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Днес: Заседание на общинската скупщина в Димитровград

НА ДНЕВЕН РЕД-СТОПАНСТВОТО
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Днес, в 9 часа, започна засе
дание на Общинската скупщи
на в Димитровград. На отборниците на двете камари са пре
дставени материали за 18 точ
ки от дневния ред.
Според този дневен ред
те
ще имат твърде трудна и отго
ворна работа. Трябва да кажат
думата си по въпроса за раз
витието на стопанството в Ди
митровградско през първите де
вет месеца в светлината
на
стопанската реформа.
От шестте информации, кои
то ще се разглеждат заслужава
за
внимание
информацията
здравната защита на гражданл
те в Димитровградско. Отборниците трябва да се изкажат
и за работата на Здравния дом.
Заслужават внимание и инфор
мациите за културата и фи
зическата култура

на библиотеките.
Училищата
разполагат с общо 13.118 кни
ги Значи, на всеки ученик се
падат по пет книги. В гимна
зията положението е по-добро.
Обаче състоянието с книгите

жно. да се подобри материал
ното състояние и на библиоте
ките. През тази
година Обшинската скупщина субвенционира Центъра за
култура с
528 000 динара Днес гралскята

Шг
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ЗА КУЛТУРАТА СА НУЖНИ
ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА
В информацията, която днес
ще разгледат отборниците
се
казва, че материалните дава
ния за последните няколко го
дини за нуждите на културата
не са задоволителни. Така на
пример от 1964 година се падат
на човек от населението: през
1964 — 300 динара, 1965 — 260,
1966 — 500 и 1967 (план) — 300
динара. Центърът за култура
и забава, който
представлява
единственото културно учреж
дение е изпълнил плана за те
зи девет месеци. Това култур
но учреждение през последни
те години засили своята рабо
та. Сега се предлага да се по
добри материалното състояние
на Центъра за култура в Ди
митровград, за да
може да
школува кадри за нуждите на
театъра,
за да се
задоволят
нуждите За развитие на дру
жествата на село и сътрудни
чество с НР България.
Отслабва и дейността на На
родния университет, защото ня
Акма достатъчно средства,
тивността на Културно-художе
стаеното дружество също така
стагнира. Тази година дори дру
жеството искаше да участвува
на Фолклорния събор в Загреб,
но поради материални затруд
нения. това не се осъществи.
ПО ПЕТ КНИГИ НА УЧЕНИК
В информацията, която те
скупщиразгледа общинската
на се говори и за положението

Фабриката за гумени изделия ..Димитровград"
не задоволява.
защото книж
ния фонд е застарял, а книги
те не Са в унисон с учебната
програма по български и сър
бохърватски език. Много книгц на български език са застаряли. по стария правопис и не
задоволяват
нуждите.
По
следен
път
за
нуждите
на нашите
училища от
НР
България
са набавени книги
през 1963 година посредством
„Нолит“ в стойност от 178.000
динара.
Сега училищата имат 10 289
книги
на
сърбохърватски и
2.829 книги на български език.
Това въобще не задоволява нуждите.
книжния
Положението
с
фонд е оше по-тревожно в сел
ските библиотеки. Целокупния
фонд възлиза на около 5.000 кни
ги. От тях само 1.100 на бъл
гарски език Ако се вземе под
внимание, че повечето от кни
гите са из областта на меди
цината и стопанството и със
своето съдържание
отговарят
само за
специалисти,
тогава
действително селските библиотеки имат съвсем малко книги.
Подобно е положението и с гра
дската библиотека. Затова е ну
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библиотека има 5.00:1 книги, а
Димитровград има над 6 000 жи
тели.
Общинската скупщина
днес
трябва Да приеме много реше
ния, между които е и ребаланса
на бюджета за 1967 година, ре
шение за създаване на фонд за
Септемврийски награди, за над
лежността на местните канце
ларии, решение за поддържане
на чистотата в
обществените
сгради, изграждане на кварти
ри, за нуждите на милицията,
разпределението на незастроени
площи без конкурс и
друти
въпроси.
Б. Николов

От 1960 до 1967 година про
центът на постъпленията в бю
джета на Общинската скуп
щина в Босилеград за (първите
9 месеца е в постоянен упа
дък. Това неизпълненир е осо
бен.-, чувствително до 1963 го
дина. Тогава в сравнение с
1960 г. те се увеличиха с по
вече от 19%. Следната, 1964 г.,
постъпленията бяха п о-галеми
9,5%, обаче от тогава насам имаме постоянно снижение, така че сегашното постъпление
е с 5% по-малко в сравнение
с 1964 и с около 15% по-малко,
отколкотг> през 1960 година.
От друга страна общата сума на внеснитр от данъка бю
джетни приходи в същия пери
од е по-голяма с 108%, обаче
са увеличени и данъчните за
почти 3 пъти.
дълженията
Значи, процентът на постъпле
нията в бюджетя
намалява с
растежа на задълженията, докато сумата на събранитр при
ходи расте, но по-бавно от задълженията.
Така например
1964 година
за деветте месеци са били съ
брани 51.707,410 динара или бли
со 40% от събираемата сума.
През 1966 година са били съб
рани 86X57,032 динара
или
36,16%. Тази година са събра
ни 93.904 580 или .'24,78% от об
щата сума за събиране.
Като се има предвид, че напоследък средната стойност на
постъпленията е около 600 хил
яди динара, в общината веро
ятно са събрани повече од 120
милиона динара от 272.500.000,
колкото трябва да бъдат събра
ни. Но за да се навакса изо
ставането, до края на годината
трябва да постъпват на ден 3,5
милиона, а това е значително
над сегашните размери на пос
тъпленията.
С оглед на това е разбирае
ма тревогата в Общинската ску
пшина.
Няколко причини допринасят
за това положение. Отдавна в
тази община е създаден навик
данъците да Ср плашат в края
на годината. Низките доходи от
земеделието тук се допълват с
доходите от печалбарство. Стро
нтелните работници в края на
годината пристигат и носят па
ри за данък и за прехрана
през зимата. Така данъкът се
плаща главно от заработеното
на строителни работи.
Близо
70% от данъка се плаша от
приходи
извън
земеделието.
При сегашното положение въз
можността от заемане на рабо
та е намалена и това ср отраз
ява върху данъчните постъпле
ния. Обаче причината за изо
ставането не е само в това, за-

щотз много домакинства и це
ли села в тази община нямат
печалбарска традиции. Една от
тези други причини е копроме
тирането на екзекутивното пла
шане.на данъка, защото често
правените лрописи но са извър
шзани или пък са вършени при
по-бедни селяни, а по-заможните са „минавали“.
Тази година върху събиране
то на данъка се е отразило ела
бото изкупуване и низките це
ни. Искупугване на едър до
битък тази година почти не е
правено. Кооперациите напосле
дък напълно са изоставили-сътрудничсството със земеделски
тг производители в областта на
животновъдството и
селското
стопанство, но това е отделен
въпрос.
Намаляване обема на сечта
и на продажбата на треверси
също са споменава като при
чина за трудното събиране на
данъка. Тази причина обаче не
е много убедителна. В предиш
ните години е
имало
много
сеч, а сумите на събрания да
нък са били под равнището на
събраните тази година.
Изглежда, че тук е пренебре
гнат един значителен фактор.
Това е — колко данъчната политика е станала ясна и достъпна на данъкоплатеца, или кол
ко те са запознати къде. как
и за какво се изразходват па
рите от данъка. Също така —
колко като на данъкоплатци и
на самоуправители в комуната
им се дава възможност да вли
ят върху данъчната политика
Веднага да изясним
не в
смисъл да се намалят данъци
те, защото те трябва да се еъгласуван.и с доходите по када
стъра, но в смисъл на това, да
ли бюджетните средства се из
разходват най-рационално и ви
наги там. където за комуната
и нейния самоуправителен ме
ханизъм е най-целесъобразно.
Това не е израз на съмнение
в досегашната данъчна полити
ка и бюджетното потребление,
но посочване на един полити
чески момент, който може да
съдействува. ако се
приложи
правилно, за по-отговорнп от
ношение
на
данъкоплатците
към данъчните постъпления.
Сегашният период от година
та и идната година бихя мог
ли да се използват общинската
скупщина с помощта на Соци
алистическия съюз и засилена
та дейност на своите отборници да доближи повече данъч
ната политика и
бюджетното
ггзтеебленио до населението на
комуната. В такъв случай данъ
коплатците биха я познавали
по-добре и по-отговорно биха
се отнасяли към своите задъл
жения.
А. Лазаров

