решение за провеждане 
събрания на трудещите се и 
гражданите.

че
от трудо- 

за по-голяма на

в предприятието. те.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПК-НА СК В БОСИЛЕГРАД
КОМЕНТАР

Неизползвани изборитеПъпна отговорност ввъзможности
е настанена ма работа. I оиа 
с сообемо недостатъчно, 
гато става «въпрос за сеЛото.

Една от възможностите е 
в домашното ръкоделие. Иа 

това нещо е гово 
повече .пъти, по досега 
конкретно не е напра

Боснлеградека община, ко 
около 1 200 работ- четирима делегати за обще

ствено-политическия 
па Общинската скупщина.

Тези делегати ще бъдат из 
брани от делегацията, която 
образуват членовете на Об
щинската конференция на 
СК и нейните органи. Общо 
делегацията има 84 членове.

Общинският комитет на 
СК води разговор за 8 кан
дидати за тоя общински 
съвет, за които ще кажат 
мнението си членовете на 
партийните организации.

На членовете иа партийни 
те организации ще окажат 

па Полпти

ко-
По решение на Общин

ския комитет иа Съюза на 
комунистите в Босилеград, 
всички партийни оргаинза- 

комупата са длъжни 
на избори

ято има 
ници и 1.500 динара нацио
нален доход иа глава от на
селението, и една от иконо
мически най - изостаналите 
общини в СР Сърбия. Но тя 
пма големи възможности за 
стопанско развитие, 
ра се, минното дело е пър
вата и най-голяма 
ност, на която се разчита в 
близко бъдеще да 
съвкупния стопански живот, 
в комуната напред.

Но тя не е и единствената.
Ще кажем няколко думи 

за редица други непзползва 
ни възможности, които 
Боснлеградека община за сто 
папското си развитие в дру 
ги области.

Досега от 
ществени 
се изнасяха годишно стоти
ци кубически метра качест
вен дървесен материал. С 
миналата година клонът на 

стопанство в Босн-

съвет
помощ членовете

актив на обществено 
организации

чеекия
политическите 
на общината.

На партийните заседания 
ще се водят разговори 
делегат за Десетия конгрес 
иа ОЮК, който избира боси 
леградската партийна орга
низация. За делегат ще бъде 
избран работник — мепосред 
ствеи производител.

Партийните организации в 
общината ще трябва да се 

върху изоора на

истина за 
ре но 
нищо 
веио.

В Боснлеградека
производители годиш 

към едни

цип в
пред провеждане

скупщи 11 с к нте ор га ни 
ц тела да устроят заседания, 

конто да се договорят за 
изборната дейно

то за и заРазбн- общнна
начастни

но произвеждат 
милион литра ракия, 
не винаги могат да прода- 
дат. Би могло да се оформи 
промишлен цех, в който та
зи ракия ще се преработва, 

получи необходимо 
то за пазара качество.

Също така пма възможпо- 
да се оформи

възмож- акциите в 
ст. Всеки член па СК е дъл- 
жен обстойно да се запознае 
с изборните документи и да 
окаже помощ на трудещите 
се правилно да постъпи в из 
бирайето на делегации и де-

коятотласне

В. В.за да сс изкажат илегати.пма

СТН II нужди 
и индустриално - промишлен 
цех за преработване на сла- 
бокачеепвемите ябълки, кои
то нс могат да намерят пла
смент иа пазара. Разбира се, 
това може да се осъществи

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

В Б А В У 111 НИЦА
• частните и об
гори в общината

От Общинските данъци - накто и ланичрез делово сътрудничество 
със съответни 
от вътрешността.

Тези възможности не са 
единствените. Но за да мо
гат и те да 
необходимо с пълно делово 
п организационно активизи
ране преди всичко ма сто-па 
меките организации в общи 
пата.

предприятиягорското 
леград започна да строи дър 
во обработван! цех в Бо
силеград, който трябва да 
преработва дървесния мате
риал в полуфабрикати. Ме
жду другото, в тоя цех ще 
бъдат на постоянна работа 
60—70 работници.

Едвам всяка петдесета же 
на в Боснлеградека община

животните през 1974 година.— Здравна защита на 
_ Намален данъкът върху услуги със селскостопански

се осъществят

машини.
в. в. паушално облагане с данък, 

а в по-доходните занаяти, в 
по-големите места, занаятчи 
ите да водят книги и да бъ
дат облагани с данък върху 
дохода. С решението се на
малява с една втора от да
нъците върху механизирани 
услуги в селското стопанст
во с цел да се намалят це
ните на услугите, които през 
миналата година са били 
много високи. Освобожда
ват от данък и всички къ
щи, не надминаващи стой
ност от 40 хиляди динара. А 
това ще рече, че земеделци
те на село няма да плащат 
данък върху къщи.

Общинската скупщина 
прие и програма от здравни 
мерки за защита на добитъ
ка в общината и тарифа за 
ветеринарни услуги. Цените 
са еднакви за всички села 
в нишкия регион като се за 
читат специфичните условия 
в отделни общини. Тазгоди
шните цени на ветеринарни 
те услуги са по-високи с 8 
до 10 на сто в сравнение с 
миналогодишните. При опре 
деляне на цените се е води
ла сметка за редовните (за
дължителни) и изключител
ните услуги.

Повишението на цените 
налагаше и необходимостта 
технически да се обзаведе 
ветеринарната служба, за да 
може да оказва по-качестве 
ни услуги, да организира по 
-добра превантива и осигу
ри повече специалисти.

ходи. С приемането на дого
вора, такова различие в об
лагането с данъци се свеж
да в разумни и обективни 
мерила, в зависимост от спе 
цифичността и развитостта 
на дадена община.

След като приета проекто 
договора отборниците прие
ха и решение за облагане с 
данъци иа гражданите, реше 
ние за общински данък вър 
ху недвижими имоти и ре
шение за данък върху обо
рот на произведения и услу 
ги. По- значително повише
ние на общинския данък ня
ма да има. Земеделците, чий 
то кадастърскн доход не над 
минава 600 динара годишно 
се освобождават от данък, 
ако се занимават изключите 
лно със земеделие. Предви
ждат се и нови данъчни об
лекчения, а ще се подобря 
и някои стари принципи, 
притежаващи белези на со
циална политика и насърча
ване на земеделското произ 
водство в рамките на „зеле 
ния план“.

И общинският данък на 
занаятчиите си остава на ми 
налогодишното равнище. Ка 
кто в земеделието, така и в 
занаятчийството, данъчната 
политика се е 
от принципа на прогресивно 
облагане. За тези цел тряб
ва колкото се може по-пра
вилно да се определя. В ре
шението се предвижда 
иаятите, които са от интерес 
за гражданите, в някои села 
например, да се предвиди и

Миналата седмица Общин 
ската скупщина в Бабушни- 
ца прие проекта на догово
ра по сгласуване иа полити 
ката на данъчно облагане 
на гражданите, облагането 
ма произведения и услуги в 
оборота и облагането иа о- 
борота на недвижимо иму
щество и права, които е под 
готвила група представители 
на Републиканския секрета
риат по финанси в Белград 
и представители на общин
ските служби по обществе
ни приходи. Данък ще се за 
плаща според дохода, а не 
според имота. Принципът въ 
рху който е изграден дого
вора, е единствен начин да 
се въведе ред и в разнообра 
зната данъчна политика в 
общините. Тази несъгласува 
ност доведе и до известни 
политически затруднения и 
предизвика 

всред гражданите в съседни 
те общини, където този да
нък беше по-висок, а заная
тчиите се преселваха във 
Войводииа, Там, където има 
ше по-благоприятни условия 
за трупане на иетрудови до-

ДИМИТРОВГРАД

Изграждане втората фаза 

на канализацията
Специалистите от „Гра

дил“, на заседанието състоя 
ло се миналата седмица, ре- 
шиха изграждането на вто
рата фаза на канализация
та от железопътния преход 
до Общинската скупщина от 
носно улица Бошко Буха, да 
започне веднага. Стойността 
на работите, за тази част от 
канализацията, възлиза на 
около 900 хиляди динара. 
Средствата обезпечава мест
ната общност в Димитров
град, чрез самооблагане.