От събранието на Местната организация на ССРН в I район
в Димитровград

ДОГОВОР, А НЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
— 42 въпроса само на едно събрание
— На събранието присъствуваха съюзният представител Кръста Михайлович и членът на Изпълнителния отбор на Републиканската кон
ференция на ССРНС Тодор Славински
Предварително разделените въпроси отправепн към
съюзпия представител, члена на Изпълнителния отбор
па Републикапската конференция, д0 председателя
па
Общинската скупщина и различните служби по същно
стта си произлизаха от провеждал сто па стопанската и
обществена реформа у пас. Опия, към които бяха отпра
вени тези въпроси, съвсем правилно оцепиха, че отго
ворите са свързали с въпроса — докъде сме стигнали
в провеждането па реформата. Другарят Славински във
встъпителпито си слово обрисува накратко резултатите
постигпатц в двегодишпото провеждане па реформата,
трудностите с които все още се срещаме и перспективите
па по нататъшното развитие. Много въпроси като напри
мер за заемането на нова работпа ръка, за слабия плас
мент на някои стоки, за тежкото положепие на отделни
стопански оргапизации бяха уяснсии още с встъпително
то слово.
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Обаче. когато събранието се
жизненоважните
докосна до
проблеми за гражданите оказа
се колко избирателите, и сЪще
временно самоуправители в ко
муната, са неосведомени. На
прегнатата атмосфера при по-

ставянето на въпросите: за об
лаганията за строителни плоти, за таксите които се плащат
за волски кола и за какво се
използват тези средства, за да
нъчните улеснения итн, съвсем
изчезна, когато / компетентните

дадоха ясни отговори на всич
ки • поставени въпроси.
Оказа се също така че реше
нието За определяне на центра
лния строителен район, което
произлиза от генералния градо
устройствен план на града, из
работен още през 1960 година,
е взет без допитване със събра
нието на избирателите. Предсе
дателя,. на Общинската скупщи
ня напомни пред присъствува■щите, че събрание на избирате
лите по този въпрос е насрочва
но четири пъти и отлагано за
рад слабия отзив на избирате
лите. Всъщност сигурно е,
че
нищо не би могло да измени
събранието на избирателите в
определянето
на
централния
строителен и по-широкия стро
ителен район, защото в такъв
случай аа изменение на гене
ралния градоустройствен
план
са
компетентни
републикан
ските органи. Общинската скуп
(Следва на 2 стр.)
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ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ

ЗА МИР НА СРЕДНИЯ
ИЗТОК
Усилията които през последните месеци влага нашата
страна за изнамиране решение на кризата на Близкия изток
не бяха напразни: разискванията във форумите на световната
организация приеха такива размери, че вече днес може Да се
говори за широко ангажиране за политическо решение на
проблема, от който до голяма степен зависи по-нататъшната
съдба на мира в тази част на Средиземномормето.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА
С ДАНЪЧНИТЕ УЛЕСНЕНИЯ?

За миг Генералната окушцина на ООН представи ини
циативата на Съвета за сигурност, в който се разпламтя жес
тока полемика между представителите на малките и великите
страни. Множеството резолюции — т.е, предложения, се на
мериха на зелената маса на подковата на осемнаестия етаж
в сградата на ООН в НЮ Йорк. Очите и ушите на света тези
дни са отправени към седалището на Обединените нации, където се одиграва една голяма драма, чието финале ще има
голямо влияние върху бъдещето развитие иа политическите
обстоятелства в Близкия изток
На масата на Съвета за сигурност в момента се нами
рат три предложения-резолюции и едно искане. Това са: дат
ското предложение, след това афро-азиатскзто предложение
«а Индия, Мали <н Нигерия и американското предложение.
Миналата събота делегацията на Съветския съюз поднесе ис
кане да се увеличи броя на наблюдателите на ООН в Суецкия
канал зарад по-ефикасен контрол на примирието. Днес, също
така, се очаква Аржентина и Бразилия да поднесат предло
жение, което вероятно ще се осдовава върху по-раншни идеи
на латиноамрикански проект.
От многото предложения трябва да се избере това'за ко
ето Югославия вярва, че е реално. Става дума за афроазиатския проект на Индия. Мали и Нигерия Това предложение
не задоволява напълно желанията на арабските страни, но все
пак представлява максимално усилие в търсенето на разумно
решение. Тъкмо в това се 'вижда и неговата реалност Съеди
нените щати се намериха в известно недоумение: Вашингтон
признава реалността на проекта и предявява, че няма да упо
треби правото на вето при гласуването му в Съвета за сигур
ност — макар че не иска да поеме отговорност за предлагането
на решенията на резолюцията.
Делегацията на САЩ още «е се е отказала от своята
идея, изнесена в проекта на резолюцията. Обачеамериканския
проект е много непрецизен по най-съществения въпрос в по
литическото разрешаване на проблема — оттеглянето на изра
елските войски от окупираните територии. Но това не р един
ственият недостатък. Така също недефинирано се обосновава
и така нареченото „справедливо“ решение на въпроса на па
лестинските бежанци — което се обуславя с принципите за
свободно плаване в Суец и проблема за окончаване на воен
ното положение между арабите е евреите. Практично — аме
риканския проект не обещава нещо повече от продължаването
на сегашното положение на нестабилност на Близкия изток.
Югославия твърде предано следи всички акции в Съвета
за сигурност без оглед, че не е член на този форум във све
товната организация За нашата страна е важнр да се оттег
лят окупационните сили като се гарантира сигурност и егзистенция на всички страни на Близкия изток. Не може да се
легализира капитулацията Ня арабските страни, които в юн
ската война бяха жертва на повреда на мира.
Макар че в тоя час изглежда нереално да се очакват ди
нено е. че те
ректни преговори между завоювалите страни
могат да се водят в който и да било международен форум или
посредством трети партньор, но сам0 при пълно зачитане неза
висимостта и равноправието, а не да се настъпва от позицим. г.
ята на сила.

Това беше една от ония декемврий
ски нощи когато церовото дърво пука
от студа, а птиците се мръзнат във въ
здуха и като камъни падат в снега,
мъртви. Беше декември месец, през
1941 година. Полите на историческия
Цер и питома Поцерина все до Дрина
бяха покрити със снежна покривка. Се
лата мируваха в нощта, но сънът не
идва на очите. Отминаха партизански че
ти разхождат, се четническите .бради, ти
шината прекъсва осамотен изстрел, тъ
жно вие премръзнало куче — още едно
огнище остава пусто...
— Виж го! — дръпна се момчето и
дърпа за ръка своя по-стар другар.
— Кой? — обраша се по-стария.
1 — Виж го... четник!
• ^ — Там.. . показва момчето с ръка
към белината.
По-стария се усмихва:
— Това е пън... Почакай още мал
ко. Т.ук е селото. Ето светлина да си
•отпочинем малко, ще се огреем, може
би ще се намери нещо за ядене.
ЧЕТНИЧЕСКА КЛОПКА
Пътищата завеяни. Навсякъде сняг
'и белина, въпреки че е нощ, пече зе
ниците. Детето се държи за ръката на
своя ДРУПР- Той го влече. Почти носи.
Вече трети ден така вървят като аван
гард, да изпитат терена, а четата Ще до
йде след тях. Тяхният другар, третия
партизан, изостана малко, краката МУ
премръзнали. Решиха: младежа ще отведе детето до първата къща и ще се
върне за него.
2

(Продолжение от 1 стр.)
щипа е взела решение въз ос
нова иа
законопредписанията
и няма никакво оправдание по
ставянето на въпроса защо поширокия строителен район не
обхванат с облагания
върху
строителни площи. Председате
лят на Общинската скупщина
запозна присъствуващитс, че
средствата от тези
облагания
се използват изключително за
комунални работи и че дома
кинствата извън
централния
строителен район могат да бъ
дат обхванати с облагания, но
от друго естество, а не с обла
гания върху строителни пло
щи, което би било, незаконно.

У

И този въпрос, както и въ
проса с таксите върху волски
кола, показа Че
средстава за
осведомявано иа
гражданите
са в пълен застой. Председате
лят на Общинската скупщина
запозна събранието, че тази
година с данъчни улеснения са
се ползвали 1559 данъкоплатци
и че същите са възлизали на
11 517.627 стари динара. Обаче той
изтъкна, че сигурно в комуна
та имп още много хора, които
имат право да се ползват с
улеснения, но не са осведомени
как и кога могат да осъществят
правата, които им ппина^лежат по закона. Нашият вест
ник в следващия брой обшир
но ще осведоми кои данъкоила
тци имат право на данъчни улеснения и какви са постъпки
те за осъществяване на
тези
права.
Изчерпателен отговор бе да
ден на гражданите и за такси
те, които се плашат за волски
кола. И този въпрос бе поста
вен зарад непознаване иа зако
нопредписанията по-точно за
рад погрешното тълкуване на
същите, че такси ще плащат са
мо ния, които ползват шосета
от I и П
категория
Обаче
според закона такса се плаща
и за ползване .но пътищата от
Ш и IV категория
Съюзният представител обя
сни на гражпанете за какви це
ли се използват облаганията за
уреждане на водите като изтъ
кна, че с облаганията от 2%,
които плащат гражданите ще
се използват за пегулщия на
Морава, а останалите средства
за решаване
на
комунални
проблеми в комуната
КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ
НА ГРАДА
Бързото разрастване на граДа
— от 2.500 па 6.500 жители са
мо за няколко години, наложи
множество комунални пробле
ми за чието разрешаване са
необходими и много средства,
които касата на Общинската
скупщина не може да осигури.
Гражданите оправдано тъосят
и нови магазини за потребите

Младежа беше дребен на ръст. но
крепък. С черна кожа и коса. Неговия
благ поглед внимателно поглеждаше
околността.

лни стоки и нови сервизи, като например за поправка
на
радиоапарати, телевизори и електрически уреди, по-добро сна
бдяванр с вода за пиене итн.
И иа тези въпроси бяха даде
ни аргументирани отговори ка
то се подчерта, че за откриване
на сервизи е нужна квалифи
цирана работна ръка, инвести
ции, помещения, че е започна
ло проучване Ня водата в окол
ността иа града, че идната го
дина ще започне строежа
на
канализацията в града итн.
Ако искаме да дадем оценка
ма това събрание, можем да
констатираме, че подобни дого
вори са необходими, че много
въпроси нямаше да бъдат вне
сени в дневния ред ако съществуваше практика на такова
на
договаряне. Сигурно е, че
всичките 42 въпроса от най-раз
норздно естетство не можама
да се дадат отговори. Затова е
съвсем правилно заключението
на събранието, че в бъдеще
трябва да се държат тематич
ни събрания, по групи пробле
ми или дори само по един належащ въпрос.
за
Пролича също така, че
много въпроси не са необходи
ми събрания, но само добра во
ля и по-голяма активност и на
ръководствата на ССРН и на
членството. Например толкова
често поставяните въпроси за
чистотата на града, за канала

оааааааоаааааапаааааааааааааааапааааааааааоаапаапааааапапааааапаааааа,

На РИБАРЦН—НОВ ГРАНИЧЕН ПРЕХОД
Успешното развитие на до
бросъседските отношения меж
ду СФР Югославия и НР Бъл
гария наскоро ще бъде увен
чано с оше един успех: откри
ва се нов граничен преход при
село Рибарци, Босилеградско.
Вече сР строи и митница, а ос
тава да се уредят още някои
въпроси във връзка с отноше
нията между Босилеградско и
Кю™генпилско.
Населението от Босилеград
ско с голям интерес прие и
подкрепя инициативата за от
криване на новия .преход. Това
се вижда и от съвместната ак
ция на обществено-политичес
ките и трудови организации
за изграждането на
новата
сграда на митницата. В ■рекор
дно кратък срок от време мит
ницата Р сложена под покрив.
Това е една хубава постройка
с
хубави
и светли
поме
щения, с водопроводна и елемешения. с водопроводна и еле
ктрсинсталания. Само за един
месец стопанските организации
заведенията и някои обществе
ни организации и Общинската
скупщина обезпечиха към 6
милиона стаои динара и вложи
ха доброволен труд и строите
лен материал на стойност от
около 6 милиона стари динара.
Трите земеделски коопера
ции в комуната: „Слога“, „Бе-

Двамата партизани, вързани, малко
се пзстоплиха в стаята. Бронзовата
печка сееше топлина на всички страни.
Нейните червени рингли смяеха, а пла
мъка весело пееше.

Повест за народния герой Стефан срип^пович

ПОСЛАНИЕ ОТ БЕСИЛКАТА
Почука на вратата Никой се не оба
ди. Младежа почака и след това отно
во почука. В къщата нещо падна, като
чР ли сънливия домакин събори столица.
— Другарю, пусни ни да се огреем.
— Сега, сега аз ще... — обади се ня
кой от къщата.
След това вратите се отвориха. Мла
дежа тръгна пръв през прага затрупан
в сняг. Детето падна на
прага. Докато падаше той слушаше борба, крат
ко вълнуване. а след това и него дърпнаха в стаята. Неговият другар вече
лежеше връзан на земляния под. Като
авети над тях се плезеха четническите
бради. След това и детето вързаха.
Сутринта четникът Геджа. много ш.аслив отича при „войводата Дако“ и съобщи му че са хванали двама партизани.
Сигурно са куриери.
— Доведете ги, даде нареждане ..вой
водата" Дако.

— Как се казваш? запита . „войвода
та“ младежа.
— Какво те интересува.
— Какво каза?
— Какво те интересува как се каз
вам

в Строшена чешма, са могли
да се решат само с една трудо
ва акция.
Накрая трябва да кажем, че
това събрание може да пред
ставлява и преломен момент в
самоуправителния
живот
на
гражданите в комуната: по сво
ето съдържание и разисквания,
в които участвуваха по един
или друг начин почти всички
лрисъствувашя, то е от една
страна добър урок на избирате
лите че ако не
присъствуват
«а събранията на избиратели
те, когато се взимат жизнено
важни решения «е могат акти
вно Да участвуват в изгражда
нето на политиката в комуна
та, и от друга —добър урок и на
ръководствата на общественополитическите организации, на
органите на Общинската скуп
щина. че въпросът за осведомя
■ването ня гражданите не е го
ла фраза или лозунг за да се
задоволят формално изисквани
демократична
ята на нашата
система, но въпрос, който е на
ложила нашата самоуправител
на практика.
Най-сетнр, това събрание Дава отговор и на въпроса защо
не
успяват.
някои събрания
Значи, ако в дневния ред се по
ставят въпроси, които са от ин
терес за гражданите и ако се
диалог
води такъв градивен
както на това събрание, отзивът ще бъде добър. Д. Йотов

-■

— Ааа. . .
Зап:чнаха удари. Тримата четници
се нахвърлиха върху младежа
— Отговаряй на
войводата,
слънцето ти божие!
— На предателите на народа не отгова-^ч. отряза младежа.
Бихо го дълго, Но нищо не помогна.
Добре, усмихна се „войводата“.
Развържете го Двама на вратата два
ма навън, двама тук, така... а' сега,
гълъби червени, изнасяй тази пещ по
лека навън.
— Нажежена е, дръпна се един от
четниците.
— А аз мислех че не е. усмихна, се
„войводата". Изнасяй!