На заседанието бе обсъде 
на и идеята за строеж на 
работнически квартири, от 
фонда за солидарно жили
щно строителство за кварти

ри на работници с малки лич
ни доходи. Решено е да започ 
не изготвяне на главния про 
ект за първия жилищен блок 
от 18 апартамента, след кое
то ще започне и строежът.

Специалистите обсъдиха и 
въпроса за строеж на униве 
реалния магазин. Главния 
проект е вече готов и през 
първите дни на строителния 
сезон трябва да започне ст
роежът на тоя обект в Дими 
тровград.

Бе разгледан и въпроса за 
пътя Желюша — Планини- 
ца. До края на март угово
рения участък от този път 
ще бъде завършен.

недоволство

А.

ръководила

за-

111. Б.

Празненство в Брайновций: Му ' •

На 16 февруари Брайков- 
ци получиха ток. ров, представител на Общин 

ската скупщина, Васил То
доров, представител на Со
циалистическия съюз, пред
ставители на строителното 
предприятие „Градня“ и гос
ти от Димитровград и окол
иите. села.

Васко Тодоров, секретар в 
органа на управлението в 
името на Общинската скуп
щина подари на Брайковци 
телевизор.

В седемнадесет домакинст 
ва от един месец насам пе 
мъждукат газените 
Тази лампи.

трудова победа на бра 
икевчани бе тържествено 
ознаменувана на 10 март ко 
гато в -кооперативния дом

устроено народно увесе
ление. На
бе

тържеството при- 
съствуваха и Венко Димит
ров, секретар на Общинския 
комитет на СК, Васко Тодо

Изглед от Димитровград
А. Д.
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Всяко село- Данъчните облагания в Сурдулишна
общност и Дукавица две 1 уленовци и Одоровци които — * 1 ^

—Еейги^ "а °^™"вяват еАиа мест 0 б Щ И Н 3
рията на общината* сеР*оп' Такова формиране 
мират 42 местни общности. ТИИТе обЩИ°сти

се за по-ефикасно
село представяла ед на комуналните на местна общност освен Лу Уналните

ра, най-късно до 31 декем- и 1,5 на сто, от 10_15 хил-
ври за следващата година, яди динара — 125 динара и 
Право на данъчно намале, 2 на сто и тн. прогресивно 
ние върху личен доход от до над 150 хиляди динара — 
земеделието ихмат домакини- 53.475 динара и 90 на сто! 
те, чийто общ годишен при- Според 1974 година общите 
ход в домакинството не над приходи над 40 хиляди дина 
минава 3 хиляди динара го- ра се облагат с този вид да 
дишно по член на семейст- нък. Данъкът се увеличава 
вото. Също така намалява с до на сто ак^ приходите 
се данъка ако разноските за извън трудово отношение в 
лекуване на членове от се- структурата на общия чист 

възлизат над /и 
кадастралния доход и

на мес 
ще доприне 

решаване 
проблеми

На 26 февруари т. г. Об
щинската скупщина в Сур- 
дулица, според договора за 
съгласуване на данъчната по 
литика в СР Сърбия, прие 
съответни решения за разли 
чните видове данъци.

В решението 
на гражданите се предвиж
да да се плаща общински 
данък върху личните доходи 
на работниците в размер 1,6 
на сто. Данъкът се увелича
ва с 20—50 на

Всяко
на село.

ПОГАНОВО

Път през
за данъците доход участвуват с 10—14 на 

сто, с 20 на сто — ако уча- 
то процентуално според от- струват с 40—70 на сто и с 

разноските 30.на

мейството 
сто от

канарите на сто
с над 70 на 

Наследниците

ношението
дохода. За смъртен слу 

чай в семейството не се об- 
лагат с данък 1.500 Дина-Р* 
от кадастралния доход, мол 
ба се подава до 31 януари 
всяка година за изминалата 
година. Освобождават се от 
данък върху личен доход от 
земеделие ония, чиито чле- 

семействата са над 
мъже и 55 го- 

като прило- 
че нямат на

— ако участвуват 
сто.Изпълнителните 

обществено -
къмтела на 

политическите 
организации в Погановопро 
ведоха заседание, на 
бяха разгледани 
стите за

на пътя през канарите, 
трябва да се забрави 
риално - финансово 
ние, както на Местната об
щност — Поганово, 
на Общинската 
Димитровград, 
вия

Не от втори 
ред плащат данък върху на- 
следно имущество и подаръ 
ци до 10 хиляди динара 5 на 
сто. От 10—20 хиляди дина- 
Ра — 500 динара и 7 на сто, 
от 20—40 хиляди динара — 
1.200 динара и 10 
— прогерсивно до над 50 
хиляди динара — 13.890 ди
нара и 45 на сто. Този данък 
се увеличава с 10 на сто за 
наследниците от трети ред, 
с 15 на сто — четвърти ред 
и 20 на сто — пети и остана 
лите наследствени редове.

Общински допринос върху 
личен доход из трудово от
ношение за образование из
нася 5,5 на сто от 
предписана според Закона 
за данъците на гражданите. 
Паушалистите плащат 150 
на сто допринос за образова 
ние в отношение на годиш
ния паушален данък, а земе 
делците до 2 хиляди динара 
доход плащат 6 динара до
принос за образование. От 
2—3 хиляди динара доход — 
210 динара и тн. — прогре
сивно до над 16 хиляди ди
нара — 3.682 динара.

При пренасяне на имот 
върху основа един динар за 
квадратен метър се плаща 
данък 0,05 динара и 7 на 
сто. От 1, 5—2 динара за 
един квадратен метър — 
0,08 динара и 9 на сто, от 
2—3 динара — 0,13 динара и 
11 на сто и тн. — прогресив
но до над 50 динара за един 
квадратен метър — 24,19 ди 
нара и 95 на сто. Данкъ-обо 
рота върху недвижими имо
ти се намалява с 50 на сто

сто за трудоу 
строени пенсионери, в зави
симост от доходите им спо
ред средния личен доход и 
стопанството на СР Сърбия 
в изминалата година. С 20 
на сто се увеличава и данъ
кът върху доходи осъществе 
ни след работно време в про 
изводствените организации, 
здравеопазването и образо
ванието и с 40 на сто в ос
таналите трудови организа
ции. Паушален данък по 2 
динара месечно върху личен 
доход плащат: помощнички, 
настойници и чистачки в 
жилищни сгради ,по 36 ди
нара — адвокати, по 29 ди
нара — неквалифицирани ра 
ботници, 37 динара — ква
лифицирани и 47 динара ви
сококвалифицирани, нами
ращи се на работа при са
мостоятелни занаятчии.

Общинският данък върху 
личен доход от земеделие се 
плаща на доход до 2 хиля
ди динара 3,9 на сто, на до
ход от 2—3 хиляди динара 
— 78 динара плюс размера

мате-
положекоето

възможно- 
продължаване на 

строежа на пътя Поганово 
— Погановски манастир. Бе 
прието единодушно заключе 
ние, че анулирането на до го 
вора с „Градня" и сключване 
на договор с частно лице е 
от общ интерес 
но „Градня” 
за анулиране на договора. 
Частното лице предлага по-до 
бри условия

така и 
скупщина в

а според но- 
договор работите на 

ЛлТЯ тРя^ва Аа струват е 
110 хиляди

на сто итн.
нове на 
60 години за 
дини за жени 
жат документи, 
следници, длъжни да ги из- 

завещаят

динара по-евти
но.

В момента частното лице, 
което е сключил одоговор 
се намира в Поганово и 
боти.

за селото, 
не е обвинена и ако 

на общината следдържават 
земята си 
тяхната смърт.

Данъкът върху 
ските деятелности 
действително 1
личен доход се плаща 
доход до 20 хиляди динара 
4 на сто, от 20—25 хиляди 

— 800 динара и 7 на 
25—30 хиляди дина- 

10 на

ра-

занаятчий-
според

осъщественият
за прокарване А. Д.

Наши курсиви на основата

ОТНОВО КАТИНАР динара 
сто, от
ра — 1.150 динара и 
сто и _
200 хиляди динара доход

50 на сто.
осно-

Четем: „С отиването на директора 
да се подобряват взаилшите отношения

започнаха 
между ко

операцията и „Търгокооп“ ... после намаляха сили
те и работите тръгнаха по старолш ...

тн. прогресивно до над

53.900 динара и 
Гражданите 
вен поминък

занимават и със занаят 
плащат данък вър

на които 
е земеделието.Не узнахме дали отново е поставен катинар 

между кооперацията и „Търгокооп“. а се 
чийство,
ху занаятчийска деятелност
на доход над 5 хиляди дина 
ра годишно. Стопанин, кои
то в кооперация с трудова 

тн. организация угоява дооитък 
не плаща данък върху ли
чен доход за знаятчииски и 
лгоуги деятелности, ако при 
хода * не надминава 300 хил- 
яди динара годишно. 11ау 
шалистите плащат .Г^АНшен 
данък от 500 до 1.200 дина
ра. Годишният паушален да 
нък се намалява с 50 на сто 

ковачите, налбатите, 
кацарите, столари

5,2от на насто,
3—4 хиляди динара — 130 ди 
нара и 7,8 на сто, на доход 
от 4—5 хиляди динара —2(18 
динара и 10,4 на сто и 
прогресивно до над 16.000 ди 
нара доход — 3.523 динара 
и 52 на сто. Данъкът върху 
лични доходи от земеделието 
е почти на миналогодишно
то равнище. От него се ос
вобождават лица, чийто ка
дастрален доход на надмина 
ва 100 динара, както и тези, 
чийто кадастрален доход не 
надминава 600 динара (ако 
те и техните семейни осъще 
ствяват доход изключително 
от земеделието). Молба 
освобождение от данък пода 
ват само земеделци с када
стрален доход над 100 дина-

ДИСЦИПЛИНА И ЗДРАВЕ

Хрумнало някому да търси укрепване на дис
циплината и организацията на работа в босилеград 
ския Здравен дом.

Не боледуват пациентите, но медицинския пер
сонал от тези болести.

СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Разсърден един отборник в Бабушница каза:

— Защо службата предварително не е изучила 
законите и да ни предложи ясни и чисти станови
ща, но тук пред нас специалистите се обясняват... 
Резил е пред скупщината да водят академически 
сказки.

при
коларите, 
те без машини, тапетарите, 
шивачите на село, хлебопе- 

село, на услугите 
земеделски 
опинчарите.

когато се върши пренасяне 
на обработваема площ, ако 
потребителят е земеделец. 
При пренасяне на строите
лен обект се плаща данък 
върху пазарната цена на обе 
кта и то по 10 на сто за ква 
дратен метър използваема 
повърхност. Разликата меж
ду строителната и пазарната 
стойност се облага с увели
чен данък.

За принудително наплаща- 
щане на данъка се правят 
известни разноски, конто 
понасят данъкоплатците. За 
всяко излизане на службено 
лице по принудително нап- 
лащане па данък се плаща 
30 дни. След това 10 динара 
на час за оценяване стойно
стта ла пописаното имущес
тво, но най-много до 80 ди
нара на ден. Един процент 
от общия данък се плаща за 
разноски около пописа и 
продажбата. Разноските за 
свидетели, осигуряване, пре
воз на пописаните предме
ти, хранене на пописания до 
бнтък и тн. длъжникът пла
ща въз основа на действнте 
лната цена. Данъкоплатците 
конто в течение на една го
дина не изплатят или нере
довно плащат данък върху 
занаятчийски и други 
папски и интелектуални ус
луги, дължат са да иредстав 
ят гаранция на двама граж
дани.

за карите на 
извършени със 
машини и при 
Освобождават сс от пауша- 

земеделците, кои- 
време рабо 

иалбанти, триерис- 
жито, варят ракия

И добре им каза. Скупщината е за решаване, а 
не за диспути.

леи данък 
то от време — на
тят като В 311-ват
ВОДС1 11 шп*к ардженкп^ тсва

жито във

и ковачи.вичари
осъществяват 
над предписаната сума, 

наложи данък
па годината сио 

личен до-

общ приход.
ще

следим се 
завършване 
ред осъществения 
ход като сс приспаднат 
отизацията за машини и ала 
ти от 8—12 ма сто. На опия 
пък конто плащат данък спо 
ред осъществения личен до
ход се признават и лрун 
материални разноски, кнто 
сс документират, по не поне 
че от 5 ма сто от общия то 

- доход. В първата 
50 па сто плаща по-мал 

който за пръв 
занаятчийска

амо

годишен 
дима 1.
ко занаятчия, 
път открива 
работилница или след връ
щане от чужбина, където е 
прекарал поне една година 

временна работа, отново 
открива такава.

Общинският данък върху 
общия доход па гражданите 
се плаща до 5 хиляди дина 
ра основа 1 на сто. От 5—10 
хиляди динара — 50 динара

па
сто-

М. ВеличковЕдин кът от Стара планина
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11 на Закона за данък-оборота върху нед- 
и права (Служебен вестник на СРС_ брои 

Димитровградска община, 
съвета на трудови-

Въз основа на член
вижимо имущество
51/71 и 16/73) и член 178 на Статута на

заседание иа общинския съвет и
27 февруари 1974 година е прието

На съвместно 
те общности от

РЕШЕНИЕ
За общинския данък-оборот върху недвижимо имущество и права

жим^т 1се™/зч11слява, <за, строител1.и<я ^бект^спорел^азмерите3 дадените 
член 5 иа настоящето решение, а отделно за землището, по размери, да- 
дени в член 3 па настоящето решение.

Член 1.

Завежда се общински данък—оборот върху недвижимо имущество 
и права на територията на Димитровградска община.

Член 2.

Общински данък—оборот на -недвижимо имущество и права (по- 
нататък данък—оборот върху недвижимо имущество) се плаща спорел 
разпоредбите на Закона за данък—оборот на недвижимо имущество и 
права, разпоредбите на настоящето Решение и разпоредбите, пзгласувани 
въз основа на този Закон и настоящето решение.

На пазарната стойност 
на землището по квадратен 
.метър (в динари)

Над:

Член 8.

Данък—оборот иа педвижимости не се плаща:
1 Ако общината или от нея упълномощена организация взима нед- 

провежданс на регулационни и градоустройственивижимо имущество за 
планове.

2. В случаи когато общината пренася на трайно ползване земедел
ски имот на земеделска организация.

3. Когато земеделска организация с Цел да създаде по-голям земе
делски блок зарад по-добро използване, върши изкупуване на землище 
от гражданите.

Плаща данък, динара

До: 4. Когато се купуват апартаменти за работници в органа на управ
лението и Югославската народна армия.

5. Върху оборот е недвижимо имущество, което е 
принудително изплащане на данък, облагания к други задължения 
обществото.

5%1
0,5 + 7°/о върху основа над 1
0,8 + 9% . ,
0,13 + 11%
0,24 + 13%
0,37 + 16%
0,69 + 20%
1.09 + 25%
1,59 + 30%
3.09 + 36%
4,89 + 46»/»
7,19 + 60»/о

10.19 + 70%
24.19 + 95»/»

1 1.5 в течение за 
към1,521,5

232
33 4 6. Когато земеделска организация продава земеделски 

купуване на друг с цел за по-добра обработка.
имот за44 6

686 8108 Член 9.101510 152015 При пренасяне и плащане на право на наследство се плаща 
данък—оборот върху недвижимо имущество по следните размери:

Плаща се във вид на данък в динари 
и % над определената оенвоа

202520 253025
305030 На основа динари 

Над:
5050 До:

2.000
5.000

10.000

5%Член 4. 2.000 
5.000 

10 000

2.000
5.000

10.000

100 + 6% 
280 + 7%
630 + 8%

на основа над
Данък—оборота върху недвижимо имущество, пресметнат според 

размерите в член 3 на настоящето решение се намалява с 50% при пре
насяне й плащане на земеделски имот на купувача, на когото земеде
лието
зации на сдружения труд.