сна кобила“, „Кин-Стан“ и „Услуга“ дадоха по 320.000 стари
зен съвет 230.000, профсъюзната организация в гимназия „ Ивай- Караиванов" и основното
училище в Босилеград 100 000,
трудова общност при Здравния
дсм 1С0 000, аптеката — 50 000
стари динара, частните занаят
чии ‘От Босилеград 50 000 дина
ра и тн. Очаква се^ сградата да
бъде готова до Празника на
ноември.
републиката '■— 29
Интересът за прехода при Рибарци расте от един празник
Го друг. За това нека приведем
някои данни.
На Първи май тази година
когато прехода бе открит за
четири дни в България са оти
вали 100 граждани а оттам в
Югославия 50 или 37 души
дневно оа минавали границата
в двете посоки. За три дни по
случай 9 септември, българския
ационален празник, в България
са отишли през този преход
257 ,а в Юголсавия са влезли
99 души от НР България, или
общо в двете посоки границата
та са минали общо 346 или сре
дн0 115 души на ден Значи
преминаването на границата се
е увеличгило три пъти по от
ношение на първомайските пра
зници.
Ст. Станков

Младежа спокойно взе нажежена
пещ. Тръгна полека, кожата му пуцаше
на пръстите и дланта.
— Как се казваш? запита „войво
дата“.
Младежа не отговори.
— Продължи с изнасянето, заповяда
„войводата“.
Младежа изнесе една част от пеща
в снята. Запуши сняга, пожълтя, а печката се разпадна.
— Сега Ще проговориш..
— Ни мрътъв!
„Войводата“ се разбесня
— Тогава ще постъпим другояче. Де,
малки, сега ти изнасяй.
Детето тъжно погледна своя по-стар
другар, а след това стисна усните. Но
когато тръгна, към печката
Младежа
скочи:
Станете, предатели! Не закачай
те детето, то нищо не може да ви ка
же, на него нищо не е известно.. Аз
съм Стефан Филипович, син на Кому
нистическата парния на Югославия!
— А, тук сме, тук... •проговори, та
ка, когато не иска с добро, при Дако
няма циле-миде. Как каза, че се каз
ваш Стеван... Стева Колубарац!
с
учудване извика „войводата“ — Братя!
зарева войводата. Бързо! Вържете го,
вържете.. . това е той. това е... върже
те. трепереше и се отдръпваше към вра- .
тите.
ЗОРАН ЙОКСИМОВИЧ
В следващия брой:
ДА СЕ ПРЕДАДЕ НА НЕМЦИТЕ
БРАТСТВО • 17 НОЕМВРИ 1967

Отговор на статията „И здра
веопазването на рентген“
вестник
Във
„Братство"
27, х. 19676 година, в статия под
горното заглавие журналистът
Богдан Николов пише за неза
конните решения на самоупра
вителните органи, за «езаконтя управител и лошата рабо
та в Дома на народното здра
ве в Димитровград. Читатели
те са зебелязали, че в срок от
два месеца Богдан Николов ве
че трети път пише за мене и
Здравния дом. така че, както изглежда, иска
да остане
последователен в личните раз
правии в печата. След като за
ведох дело срещу Николов,
в
присъствието на болногледача
Кръста Милков, той заявил, че
ще събере цял Висок против
мене. В интерес «а правилното
осведомяване на общественос
тта давам следните сведения за
работата на Дома на народното
здраве в Димитровград, за кои
то нося пълна морална и мате
риална отговорност:
В последните' две години със
•собствени средства ДНЗ
купи
два апартмента и взе срещу из
плащане три от аптеката. От
как съществува ДНЗ това е
първи път със собствени сред
ства да бъдат купени
повече
апартаменти. Набавени са и
почти изцяло нови съоръжения
за Дома на народното здраве.
Миналата година след заключи
телния баланс заделихме 12 ми
лиона стари динара във фондо
вете. Подобни заведения в Бабушшща и Бела паланка не са
заделили нито динар, а апарт
аменти са получили от Обшин
ската скупщина. В духа на сто
ланската и обществена рефор
ма а с цел подобри работата
на Дома на народното здраве,
намерени бяха вътрешни
ресури като бе закрито едно ра
ботно място. Вече две години
са на специализация двама ле
кари, а един е на постдипломско следване. Имайки напредвид тоза положение в ДНЗ, а
особено липсата на лекари от
едн астрана, и много по-големите усилия в работата и резултатите в работата, която носи със себе си стопанската и
обществена реформа от. друга
страна, може да се види целокутхнзто значение и резултати
на тези финансови успехи.
Що се касае до организация
та, давам мнението си като сле
ниалист че
при
настоящите
условия ’ и кадри по-добре не
можем да се 'организираме.
Година и половина в ДНЗ работехме двама лекари. Единият
работеше в амбулаторията,
а
другия правеше визитации
и
Ппаиржсинация като отивахме
пеша
Вранаидването на" тДтия^

подаване на писмена молба аз
не приех, но и несъм присъст
вувал на това заседание на утп
равителния отбор, а решението
му като на управник съд длъ
жен да спазвам, а дали е законно, или ие, това не зная, за
щото не съм осведомен в тоз исмисъл от правната служба
на Дома. Вместо за незаконно
то решение секретаря да ме ос
Бедомл или да сложи приговюр
до Съвета на ДНЗ
секретарят
намерил за сходно да
покани
Общинската скупщина да се
меси в нашите самоуправителни работи, т.е., направена е ло
стъпка от позиции преди Чет
въртия пленум. Слагам забеле
ж« ана другарите от ОС,
че
приемат невластени писма.
И
защо тоова писмо не са върна
ли в органите самоуправление
в Дома на народното здраве.
Мен за управник
на
ДНЗ
ме е избрал съвета в разширесъстав по предложение на ко
мисия от Общинската скупщи
на. Поради недостиг на време
немах възможност навреме да
си взема държавния
изпит,
съвета, в разширен
състав,
межде членовете на който им
и дава правници, взел решение
когато постъпят на работа още
лекари да ми се даде възможност да държа държавен изШ1ТВярно е, че съм оставил пълномощно да ме заместват д-р
Павле Попович и Петър Денков докато съветът избере за
местник. По въпроса се допит
вах с. юристите Вече един месец нР съм в Димитровград, а
заместник-управител не е из;
бран, макар че има въпроси,
които не търпят отлагане.
Осзедомен съм, че наистина
един ден амбулаторията до 9
часа била без лекар.
Тогава
бих на годишна почивка, търсих писмено изявление от ше
фа на амбуларотията по
този
случай, но не зная дали е дадено защото междувременно отидох на постидипломско след
ване в Белград. Устно съм ос.ведомен, че тези ден, какте ви
наги. един лекар отишъл в
командировка по терена, другйя бил в болницата, а третия,
който е трябвало да работи в
амбулаторията закъснял по се''е.^рп-го!ЛНИ ^имал ^°лт в
семейството;.
За нощното дежурство досега
и по закона не е задължително нощуването в болницата
с
оглед броя на лекарите, но и«ахме
състсяните на бдителНоСИ коет0 се плаЩа п° 1-500
стари динара от 17 до 7 часа
сутринта, което считаме пза най
* Юг„сл„„,
ЛекаРите отказват дежурството в бол
^^а п°-ДОбр^ условията

вождащите го лица, давам сле
дното осведомение: „Тази же
на не е превезена, защото това
не позволил лекарят, който я
отчислгил от болницата, защото
затова не изисквало здравослов
ното й състояние. Придружава
щите я лица, които се спомен
ават в статията са лица от събо
ра на границата. При напуска
не на болницата на болния не
се дават кола. нито пък се пре
виват придружаващите го ли
ца, но има ипзключения, ггри
■които независимо каква е диа
гнозата, болният плаща прево
пза. С линейката се превозват
само спешни случаи по нареж
дане на лекаря и затова всяко
превозване на здрави лица с
линейката медицински не се
разрешава и подлежи на на
казание. В статията на Богдан
Николов стои, че превоза раз
решил д-р Павле Попович, а
в действителност той не
бил
присъствуващ, но е присъству
вал само д-р Томислав, който
не разрешил да се нревезат и
съпровождащите лица, а не
шофьора Петър Йотов,
както
е посочено в статията. Във връ
зка с този случай Общинската скупщина изпратила санитарния инспектор да разследва
горния случай и по този начин другарите от .общинаТя се
я
опитват да се месят в чисто про
феоионални работи.
Имало е
случаи когато са търсени кола
от Общинската скупщина тго_
,
неже нашите са били в дефект,
Да се закара човек, който бил
пред смрът, за да види децата си. Тогава отговорните ДРУгари в общината се разсърдили, че ги безпокоим. Това из
несе един здравен работник на
заседание на трудовата
общност, на което и имаше представител на общинската скупшина. Питам ги сега защо не
предприеха нещо по този ло
вол- Вашият дописник, събиРайки
сведенияза
статията>
е
говорил само
със
председателя
и
.
секретаря
на управителния
отбор и Съве
та. Той пише заорганизацията
на здравната служба, но не е
говорил с лекарите, а единствс
гтппгЬрг-ип-ня „н-, г-гт
те от професионална страна знаят за медицинските мак
ои.м у ми и ми ниму м и.
Опитах се в къси черти да
изнеса становищата на Дома и
и да отговоря на статията, от
че
което може да се заключи,
лошите
отношения
произли
зат оттам, че отделни хора се
опитват отвън да решават на
ши работи. Моля другарите от
Ри динара.
тук правната слу
общината и журналистите, а"
*ба е
^ п0^0рг™
ко аз ие съм им симпатичен,
ДД^ите дГсе принудят
да
__ла
не ме отъждествяват с Дома
лекарите да ср принуд т
ДУжУРУвзт в болницата. 1Ло се
на народното здраве,
касае
изнесеното в статия, а.
Д-р Иван Лазаров
че не била превезена еДна жсна с детр от едно село и съпро
управител на ДНЗ

та не може да се поправи, защотоеза иорммна работа (неко
фекционарен) но медицински,
са необходими двама лекари с
обша практика, които да работ
ят преди обед, един в детския
диспансер, един в болницата, а
един за работа на терена, е|дин за заместване в случай на
болест като същевременно извършава ваксинации, систематични прегледи и замества по
време на годишна почивка Зна
чи за нормална работа на заве
дението са необходими поне 7
Пред нас са три документа
лекари. Това е имал напредза проблемите, които разтръсват здравеопазването в Дими
вид и Съвета в разширен със
тровградско.
тав, на който са присъствували
на наПървият р статията
и представители на Общинска
шия сътрудник Богдан Никота скупщина, когато решй да
лов, другият
отговорът на
н есе приеме иска на община
тази статия от д-р Иван Лазата да се работи от 7—19 часа,
Доклад за
ров и третият
защото няма условия за това.
здравеопазването в ДимитровДомът и сега работи двукрат
градско, подготвен за сесията
но — до 17 часа. В последните
на общинската скупщина.
две години е открито отделе
И трите документа
гов-орят
ние за майки с деца, което во
за едно положение в здравеопа
Ди лекар от Пирот. В Дома ид
относно за положе
зването
ват и специалисти по фтизионието в Здравния дом в Ди
логия, хирургия и гинекология,
митровград. което не е добро
и трябва да се разрешава, а
което по-рано не беше случай.
не да се оправдава.
Ш.о се касае до
незаконните
решения на самоуправителниТоварът на отбраната на то
те органи в Дома на народното
ва положение е поел на плещи
злраве като управител несъм
те си управителят на Здравния
запознат и считам, че такива
дом д-р Иван Лазаров, изхож
не е имало. А и доколкото ги
дайки от становището, че само
е имало отговорността
пада
той „може правилно да осведо
ми общественото мнение", кое
върху правната служба, т.е., се
то впрочем, не е доволно от
крета ря, който
етрябвало
да
състоянието на злравеопапзваме запознае с тях. Решението
от 28. IX. 1967, която е взел
нето. т.е. от Здравния дом.
Как постъпва д-р Иван Ла
Управителния отбор да може да
заров? Първо той приписва на
се отсъствува елин лен без раз
нашия сътрудник Николов лирешение на управника, но без
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чно „значи безпринципно и об
ществено неоправдано" отиоше
■ние към него. Второ, той, д-р
Иван Лазаров, „моли другари-те от общината и журналисти
те да не го отъждествяват нето
със Здравния дом, ако той не
им е симпатичен като лично
ст“. Излиза, че само той прин
ципно се отнася към проблеми
те на здравеопазването, а жур
налистите и общината
искат
ня лична основа с него да се
разплатят.
Нашите читатели са имали
пред очите статията на Нико
лов, отпечатана във вестник
„Братство" №3-13 от 267 октом
ври 1967 година. Днес им е на
разположение отговора на ле
каря Иван Лазаров. От наша
страна ще прибавим само ня
колко извода от Доклада за
здравеопазването в Димитров
градско на съвета по здравео
пазването и социалната поли
тика, който ще бъде разгледан
на сегашната сесия на общин
ската скупщина в Димитров
град.

ЮБИЛЕЯТ НА
„ДРУГАРЧЕ“

□
□

Ето ги изводите
ф Докато през първите девет месеца В 1966 година В
Здравния дом са направени
11.201 прегледа, в същия период тази година само 9.720 прв
гледа, т.е. 1.481; по-малко.

о
□
□
а
а
□
п

Тези дни ще излезе стот„ ......
брой на „Другарче“.
НИЯ
§а Един скромен юбилей, зна
□ чителен не толкова по броя
вестници,
§ на издадените
□□ колкото по успешно изпъл
□ нената задача.
Първият брой на вестни□
° ка излезе на 10 февруари
Е 1962 година, две-три годи□а ни след основаването на ве
п стник „Братство“. Отнача5 л0 В0СТНИК
„ Братство“ на

А в димитровградската болница, която има 376 болнични
легла до края на септември
1966 година е имало 883 бални, лежали общо 5.509 дни.
Според използването на леглата в миналата година това е
65,5 на сто. Тази година в съ
щия период е имало 773 болни
с общо 4 813 дни, или използва
не на леглата 53,3
Причината за това и за намаляването на работата лежи

I ГЛ“ СнеТана лошото състояние и работатя в здравния дом привеждаме
ощР един пример:
Правилиикът за разпределение на дохода разпорежда съот

□ доволяваше нуждите, така
□ че създаванеТ0 На „Другар
□ че“ се наЛ0ЖИ
като необ□ ХОДИМОСТ.
§
От друга страна, „Другар

”,Т“Гф“до"™”',»Г'о™

а
□

I че- трябваше да облекчило

88:12. Като
сеима предвид
доходът впървите
девет месеЦИ е следвало във фондовете
наоа°СТовт,Т сЪОтношениГ^Ге

□
□
|
1

лОЖеНИвТО За
ОЪЛГарСКа
Пр0читна литература за де
ца Зарад хова в НаЧЛОТО,'
Съобразявайки Се С НУЖДИ-

приложено, защото
във фондовете са отделени
само 2 581.
473 стари динара. Това е помалко от п
Дд-7есно„I "пивилника е 3.705.176 стари Д
нара. тези средства ня фондовето Са изразходвани главно за
лични доходи Здравния дом.