Счита се, че в омисъл на разпоредбите на настоящето решение, 
че земеделието е основен поминък на гражданин ако той и членовете на 
семейството му нямат други извори на доходи освен земеделието, или пък 
имат и други приходи, които не надминават повече от два пъти кадаст
ралния доход, с който се облагат на територията на Югославия.

Член 5,

Член 10.е основен поминък, както и между граждани и земеделски органи-

Върху тапии с плащане на право на патент (лиценз) се плаща да
нък—оборот по следните размери:

На основа (динара) 
Над:

Плаща се данък и °/о над 
определената основаАо:

5.000
10.000
20.000
30.000

1%5.000 
10 000 
20!000 
30.000

50 + 2°/о 
150 + 3%
450 + 4°/о
850 + 5%

Член 11.

Върху тапии с плащане на останалите действителни права (право 
на същинска надлежност, право на рента, право на модели и печати, пра
во, наследено от предишен собственик върху ползване на национализира
но и незастроено строително землище) се плаща данък—оборот на недви- 
жимости по следните размери:

5.000
10.000
20.000
30.000

на основа над

При пренасяне и плащане за право иа собственост на строи
телен обект се плаща данък—оборот върху недвижимо имущество според 
пазарната стойност на строителния обект за квадратен метър развита 
връхнина — според размера от 10%.

Освен данък—оборота за недвижимостта по размер от алинея 1 в 
настоящия член върху разликата между строителната стойност за метър 
квадратен развита повръхнина в момента на въвеждането на данъчно об
лагане и установената пазарна стойност за метър квадратен развита по- 
връхнина на строителен обект, който се продава, се плаща данък—оборот 
за недвижимост по следните размери:
Ако разликата между 
строителната и пазарната 
стойност за метър квад
ратен развита повръхнина 
на обекта (в динари)
Над:

»|
по-

На основа (динара) 
Над: Праща се като данък динара 

п % над определената основа

20 + 2%
70 + 3%

До:Плаща се данък-оборот и % «ад опре
делената основа 2.000

5.000 1%2.000
5.000 2.000на основа над

5.000До:
200 Ю»/о ■ Член 12.200 12%400 20 200на основа над

400 600 15%44 400+ Оборотната стойност600 на неАвижимостите и правата, както и стро- 
« строителните обектц (изградени обекти и обекти встроеж; утвърждава комисия, 
свое решение.

800 74 + 20% 600
800 1141.000 25% 800+

1.000 1.200 която назначава Общинската скупщина със164 30»/о 1.000+1.200 1.500 
2.000
2.500 
3 000 
4.000

224 + 40% 1.200
С решението от1.500 344 50% 1.500 петенпмота алинея 1 на настоящия член се утвърждава ком

петенцията, състава и начина на работа на комисията.
+2.000

2.500
594 + 60% 2.000

2.500
3.000
4.000
5.000

894 + 70%
3.000 1.244 + 

2.044 + 
2.944 +

80% Член 13.

валидно решението за
дуобщински служебен вестник в Ниш“ брой 5/72, 30/72 22/73 и 29/73.

Член 14.

4.000 5.000 90%5.000 С деня на влизане95%

Член 6.

В строителната стойност според член 5 
решение -влиза и стойността на уреждането на 'землището на което обек
тът е построен ако това землище не е било уредено преди иЗф1жд2нето

Член 7.

алинея 2 на настоящето
Настоящето решение влиза

след публикуването му в МеЖАуо5,1^

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Председател на ОС 

Инж. Димитър Славов

пгги с еАна “рввова -работа същевременно се извършва ппенасяне
при доплащане за право на ползване и собственост на строителния <^еет
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Д димитровградската гимназия

Нултуро * просвета * изнустзоСЪЗДАДЕНА УЧЕНИЧЕСКА РЕДАКЦИЯ
Неотдавна в

Димитровград
Димитров- 

градската гимназия „йо- 
сип Броз Тито“ бе 
дена

Осмк март тържествено чествуванчат във вестника и 
изказват по 
проси в Съюза 
жта, за

Членове 
ката редакция са: Стани

ще се 
актуални въ на ученичес-

създа-
училищна редак

ция, която ще сътрудни
чи с вестник „Братство“. 

Редакцията

на младе- славка Тодорова, Ивица 
провеждащите се Алексич, Благой

Международният ки Сибинович, Ясна Кочияще 
вич и Арагослав Михайло- 
вич. След това на войниците 
бяха връчени скромни 
ръци.

ден на
жената о-м-и март бе търже 
ствено чествуван в Димит
ровградска община. В наве
черието на празника бяха 
организирани тържествени 
събрания в града и по рай- 
онните центрове в общината, 
на които бяха изнесени 
клади за ролята на жената 
в нашето самоуправително та. 
общество. Бяха изпълнени и 
художествени програми под 
готвени от жени, войници и 
ученици.

Чествуването на празника 
продължи на 8-ми март, 
чрез посещения. Преди обед 
бяха посетени

Басов,

на вестник 
„Братство” раздвижи и- 
нициатива

пода

Група жени от „Свобода" 
посети граничната застава 
„Свобода“ край Верзар. Бя
ха посетени и останалите 
гранични застави в община-

за привлича- 
сътрудне на младежта в

ничество, понеже 
та не е достатъчно застъ 
пена в средствата на 
формация. Вестникът ще 
има специална страница 
за мнения на младите от 
Димитровградска, Боси- 
леградска, Сурдулишка 
и Бабушнишка община.

до-съща-

ин- От посещенията в трудо
вите организации, най-весе
ло беше в каучуковата про
мишленост „Гигър", където 
танцовият състав от гимна
зията изпълни специална ку 
лтурно-забавна програма.

жениТбКеаТаа гРа^,ЛГ група нали бойцГо^оТщинатГ^о 
тедателя на 'общинската^ску = 
пщина, Димитър Славов. Же скромни подаръци 
ните бяха приветствени и от Празнуването 
останалите обществено - по- на 9 март 
литически ръководители в „Балкан“ 
общината. Приема премина 
в приятна обстановка, в ко
ято бяха изнесени

Ученическата редак
ция в димитровградската 
гимназия е създадена по 
инициатива на редакция 
„Братство“, а взаимно 
училищния комитет 
младежта.

Гимназията
акции, спортния живот и 
др. Освен това, 
те на училищната редак
ция ще изращат литера
турни творби на гимнази 
стите, които също ще 
публикуват във

Б. Тито“

Предраг Димитров и Ми- 
омир Златкович.

Счита се, че след тази 
инициатива между дими 
тровградска младеж 
тересът към вестника без 
спорно ще нарастне.

Миомир Златкович, 
председател па Учи
лищния комитет на 

младежта

връчени

членове- приключи 
вечерта, в хотел 

с другарска вечер.с
А. Д.на

Писмо от Милевциредица
интересни въпроси отнасящи 
се до положението и ролята 
на жената в Димитровград
ска община. Накрая предсе
дателят, Димитър Славов на 
гостенките
подаръци и каранфили.

се
Членовете на редакция 

та редовно ще сътрудни-
ин-вестни- Преди няколко дни милев 

чани започнаха да поправят 
старата училищна 
която ще се ползва за разли 
чии цели в селото. Помеще
нията в сградата ще се пол- 

Друга група жени от гра зват за организиране на съб 
да и селата посети гранична рания на общественонполити 
та застава „Градини", къде- ческите организации в село
то бе изнесена програма, в то Да културно-забавен жи- 
която взеха участие изпълни вот и др. Съ 
телите на народни песни Ми строените помещения ще се

открие търговски 
какъвто досега нямаше в се 
лото /поради липса на съот 
ветно помещение. Едно от 
помещенията ще бъде оспо- 
собено за работа на ръково 
дството на местната общ
ност .

Милев чани планират 
радата да въведат и ток, и 
да уредят двора.

Всичко това трудолюбиви
те планинци ще направят с 
доброволна работа и местно 
самооблагане. Това ще е още 
една техна трудова победа. 
Досега са успяли да доведат 
ток, построят нова училищ
на сграда, няколко .махлен
ски пътища и друго.

Тези акци могат да слу
жат за пример и на другите 
села в Босилеградска общи-

ка.
сграда,

Модернизация на подвижното връчи, скромникино

Безспорни успехи
що така в преу

Вече години назад подвиж 
ното кино при Центъра за 
култура в Димитровград жъ 
не безспорни успехи. Мота
лата година във вече заглъх 
ващите села на Димитров
градска община са дадени 
към 200 котопредставления, 
на които е имало няколко 
хиляди зрители.

Тази година резултатите 
ще бъдат още по-добри. По
не така обещават началните 
успехи. Досега е прожекти
ран филмът „Лелейска гора“ 
по едноименния роман на 
известния югославски писа
тел Михаило Лалич и фил
ма „Ненадминатите“. От пър 
вия са дадени 17 кинопред- 
ставления, а от втория 13 ки 
нопредставления. Средно на 
едно кинопредставление при 
съствуват от 70 до 80 души.

Тази година е набавена и 
нова киноапаратура 
мм. която струва около два
десет хиляди динара. Сред
ства за набавка й са осигу
рени от Фонда за котофика 
ция при Културната общ- 

- ност. Тези средства се наби 
рат от широкоекранното ки 
но в града, а също и от под
вижното кино, които отде
лят известен процент от про 
дадените билети.

Следва да се изтъкне, 
с набавката на новата кино- 
апаратура качество на про
жектираните филми е много 
по-добро. Сега и самата кар 
тина, а също и звукът, са 
подобрени. Освен това, сине

маскопните филми много по 
-качествено се прожектират.

С модернизацията на под
вижното кино хората на се
ло са доволни, понеже зана 
пред ще гледат качествени 
котопредставления. А подви 
жното кино в повечето села 
на общината е единственото 
културно развлечение.

магазин.

Четири дни без ток
Поради голям брой дефек

ти на далекопровода Власи- 
на — Босилеград, предизви
кани от последните снегова
лежи, четири дни през ми
налата седмица Босилеград, 
Райчиловци, Радичевци, Ми- 

граничния преход 
„Рибарци“ останаха без ток.

Стопанските организации, 
както Автотранспортното и 
комунално - услужното пре
дприятие „Услуга“ претърпя 
ха значителни материални' > 
щети, а в Здравния дом бя
ха отложени няколко хирур 
гически интервенции.

За премахването на дефек 
тите упорито работеше тех

нически екип на предприя
тието „Електродистрибуция“ 
от Лесковац. Обаче изобил
ните снеговалежи не позво
ляваха работата бързо да се 
завърши.

Във всичко това най-мно
го се изложиха търговците 
в града. В нито един мага
зин нямаше свещи, нито пак 
газени лампи. Затова 
четири дни градът бе буква 
лно в тъмно. Би трябвало 
поне занапред такива „дре
болии" да има в магазините, 
защото дефектите на далеко 
провода се случват често.

в ег-

Ст. Н.

левци иАКТИВНОСТ НА МЛАДЕ
ЖИТЕ

Формирани две 
секции

цели

на.При Центъра за култура 
и забава в Димитровград са 

16 формирани две секции — 
театрална и фолклорна. Ра
ботническата и средношкол 
ска младеж ще имат възмо 
жност да работят заедно. 
Ръководител на театарлната 
секция е Сретен Игов, а фол 
клорната Шпира Тр 
Саша Хамидович. Сс 
вече са съставили конкрет
ни планове. Театралната по 
дготвя „Император“ от Вла- 
да Буняц с който ще участ- 

че вува © съревнованието на са 
модейците в Алексинац.

Борис Стоилков,
с. Милевци

....................................................... ............................................ .
В. В.

Из статута на Бабушнишка общинаичков и 
екциитс

Член 46 Член 47 платно ползуване на уче 
бници и прибор.

Родителите са длъжни 
да се грижат за образо
ванието и възпитанието 
на децата и заради това 
да сътрудничат с учили
щата и останалите 
питателни и професиона 
лни ведомства.

За деца, чието место
жителство е отдалечено 
повече от 6 километра 
от седалището на основ
ното училище, общината 
се старае за обезпечава
не на превоз.

За ученици в основни
те училища произхожда
щи от семейства, чиито 
приходи не йадминават 
износа, определен от са- 

да се образу- моуправителна общност 
на интересите по детска 
защита обезпечава се без

Член 48Секцията ще подготви още 
няколко комедии и тетарал- 
ни сценки със съвременни 
теми.

За деца, изостанали в 
психофизическия развой 
се обезпечава обучение 
в специални училища и- 
ли паралелки на специа
лните училища.

В общината се обезпе
чават материални усло
вия за професионално о- 
бучение на деца с психо- 
физически дефекти, ако 
родителите им не са в съ 
стояние сами 
вят това.

въз-
БОСИЛЕГРАД: — Формирана е подруж- 

ница за обществена дейност на жената, коя
то наброява 50 членове.

На учредителното събрание е 
то, че дейността на жената през последните 
няколко години в града е била незадоволя- 
ваща. Също така е разговаряно за участвува- 
нето на жените в сегашните избори. Казано 
е, че е необходимо да има повече жени в де
легациите.

Училищата са длъжниизтъкна
ла сътрудничат с родите
лите в образованието и 
възпитанието и за тая
цел могат 
ват съвети на родители- да напра-
•ге.
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\тштдницлIОбиЙтвйният договор по настаня 
ване на работа NШЕ_- <*

Ново!I и

НЕ Е Ново!

кторино-конкурс
12*: »0т АВНОЮ до новата Конституция«

1Ш?./ ■% — КОМПЛЕКТИ КНИГИ (на
ши издания)

— КОМПЛЕКТ ПРОИЗВЕДЕ 
НИЯ НА ПУШКИН

— ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НА
ШИ И БЪЛГАРСКИ ПИСА 
ТЕЛИ

АБОНИРАЙТЕ СЕ НАВРЕМЕ 
за „Братство“, като по тоя начин 
си обезпечите право на участие във
викторината-конкурс.

Годишен абонамент за „Брат
ство“ е 40 динара. Сумите внасяй
те чрез пощенски запис на текуща 
сметка:

Наскоро ще започнем с викоторина 
конкурс: „ОТ АВНОЮ ДО НОВА 
ТА КОНСТИТУЦИЯ“.

Издателство „Братство про
вежда тази викторина-конкурс 
повод тридесетгодишнината 
вобождението от фашизма на Ди' 
митровградека, Боси^еградска, Ба- 
бушнишка и Сурдулишка общини.

2 ^ж !
по

на ос-

Гг:4 щ

Ш,I ■&}

ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат 
на вестник „Брат- 

се абонирали за 
читатели, които 

не са се абони-

Цонка е*"
!
:

всички читатели 
ство“, които са 
1974 година. На 
получат награда, а 
рали — наградата няма да им се 
връчва!

Танева

А".'■и Жьк. Ь '1*
тазиорганизации ползват 

формалност, за да не бъдат 
глобени.

В други случаи се деклари 
рат работни места, 
трудовите организации не 
искат което им изпратим. 
Ето защо се случва мнози
на, които вече имат работа 

за избират работни места, ми
навайки от една в друга тру 
дова организация.