§
о
□
°
□
|
□
§□

те на училищата и съгласНО С учеОНата Програма Вее
тникът повече СЛуЖеШв За
наръчник и помагало на упппкожпянетп
чителите в провеждането
на ООучениетО.
Од 1963 година „Другар-

примера за
4Р още няколко
на труда
слабата организация
и взаимните отношення в здра
внмя дом:

п°
°□

скуп-

• макар общинската
щина да с приела решение за
време
работно
в
двукратно
Здравния дом, решението не се
прилага, нито досега в ЗдравниЯ дом имат желание за прилагане на това решение.
ф Здравният до ме избрал
управител и го е назначил на
без квалификациодлъжност
той
нен изпит, а това значи, че
предвидените
изпълнил
не е
със закона условия, въпреки
предупреждението за разпорел
битс на закона, дадено от ОС,
в Здравният дом не са взети ни
мерки
какви по-сериозни
за
разрешаване на въпроса. Трудовата дисциплина в Здравния
често
дом е слаба и се случва
на
работа
персоналът да идва
към осем или девет часа, а нс
от седем, когато започва работното време.
• един от проблемите от ра
ботата в здравния дом е и на
чинът на дежурството от стра
На на лекарите. Времето па
своето дежурство те си прекар
ват ткъЩи. Затова Со поставя
въпрос как Ще се окаже бърза
помощ на пациепта, който не
познава града и не зпа« къде
живее дежурпия лекар.
Имало е случаи през работпото време в Здравния дом да
стои само елин лекар, а един
Да е на терена, докато за дру
гите пе сс о знало къде е. Болпи
те чакат в чакплпията и след
това идват в обшилата да тър
сят помош от препседателя,
— с топя искаме да посочим
най-сериозните проблеми в здпавния дом
единствепото ве
домство за осигуряване зцравопазгансто в нашата община.
Именно затова пе
можем да
кажем, че сегашното състояние
на здрапнята служба и работа
та по здравеопазването
задо
волява нуждите па нашето населепис.
Предоставяме на читателите
Ля си направят заключения да
ли общината и журналиста Ни
колов имат нещо лично против
лекаря Иван Лазаров или това
се налага от обществените ин
тереси. Ние само добавяме, че
грапианата критика е съставка
на работата за нашето общест
вено развитие.
Редакцията

§ че“ започна да излиза два
пъти в месеца. С решаването проблема на учебни-

§ ци възможностите за по□ разнообразен материал В
й5 детския вестник се подоб
риха. В началото на тази
□
§ година въведе нови рубри
□□ ки и се подобри.
Днес „Другарче“ между
□
и□ редовете на учениците
§ ма над 150 сътрудници
§ В него сътрудничат и, ви□ дни педагози, биолози, ези
§ коведи, спортни дейци и
□ прочее.
3
Изобщо, „Другарче“
е
□□ детски вестник, който спо
ред оценките на познати
□
□
педагози е на високо идей
° но-възпитателно равнище,
о□ с богат и разнобразен ма
териал, напълно отговар
□
□
ящ на педагогическите из
а исквания.
§
Трябва да изкажем по° хвала към редакцията на
В вестника, която досега ус°□ пешно се справя със зада
чата си.
□
□
Накрая да пожелаем на
□
редакцията на „Другрче"
□
още по-високи звоевания
°
В

§

В

ка.

описаването на вестниСт. Н.

Да не се повтори
На пленума на
Общинския
комитет на Съюза на комуни
стите в Димитровград бе проче
тен отговора на контролната
комисия на околийския комитет в Ниш по жалбата на Любисав Илиев. В отговора се казва, че
контролната
комисия
след като утвърдила действите
лното състояние, е констатира
ла, че доводите на Илиев са ве
рни. Контролната комисия при
Общинския комитет в Димитро
вград при утвърждаване на редоследа на кандидатите на Об
щински комитет пред общинска
та изборна конференция името
на кандидата Любисав
Илиев
прехърлила от -пореден № 13
на 23 като по този начин била
създадена възможност той да
Не бъде избран. При утвържда
ването на листата на кандида
тите е трябвало ла
- се спазва
азбучния редослед.
Понеже Общинската
конфе
ренция приела листата на кан
дидатите неправилно, контрол
ната комисия е на мнение изборите да не са анулират, но
предупреждава зянаппед да не
се попуекат подобни грешки.
Случая не заслужава коментапии. Но понеже наближават
избори за Общински
комитет
— да повторим — да не допу
снем подобни грешки.
М. В.
Стрпвица 3

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ
г

I •

<засшсшааоааааоааосш[шоаасшсшсшсш0осшосзоосша0оао0аоо0а0оооа<9оаооаеооооаа

ЩЕ СЕПРОДАДЕЛИ
ПРОДУКЦИЯТА?

• и
НАЙ-КАЧЕСТВЕНАТА СТОКА ИСКА РЕКЛАМА
• ГРЕШИ СЕ, ЧЕ СЕ ОСЪЖДАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЛАСМЕНТА.
Днес отборниците може би
Ще поставят този въпрос на
сесията на ОС в Димитровград,
ако им е направило впечатле
ние сведението за количеството
непродадени стоки, които ле
жат в предприятията и чакат
търговец.
Всъщност отборниците може
би ще поставят и други въпро
си' за състоянието на Димитров
градското стопанство,
защото
данните, които са им връчени,
убеждават, че много показатели
от плана за стопанското разви
тие през тази година не са из
вършени ни 50%. макар да са
останали още три месеца до
края.
Отговорите, каквито и да бъ
дат, едва ли ще задоволят мно
зина, които са се поровили в
сухите данни от табелите, за
щото нито може да се вярва на
оптимистични изявления, нито
пък трябва да се разочароваме.
Ето защо.
Колкото тревожни Да са да
нните. те все пак не са особе
но изключение в маощабите на
цялото стопанство в страната.
Сравнително низките показате
ли за растежа в промишленос
тта, застоите в плащанията, не
доимък на кредитни средства,
утежнен пласмент .«а продук
цията и въпреки всичко един
процес на постепенно стабили
зиране на положението в сто
панството — всичко това е ха
рактерно за цялото ни стопан
ство, и димитровградското не
може да бъде изключение.
Но тъй като сме свикнали от
пет-шест години да
отчитаме
големи резултати в Димитров
градско, сегашните се ■ оказват
тревожни, макар че повечето
предприятия не се показват не
стабилни.
■ ОБЩИЯТ ДОХОД е осъще
ствен според плана само с 43%.
От предвидените почти 9,8 ми
лиарда динара до края на деветмесечието са
осъществени
около 4,2 милиарда динара. Про
мишлеността от планираните 6
млд. е осъществила само над
2,5, макар че идеално гледано
е трябвало да достигне цифра
та от 4,5 милиарда динара за
деветте месеца. „Стзчар“ като
селскостопанска трудова организация е по-добре, защото про
центът на осъществения доход
възлиза на близо 71 на сто.
МАТЕРИАЛНИТЕ
разходи,
сравнено с деветмесечието от
миналата година също показват
растеж от 14% в стопанството
въобщо, в промишлеността —
6,5% и в „Сточар“ — близо
28%. Общо гледано обаче общи
ят доход, сравнен е този от ми
налогодишния период е по-голягм сега с.4,4% в промишлено
стта. но тук главно допринасят
Гумарата и" „Свобода“, едното
с' 18 й второто с 12% по-голям
общ доход.
ДОХОДЪТ в стопанството въ
злиза на 44,8 от плана, а по от
иршение на деветмесечието от
миналата година е с около 2,4%
по-малък. В промишлеността по
отношение на миналогодишния
по-голям с
период доходът е
1,8%. От промишлените пред
приятия Гумарата е осъществи
ла 28% над равнището от мина
лата година, докато другите се
движат под границата на 45,4%,
на която се намира „Циле“.
ЛИЧНИ доходи. Въпреки
които
горните показатели, от
зависят размерите и на личните доходи, те не са много под
планираното за годината рав
нище. При план 61,6 хиляди ст.
динара нето месечна заплата в
промишлеността средната стой
53240На динаарТе коет™ "с
3,20/0 повече околното през 66
година. В „Сточар" пък заплатите са по-големи от планира■то/
ния размер с около 1Р%и Найвисоки са -и-иитедоходи в Гу
марата (средно 65 000 ( данара,
след това в „Свобода ^(62 000),

нираната бройка
през годината.

на

заетите

НЕПРОДАДЕНАТА ГОТОВА
ПРОДУКЦИЯ и недовършеното
производство и плащанията мо
же би най-много трябва да тре
вожат. В складовете на проми
шлените предприятия
лежат
стоки за повече от 500 милиона динара, като най-много сто
ки има в „Циле“, „Братство“ и
„Фабрад“. Недовършената про
дукция е по-малко от минала
та година с около 27%, но все
пак пречи, защото влияе върху
оборотните им средства.
ПЛАЩАНИЯТА,
друстранно
гледано също се оказват неуре
дени. На
димитровградските
предприятия се дължат големи
суми, 225 милиона повече от
миналогодишния
деветмесечен
период, обаче
приблизително
толкава и
димитровградското
стопанство дължи на доставчи
ците.

Въпросът — ще се продаде ли
готовата продукция, която стои
в складовете ни се струва найостър в момента. Действително
някои
предприятия
празнят
складовете си, защото стоките
започват да Се търсят.
Но в
складовете на някои лежат и
такива стоки, които искат друг
подход, за да бъдат продадени.
Изглежда, че грешките в ор
ганизацията на пласмента
се
повтарят от миналите години.
Но тогава търсенето на стоки
не искаше да бъде подхранвано
с реклама, чести пътувания и
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солидна, активна търговска слу
жба за пласмент на продукци
ята. Органите на самоуправле
нието би трябвало да разберат,
че и най-качествените
стоки
днес искат реклама, а пласмен
тът чести пътувания за пред
лагането им. За това винаги
трябва да мислят, когато се ко
лебаят дали да пратят един или двама души да обходят де
ловите приятели и да създават
кови, които да купуват стоките
им. Ако така се постъпваше, И
преди, сигурно нямаше да има
много непродадени стоки.

м. н. и.
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Големи щети от
природни
бедствия
Босилеградско често сполетя
ват природни бедствия. Навод
нения, снеговалежи, ерозия и
др. от давди времена ся спътник на босилеградчанина.
В
настоящата година тези бедствия също не ги отминаха.
В
южната част на комуната има
ше няколко наводнения, които
нанесоха щети на около 2,810.000
стари динара.
1
Ако се има предвид, е общин
ският бюджет е 3,083.000 дина
ра, то значи той не стига само
за „наводненията“.
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Не, 1|е става дума за лотария, И таиа ги имаме небро
ени у иас, за'да заслужават някакво внимание сега.
Думата е за зачестилите нещастия и За все но-голямата нужда от навременна лекарска помощ на болни
от Димитровградско и Босилеградско.
И разбира се — за ТЕЛЕФОНА, който, щом нямаме
но-солидни връзки, е насъщна нужда.
За три- четири месеца имахме пожар в Одоровци,
пожар в Криводол, пожар в Каменица. Също през това
време много пъти родители или близки са носили на
ръце до здравпите пунктове малчугани или възрастни,
над които е увисвала смъртна опасност.
Пожарите е могло да бъдат бързо потушени, ако е
имало пожарна команда. Н0 как да се оеведоми пожарната когато от Каменица е далече цели 30 километра, а
телефоните не. работят след стР?го определеното ра
но време?
Все пак е лъжа, че телефоните не могло Да раоотят
извън времето, което сега е в сила. Телефоните
да работят и в Димитровградско, и в Босилеградско, защото е възможно технически Да се има връзка с град#.
Точно така — възможно е технически — ни го каза
и управителят на пошдта в Димитровград. Даже и ДРУГ0
каз а— няма и други спънки — ОСВЕН ПЛАЩАНЕТО.
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ЗНАЧИ — „ДАЙ—ДАМ“
— А плащането, каза човекът, не излиза много. За
цялата комуна грубо изчислено, около 40.000 динара на
месеца.
Четиридесет хиляди динара (стари) на месеца, за Д4
имаш телефон, който ще позвъни в града:
— когато ти е болно детето и се нуждаеш от кола,
за да го закараш до лекарите, или Да дойдат те;
— когато ти гори къщата и ти трябва пожарна, за Да
ти спаси милиони динари
и
Всеки Ще рече: „40.000 динара за цялата комуна“!
Че това е нищо. Може би всеки Ще добави и другото,
най-важното: „Това е половин милион динара годишно,
можем да ги съберем на шега".
Но хората трябва да знаят, че могат Да имат теле
фон. Трябва да им се каже, че това струва и че. няма кой
Да го плати освен те, защото на тях им трябва. Тогава
те Ще си направят сметката, *,е половин милиона лесно
ще се събере.
Трябва да се питаме само, КОЙ ЩЕ Е ОРГАНИЗА
ТОРЪТ на събирането на парите, каква форма Ще се
даде на това събране — облагане, данък, такса или
нещо друго?
Само струва ни се, че кръщаването е най-малко важ
но в случая. По-важна е скоростта на акцията защото
идва зимата; а тогава телефонът е по-необходим.

м. н. н.
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Добре запомних гарата в Ясеноватой. Може би поради това
че беше хубаво подредена: с
чиста хубава площадка, от кой
то пътниците се качват. По та
зи гара има много цветя. Ни
къде -не видях толкова много
черв_ени. каранфили. Или пък
по оная продавачка на книги,
която за два „ часа "разпродала“
стоката--си. - А много книги е
имала. Но тя излезла хитра.
Събрала хората и си организиза
рала лотария с книгите
по една
всеки 20 копейки
хубава книга. Видях един как
мъкне цял вързоп с книги, дал
е четири рубли. Или пък може
би не мога да забравя тази га
ра зарад хубавата будка, в корепродукции
ято се продават
на руски художници. За съжа
ление, беше затворена и не мо
жах да си купя.
Не зная, но гарата в този
във
град силно се е врязала
впечатлението ми. Запомних и
възпоменателната плоча на ми
•ньорите от Донбас, които разби
ли царската войска. Тогава в
„първата руска“ революция МИ
ньорите се дигнали на оръжие
и въстанали срещу царското
самодържавие. Лозунги в чест
всяка
на Октомври видях на
«Р™ н0 не
тЯХ съм заЛ°'
мнил тази гара... Нит0 пп автоматите в нея
всички гар
в
титази
ади страна
^
хоще имат
ми автома
Маже
би зарад това> че е така хуба_
во лодредена и ме и.ЗНенада на
първата крачка когатз яавля-

и във"Нфабрад“ - 22.000 дина30Х в сърцето на УкРаиНа В
ра. Да отомнем само. че в края Донбас. Спомням си за нея мона септември е имало общо за- же би и зарад това, че много
1.629 работнаши малки гари не :а
ето
в- стопанството
ници,
което е по-малко от плани като тази в Ясенова
Страница 4
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МАЛКА РЕПЛИКА