В трети случай се търсят 
по лица с трудов стаж, какви- 
в то обикновено нямаме реги- 
в стрирани. Една от причини

те за игнорирането на Дого 
©ора е и тази, че трудовите 
организации в своите норма 
тивни правила още не са съг 
ласували с тоя документ — 
изтъкна Такева.

С цел най-правилно да се 
регулира предимството при 
настаняване на работа в Бо- 
силеградска община приет е 

съответен обще-

62500 - 603 - 9529 
СДК — НИШ 
За „Братство“

МАТЕРИАЛИТЕ, по които ще 
се изготвят въпросите, ще бъдат пу 
бликувани във вестник „Братство“.

НАГРАДИТЕ са многобройни и 
в предмети:

— МАГНИТОФОН „Репортер“ 
— ТРАНЗИСТОР „Корал“
— ФОТОАПАРАТ „Берета“
— КОМПЛЕКТИ 

ни писалки 
— ДВА РЪЧНИ ЧАСОВНИКА

Iно
*и подписан 

ствен договор. Това е и раз
бираемо като се знае, че с 
новата конституционна 
форма обществените догово
ри и споразумения имат 
задача да регулират най-ва
жните въпроси в обществе-

ПЪРВИТЕ КУПОНЧЕТА ще ♦ 
да обявяваме наскоро!

ВИКТОРИНАТА - КОНКУРС | 
е хубава възможност да научите ? 
по-подробно как се е създавала на- | 
шата народна власт и да получите | 
хубава награда.

започнем ♦ре-

автоматич-
то «и.

Общинският договор 
настаняване на работа 
Босилеградска община е 
сила от ноември миналата 
година. Той е приет от два
та съвета на Общинската 
скупщина, а подписан от Об 
щинския синдикален съвет 

‘ и Службата за настаняване 
на работа от Враня. На те
ритория на общината за тоя 
документ са се изяснили 20 
трудови и стопански органи 
зации, което ще рече почти 
всички работници в община

I:

БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТВШНЕТО ДЕНЯ НА МЛАДОСТТАКОЙ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДО 

ГОВОРА? културно-забавни програми 
ще участвуват младежите 
от основните училища и от 
селските младежки активи. 
Централното тържество, по 
традиция, ще се проведе в 
Босилеград. Тук ще се пред 
ставят най-успешните номе
ра от районните прегледи, 
както и онези, които ще 
изготви младежта в града. 
Голямо внимание ще трябва 
да се отдели в изготвяне1го 
на физкултурни упражне
ния, които изискват масо
вост, както и на културно- 
забавните номера.

На фестивала на младост
та на народите и народнос
тите в Димитровград, Боси
леградска община • ще участ
вува с най-успешните си но
мера, които преди всичко
трябва да представят богато
то фолклорно изкуство 
Босилеградско -— изтъкнаха 
участниците на договора.

Заключено бе 1 Председател 
ството на Общинската мАа- 

конференция ‘да офо
рми комитет, който Тце • пое
ме подготовките за честву- 
ването Деня на Младостта и 
рождения ден на другаря 
Тйто.

Тазгодишното чествуване 
Деня на младостта и рожде 
ния ден на другаря Тито в 
се характеризира с масово 
участие на учащата се, ра- 
Босилеградска община ще 
ботническа и селска мла
деж. Това е най-пажното за 
ключение от договора, кой
то в Босилеград водиха ръ
ководителите на обществе
но-политическите организа

ции, директорите на основ
ните и средните училища в 
общината и ръководителите 
на общностите на интереси
те.

Предложено е в рамките 
на чествуването Деня на 
младостта да се организи
рат районни срещи в Гор
на Лисина, Долна и Горна 
Любата и в Бистър. В раз
нообразните физкултурно и

В Договора са предвидени 
санкции в случай на незачи 
тането му: трудовата орга
низация ще се глоби от 5 
до 30 хиляди динара, а отго 
ворно лице в трудовата ор- 

Върху тези въпроси поис- ганизация от 500 дин. до 2000 
кахме да се изкаже Цонка динара. Казва се, че „съ- 
Такева, завеждащ клона на ответен общински орган за 
Службата за настаняване на 
работа в Босилеград.

— С оглед, че изминаха 
няколко месеца от приема- „Общинската скупщина ра
йето му не може да се ка- • зисква върху нарушителите 
же, че тоя документ изцяло му и взима съответни заклю 
е заживял на практика. Ето чения и мерки“, 
факти: — Така е казано, но прак

От приемането на Догово- тически се случва по-друго. 
ра до днес, трудовите орга- Именно пе са изцяло уточне 
низации в нашата служба ни компетенциите на органи 
са декларирали само 20 сво- те и службите във връзка с 
бодни места, и по нейна пре прилагането на Договора, 
поръка приели само някол- Оттук все по-често изникват 
ко работници. Като положи недоразумения. Доколкото 
телен пример бих изтъкнала ми е известно, досега не е 
зачитането на Договора от наказана нито една органи- 
страна на Общинския съд и зация въпреки, че има нару 
няколко основни училища тения — каза Такева. 
от терена.

та.

КАК СЕ ПРОВЕЖДА ДОГО 
ВОРА?

труд и трудови отношения 
е отговорен за прилагането 
му“. Също така се казва, че Спорт

Оред пролетното първенство
Вече е известно, че димит 

ровградските отбори по 
ме на почивката между есе
нното и пролетното част от 
първенството нищо не пра
вят за подготовка на своите 
отбори. Така беше в мина
лото. По всичко личеше, че 
и тая година така ще мине. 
Обаче за димитровградския 
спорт идват по-добри 
Може би за пръв път на го
дишната конференция 
„Асен Балкански“ са намере 
ни хора които успешно ще 
ръководят с отбора. Резул
татите от тяхната работа ве 
че са налице. Почти «всеки 
ден се провеждат упражне
ния под ръководството на 
треньор Петър Найденов и 
обещават, че сега неблагопо 
лучното място на отбора на 
табелата ще се оправи. Към 
упражненията се пристъпва 
много по-сериозно, подобрен 
е състава на отбора, особе
но със завърщането на Кръ
ста Кръстев в своя отбор.

„Свобода“ обаче посреща 
сезона неподготвена. От ок
томври не е проведено нито 
едно упражнение. Хората от 
ръководствата трябва да раз 
берат, че за победа не е ну- 

само талант, ;но и все
кидневни тренировки. Изглеж 
да, че и „Свобода“ ще споле 
ти съдбата на хандбалния от 
бор, който е „погребан“

година. Крайно е вре 
ме за това да се поведе сме 
тка.

Да дадем заключение, И- 
Деални условия за подготов- 
ад. на нашите отбори няма. 
Но в близко бъдеще 
ждане на съблекалня

вре

нажен

дни. ми
налата* дежкана

МНОГО НАЧИНИ ДОГОВО
РА ДА СЕ ИЗИГРАЕ Подобен отговор поглучи- 

хме и от Васил Христов, об
щински инспектор по труда. 
Изводът е, че Обществения 
договор по настаняване на 
работа не се е афирмирал 
достатъчно. За да се успее 

се пренебрягват разпоредби- в това, трябва да се заложат 
те от приетия Договор. Един всички обществено - полипи 
от наи-честите начини е но- чески организации а 
в°?.ТЯп™^ОТО Работно място така и да се уточмт компе- 

Аа се Аекла- тенциите на всички във връз рира, в момента, когато е ка с 
вече назначено лице на ра
бота. Напросто

Как и в кои случаи се иг
норира Договора?

с изгра 
усло

вията ще се подобрят. При
мерът на „А. Балкански“ тря 
бва да последват и баскетбо 
листите.

Крайно време

.. — Има най-различни опи
ти, с които се настоява да Комитетът по чествуване

то е дължен да изготви съо
тветна програма.

Важни задачи в изготвяне 
то на програмите за Деня 

младостта ще имат обхци 
нската културна общност * и 
общността за физическа кул 
тура. В. В.

също е топката 
да хвърлим от аута в игри
щето за да започне играта. на- последователното му

прилагане. Предраг Димитров,
ученик Димитровград

трудовите В. В.
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НАИ-НЕДИСЦИПЛИНИРАНИ ПОДГОТОВКА ЗА ГЛАВНАТА ПАША
АР^ШОТАТА1СШЦИОНЕРИ' имАТЕ ВСЕКИ пчелар знае, че 

няма богат медосбор без 
ни, гъмжещи от пчели, 
йства. Да, силни семей 
и то

намеси, вместо да напълнят 
магазинитеАИ ПРОБЛЕМИ требява Милеровата :— 

ка, защото тя се поставя 
гнездото, а при това пчели
те не се откриват. По та
къв начин се спазва топлин 
пият режим 
предотвратява се кражбата. 
С Милеровата хранилка 
же да се дава сироп и през 
студените и дъждовни дни. 
За повдигане на жизнеспосо ' 
бността на пчелите и 
допълнение

хранил-I сил 
семе с мед, пчелите 

използват главната паша за 
създаване на силни семейст
ва, от които пчеларат няма 
полза. За да не стане така, 
пчеларят трябва да пристъпи 
към манипулации, които 
тивират и ускоряват тяхно
то размножаване. Към акти
виране на пчелните семейст 
ва се пристъпва 
50—60 дни 
паша и то ако е започнала 
пролетната паша 
пчелите са започнали да до
насят прашец. Преждевре 
менното подбуждане на пче 
дните семейства 
им нанесе вреда. А 
подбудители ите 
са: подбудително 
не, разширяване 
та, обръщане на 
пило и предотвратяване 
роевото състояние.

над
ства,

надвечерието на глав
ната паша, а не по-рано 
по-късно. Но как

любители. ВЙнак 1^ 
И3 об1Чествения ред

МО о? време6 Проблеми- Са

ИЛИ
в гнездото ида създа

де1 такива пчелни семейст
ва. Преди да премина към 
разглеждането на горния 
въпрос ще се спра на факто 
рите, които обуславят успе
ха на подготовката за глав
ната паша. По своето есте
ство те са вътрешни и вън
шни. Вътрешните са: млада 
майка, млади пчели, доста
тъчно хранителни запаси и 
доброкачествени

ак-на време има- мо-
някой случай.

на около 
преди главната като

на белтъчните 
вещества, които играят важ 
на роля в отхранването на 
личинките, може да се раз
тваря по 50

т.е. ако

грама хлебна 
мая в един килограм сироп. 
Такъв сироп обезателно се 
изварява (5 минути врене) 
за да се убият гъбичките, 
коит омогат да предизвикат 
разстройство в храносмила
телната система на пчелите. 
Освен това,

пити в гне 
здото на семейството. Храни 
телците запаси и питите 
гат и сега

може да 
ето и 

мерки. Те 
подхванва

мо
Аа се поправят, 

но млада майка и млади 
ли не. За млада майка 
ларят е трябвало да се 
руди още през главната 
ша дишалата година, а за 
млади пчели 
Ако не

пче
пче-
пот-
па-

на гнезда- 
рамките с

Живко Вукотич: — Неза
читането на законите 
вилата, които регулират 
общенията е главен проблем 
с който се срещаме 
невната си работа.

В комуната все повече и- 
ма собственици 
превозни 
ито

на към края на 
март или в началото на ап
рил първи път и къми пра

а) Подбудително 
ване

края
на април или в началото на 
май втори път, в сиропа 
на 6—7 семейства се сипва 
разтвор от 1 грам 
мицин в малко дестилирана 
вода (или дъждовна). Стреп 
томицинът служи като пре- 
дохрана от заболяване и ед
новременно прави 
много
семейства подхранвани 
сироп обогатен с мая и стре
птомицин се развиват твър
де бързо. Стрептомицин 
же да се купи в пчеларска
та кооперация в Ниш (1 
грам струва 1,80 дин).

през август, 
са извършени

съ- подхранятези
■ подготовки, успеха през на- 

\'л - \ / V/ стоящата година ще бъде ог-
У Раничен. Външните факто-

Обикновено това са мла-' Ри в живота на пчелите са 
дежи, конто поради незадо- климатическите условия и 
воляващия културно - заба- Растителността на местност- 
вен живот в*града почти и та' тях зависи благовре- 
не знаят къде да използват менното развитие на пчелни 
свободното си време. Но и те семейства и обемът на 
тук не може да се говори 
за някоя по-масова проява, 
о опазването

в ежед-
За подбудително подхран

ване се използва захарен си 
роп в отношение 
част захар на една част (во
да измерени по тегло). От 
началото се дава около 100 
грама сироп, а когато пчели 
те се навикнат да го вземат, 
количеството му се увелича 
ва на 300 грама дневно. До
бре е при първото подхран
ване пчелите да се 
кат със сиропа. Това е 
бено ако

стрепто-
на моторни 

ко-
1:1 (еднасредства, 

сядат зад кор
милото, а нямат книжка. В 
сравнение от преди някол
ко години тоя вид наруше
ния
Глобите

пчелите 
енергични. Пчелни

главната паша. От началото, 
пролетта почти винаги е сту 
дена, ветровита и дъждовна. 
Такова

съсставт все
на местопроизшест

вието, както и онези, които 
присъжда съдията за нару
шения съществено не са на
малили тази проява. Нужно 
е да се превзимат и други 
мерки, защото главните пре 
дизвикатели на съобщител
ните злополуки в общината 
са тъкмо тези лица.

по-чести.

на обществе
ния ред и мир доволен 
от сътрудничеството, 
сме осъществили 
ните.

мовреме не позволява напръс-
осо-

съм 
което 

с гражда- 
В. В.

на пчелите да напълнят 
шерите си е млади работни
чки и, ако пчеларят се

ко-
сиропа се дава 

хранилка^ от страна на гнез
дото. Най-добре е да се упо

в
не

(Следва)

Спомени от войната на Димитър Петров ницата и в ранните утри 
нни часове накарахме гер 
манците в отстъпление.

По време на войната 
другарят Димитър Пет- 
ров беше ранен. Спомня
йки си за тия часове той 
казва:

НА Б0СУТ БЯХ РАНЕН • • •
ДИМИТЪР ПЕТРОВ от Димитровград е 

един от участниците в боевете, които води 
Осма сръбска бригада за освобождението на 
страната ни от фашизма. Той измина бойния 

на бригадата от Димитровград до Срем- 
ския фронт. По случай тридесетгодишнината 
от тези славни дни, се обърнахме към друга
ря Петров да ни разкаже за своето участие 
в боевете за освобождението на

ятеля от Ниш към Блаце 
и Куршумлия. На Остро 
копие се завърза 
бой с врага, който встъп
ваше. Беше нощ и ние 
успяхме да се доближим 
до окопите на неприяте
ля. Аз имах добър под
слон. Германците обаче 
непрекъснато ни атакува 
ха. Спомням си, че един

голям
— Пътят ни водеше 

към Косово поле. Напре
двахме след остъпващия 
враг. Все пак, струва ми 
се, най-трудно ни беше 
при освобождението на 

Сйеница,

път

страната.
сраженията 

край Зворник, Дрина и 
Дриняча. А за мен най- 
тежки боевете бяха при 
Босут, където бях и ра
нен. Тук дадохме най- 
много жертви. Много же 
ртви даде и врага. Бях 
тежко ранен. Другарите 
въобще не вярваха, че 
ще остана жив. Те успя- 
ха да ме измъкнат от мя

Другаря Петров каза: Първа Царибродска 
бригада след известно у- 
чение се отправи на фро 
нта. Димитър Петров си 
спомня за първото боево 
кръщение на бригадата.

— След малко учение 
се отправихме на фрон
та, който беше близо.
През септември 1944 го
дина от Власотинци, къ
дето за пръв път се срещ 
нахме с неприятеля ние 
се отправихме за Ниш.
В освободения град през 
октомври стана префор- 
миране на нашата брига 
да. Тя влезна в състав на
прославената вече Осма другар ми каза, че от дя- 
сръбска бригада, която спата страна успешно де 
бе формирана на 8 март йствува една германска 
1944 година. Заедно с о- картечница. Тя пречи за 
питните партизани на напредването на цял ба
тальон. Тая нощ успях- тал1ьон. Тая нощ успях- 
хме да преследвам непри ме да унихцожим картеч-

— По време на форми 
Драган Тодоров: — В опа рането на Първа цариб- 

зването на обществения ред 
и мир няма проблеми почти 
в цялата община. Съвсем ря 
Ако се случват екцесни слу
чаи, в които се касае за пи- 
япствуване, побои и други 
отрицателности. Също така 
много рядко се случват и 
кражби. Например послед
ната кражба в Босилеград 
се е случила преди три годи 
ни.

С една дума искам да ка
жа, че хората в нашата об
щина с дисциплинираност се 
отнасят към опазването на 
обществения ред и мир и за 
това нещо винаги имаме тя
хна помощ.

Душко Неделкович: —
Най-много нарушения нра
вят собствениците на мотор 

прсно ши средства.
Тук става въпрос не 
само за онези, които ня
мат взет шофьорски 
пит, но и за онези, които са

родска бригада бях на 25 
годишна възраст. В бри
гадата влизаха добровол
но предимно млади хора, 
които не бяха отбили во
енната си повинност —
младежи които не знае
ха какво значи война. Те 
зи млади войници на бри 
гадата не знаеха как се 
воюва. Затова ние, по-о- 
питните, започнахме да 
работим с тях. Обаче и- 
маше нещо, 
млади хора имаха за во
дене на войната — енту
сиазъм. Те не знаеха за

стото на сражението. 
Бях ранен на четири ме
ста. Чух само по едно 
време когато дойде коме
нданта на бригадата и ка 
за: ,,И теб ли улучиха га 
довете . ..“

Димитър Петров участ
ник в боевете за освобо-

което тия

ждението на страната 
счита, че бойците и днес 
трябва да пренасят тра
дициите от НОБ

страх. Никаква пропаган 
не бе-ни да на неприятеля 

ше в състояние да ги раз
на под

растващото поколение.ис-
А. Д.колебае.
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ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА.

Ю МЪЖЕ ЗА ЖЕНИТЕХ*//Ц®Р
Аво искате да научите някои недостатъци «а 

кажете й нещо хубаво за приятелките й.
Б, Франклин 

Приятелството между жените не е нищо друго 
за ненападение.И01 И Г,,,УАиШ Й

жената,

освен пакт
X. де Монтерлан 

Жените са екстремисти: винаги те са или по
добри, или по-лоши от мъжете.

Лабрюйер
Жените са по-умни от мъжете — те знаят по- 

малко, ала разбират повече.ПРАЗНИКА! Дж. Стефенс
Силата на жената се състои в следното: да за- 

и да отсъствува.къснява
К. Алеи

Съществуват четири вида съпружески двойки: 
== ти ти и аз = аз, ти и аз, ти и аз, та иСа да ви кажем кико прекара празникат 

на женете — осми март.
Моята баба Сте вана, ли йе била с парти- 

заюете, помагала гьим, носила леб, са се се- 
, децата у Цариброд и 1)у изокали па го- 

сйе. Дойде писмо Стевапа да иде у Цариброд. 
Питам я поштаратога, кажем, дете, жена се 
не йе одваяла од мене цел живот требе ли да 
идем и я с п>у. Детето се смейе и каже, 
ва йе женски празник и само жене иду, а ние 
мужете, нема да висимо у задругуту, а да ра- 
ботимо дома.

Тека и беше. Стевана улови аутобусат и 
одлете за Цариброд. Я остадо сам дома. А са 
кикво
судове. Свинята грди у кочинуту, 
рову, кокошНе се прерипуйу около вратата, 
мачка ме съплита! Чудо йедно сее чека од 
мене. Одкуде да почнем. Я знам на дру^и 
дънове ванем кравете и айде на гьиву— ка
рам гной, а по дома Стевана си знайе работе-

Реко айде първо да очистим судовете и по 
ижуту да не дойде некой. Поизмето, тури да 
се грейе вода, имаше малко млекце реко да 
се подгрейе да йеднем нешто, па отидо да ту
рим на кравете. Ка се върну млекото излез- 
ло. У ижуту се упушило, затуюило, не види 
се пръс пред очи. Бре, одкуде се децата се
тите баш мою Стевану да окну у Цариброд. 
Мислим си да не йе некиква грешка.

И тека само што измето и пладне дойде. 
Говеда рогове да си потроше. Пушти %и на 
рекуту да пину водицу. Комшийете ме гледа- 
йу и се смею: „Бре, Манчо, куде си, немате 
од цел дън да се видиш? Ъ.икво зготви за йе- 
ден>е, да дойдемо на ручък, жена ти делегат 
у Цариброд. . . „Я само стружем да не дойде 
верно да види кво йе чудо при мене по ижу-

ти и аз 
аз = ние.

Ж. Сесбърн
Жената трябва да знае кога трябва да млъкне. 

Инак бракът прилича на автомобил без спирачки.
Ш. Азнавур

тила

Струва ли се да противоречим на жената? Оп
ределено — не. Достатъчно е да се почака малко и 
тя сама променя мнението си.

— Нима още не можеш да 
отговориш на нашия син.

че то- Ж. Ануи
Напредъкът е очевиден: преди години за един 

бански костюм бяха необходими пет клъбе-дамски
та прежда. Днес едно кълбо стига за пет бански
костюми.

Нв Сен Лоран 
Еманципацията на някои жени напредва толко 

ва, че те слушат мъжете си, само когато говорят 
на сън.

да прайим. На кавторат куп немииени
говедата

: Щ ЖЕНИ ЗА ЖЕНИТЕ♦
Iте.

♦♦ Л. Платонов
Умната жена има милиони неприятели — всич

ки глупави жени.
Фани Ешенбах

На времето пред жените са падали на колете, 
въздишали са, рецитирали са им стихове. Днес се 
казва просто: „Представи си, че те обичам“.

Мария Шел
На младини аз имах три теории за възпитание

то на децата. Сега имам три деца и нито една тео
рия.

Лада Фиалова
Постигнах пълно равноправие: вече аз съм та

зи, която забравя годишнината от нашата сватб^.
Емилия Уикли

Главна разлика между двата пола: на мъжа, 
на каквато възраст и да е, можеш да му кажеш — 
Ех, стари приятелю!“

♦♦

Дороти Паркер
Модата е дружество, в което за шест месеца се 

записват всички жени.

ту.
Около обед реко да мълзнем кравуту 

да згрейем млекцето та да растурим йедно- 
ницу. Ка отидо опалиско теле се одвързало и 
исисало кравуту. Остадо без ручък. Узо мал
ко суво лебац. Вечерту излезо на сред село 
да чекам автобусат. Ка стиже на сред село 
тая опалия, народ излази, Стевана %у нема. 
Сват Мирко од Горн>у Малу ми рече нема да 
дойде, женете имайу вечеринку.

Опа бато! Отърча дома та върза телето 
по-добре да не исиса млекото да имам за под 
ручък.

Коко Шанел
Първата сянка върху брака пада, когато мъ

жът в къщи се връща и казва: „Добър ден“, а же
ната му отвърща „Добър вечер“.

: Ана Мюлер
Трудно се намира идеален мъж, но още по-тру 

дно се живее с него.♦ Татяна Н5*йен
Съпружеството е единственото предприятие, в 

което разрешават на жената да работи по 18 часа 
на ден.

I>♦— Стани! Съдията не приз 
на този гол. ! Тереза Брук

Любовта е като супата. Първите лъжици са до
ста горещи, последните — доста студени.

(„Спутник" — Москва)
Манча ♦ Жана Моро

Цената на 
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