Из страната

на съветите

сърцето на Украйна
Ако някой попита къде започ
съобщение по микрофона,
че
. 150.ОГ0 жители има повече фа
ва и къде завръшва
Донбас
се търсят работници. Еди кое-си
брични комини отколкото в ед
не бих знаел да му отговоря, а
предприятие, завод, търсят ра
на наша република. В Донецк
ако такъв въпрос получех на
се строят много жилищни поботници. В Ило&айск, съобщени
на изпит по география, не бих
ята за нови работници са вастрзйки. Жилищните
блокове
Го издържал... Не бих се осме
растат ежедневно, растат нови
писани на ръка. .. Трябва да се
лил да кажа, че Донбас започ
улици... В новите сгради
се
■овладяват нови
пространства
ва от първите възвишения в
откриват нови модерни магаземя... Богата земя. А за освостраната, в която миньорите из
зини, съвременни..
Трамваи
язането на богатата руска земя
хвърляли „ялзвината“, .русите
и тролеи сноват по широките
трябват тъкмо тези силни хо
казват
„лароду“, а
престава
улици. Но тук няма нещо инте
ра. . . Кой знае още колко работ
там където вече не се виждат
реенз. Друго нещо ми направи
ни ръце могат да се настанят
такива могили от пръст.. Педавпечатление. Трамваите и трона работа. Тази част е най-насе
нтните географи такъв отговор
лете управляват девойки не по
лената на Украйна, а това зна
не биха приели за сериозен, а
стари от 20 години. Но в това
чи и целия Съветски съюз. До
аз бих отговорил — Донбас е там
човек може и да се излъже —
- където в синевата се губят безри и в Дснбас, където много се
руските хора изглеждат младо
брой малки и големи възЕИше-.
строи,
няма достатъчно работна
лики: Пътниците сами си ку
ния. Новите шахти ще познаете
ръка. Но да не забравя да ка
пуват
билети.
По
микрофона
по това. по малките купища зе
водачът на превозното средство
жа, че в мините най-добре са
мя край тях. Край старите ми
съобщава спирките, дава нани купищата са високи и по
платени
работниците. Средните
пътствия, предупреждава... Би
100 метра. По тях съветските
им_ лични доходи са към 200
дях
и
жени
да
вършат
ремонт
хора са засадили дръвчета. Хо
рубли. Имат жилища, москвина трамвайната линия. В тази
рата в тази ст.рана обичат зеле
чи, електрически уреди по до
необятна
съветска
страна
всимината, цветята и полята. За
мовете си. И не е ли това изто
чки работят В труда намират
развитието на т^зи дръвчета се
чник на тяхното добродушие и
удоволствие,
Голяма страна —
грижат пенсионерите.
спокойствие, което личи у тях
пъргави ръце.
Гледам в далечината конусо
на всяка крачка...
Още във влака разбрах
видни възвишения. Те са все
М. Бакич
по-гъсти. Помислих си гласно:
„Ако вие, руски хора, така об
ръщате земята, след
няколко
I ■
години в целия Донбас
няма
да имате къде да влезете с тра
ктор А земята е плодородна.
Изорана е и леко се пуши на
'V/*
есенното слънце.
Това разбра моя съсед миньор
и веднага ми отговори:
— Нищо подобно. Има много
напуснати мини, техните кори
дори ще затрупаме със сгури
ята. Ще остане Донбас и по-на
татък плодороден и в него ще
има колхози... Ще з&групаме
и мина „Ленин“ в Макавейка...
В Макавейка, Горловка, До
печи и вероятно в още места,
които «е съм видял, сигурно има още такива хълм~ве. Около
тях се намират жилищни бло
кове, улици, високи пещи... В
Макавейка се намират металур
-гичните заводи. В този град от
Културният дом в Иливайск
■
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ПЪТ Нд МОДЕРНИЗИРАНЕ
НА „ДИМИТРОВГРАД а
Икономическото бюро в Бел
град, централната комисия
и
подкомисиите в
гумарската
промишленост в Димитровград
за половин година вече приклю
чват с работата си. Готови са
организационните схеми на пре
дприятието, изготвен проект за
аналитична ггроценка на рабо
тата за начина на организира
не на самоуправлението и раз

следвания в нашето иредприятие, подпомагаха работата на
комисиите, за да стигнат до
по-конкретни изводи за изнамиране на адекватни решения
ьръзките със стопанското бюро
продължават и след като самоуправителите вземат
решения
по отделни въпроси. Посредством сътрудниците си бюрото
подпомага работата на лредпри
ятието, следи дневните прзизводствени паказатели, отсъстви
ята по болест, финансовото със
тояние, движението на произво
дствените разходи и пр.
Не трябва да забравим оба
че и това, че предприятието и
само ръбати върху модернизи
рането на цеховете и подобре
ние на
организацията.
Това
твърди сътрудникът на стопан
ското бюро Джоко Йовичич като казва: „Усилията на предприятието се увенчават с усвех. Това показват и резултатите в първата година на реформата. Струва ни се, че тък
мо тези успехи са ги накарали
да работят повече върху модер

•низиранетр на предприятието.
В това отношение „Димитров
град“ е по-напред от много дру
ти предприетия... Факт е, оба
че, че това не е било достатъч
но. защото е имало известна
неусъвършеност. Така напри
мер техническият сектор, тех
ническата подготовка и лабора
торията
не са били добре
подготвени. Веднага да добавя,
че до това се р стигнало пора
ди липсата на кадри, които да
се нагърбят с тази важна зада
ча. Сега предприятието има ка
дри и колектива води принцип
на политика па този
въпрос.
Такова отношение към кадри
те е гаранция, че новите сто
пански мерки успешно ще се
■провеждат.. .
Когато се говори за това не
трябва да се губят от предвид
и усилията ,на предлриятието
да се модернизира — специал
но да се прилагат новововъведенията в най-големия цех.
Специалистите в това пред
приятие ше спомогнат то и за
напред успешно да върви.
М. Бакич

)

еТЗ&ш&пишрина
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Изкупуването на едрия, излишен за през зимата, добитък
върви слабо и в звонски район. Много пъти са идвали земе
делските производители от села с искане да се определи поне
приблизителна изкупна цена, но напразно. Какво им остава
освен да върнат добитъка на яслите или да го продадат по
съвсем низки цени.
,
На снимката е едно такова изкупуване. Хората продават
излишния добитък и по 100 до 260 стари динара за килограм
живо тегло. Колко Ще вземат тогава — е много ясно. Малко.

На земеделски теми

Производствени сравнения,
които предупреждават

Джоко ЙОвичич
лределението. Усилено се рабо
ти върху нормативните актове,
които регулират всички вътреш
ни отношения в предприятието
между хората, трудовите еди
ници и цялото предприятие.
В течение е и утвърждава
нето на самоулравителната пра
ктика и в тази област. Всички
предложения,
предварително
■били
дадени
на
обсъж.дане
на
трудешите
се.
Забележки
е
имало
мно
го и комисиите ги разглеждат
и някои Ще бъдат приети, а
другите отхвърлени. Те наймного се -отнасят към -числото
на точките, с които се оценява
-стойността на дадено работно
място. Накрая
работническия
съвет ще каже думата си. а
след това предприятието като
цяло ще мине към нов начин в
самоуправлението което още по
вече Ше се приближи до произ
водителя и трудовите единици
като още ло-ргално се определя
цената на труда — според спо
собностите, залягането и извър
шването на определена работа.
С този, да го наречем револю
ционен похват, да се обективизираг мерилата в разпределе
нието, отношенията и ръководе
нето ше се даде още по-голям
импулс на производството.
На въпрос дали е необходимо
. да се влагат още 12 милиона
стари динара директорът на
предприятието Живко Виденов
каза:
— Отдавна е оставено прес
мятането в предприятието като
първа крачка в реформата. В
пързата година на реформата
нашето предприятие постигна
забележителни резултати. Зато
ва се наложи да мине
една
година хората да разберат, че е
необходимо да се върви по пъ
тя ,на модернизирането и съвре
менно организиране на самоу
правлението.
разпределението
и ръководенето, за да може тру
довата организация да се задър
жи в изострените условия на
стопанисване. Когато колекти
вът схвана тази неминуемост
— колебание нямаше. Отпори
те идваха главно отстрани, на
първо място оттам, че не бяхме
добре оценили възможностите
си. Колективът знаеше какво
може и какво иска и беше енергичен в провеждането на
• решенията на
работническия
■съвет. Първо доведохме профе
сионални кадри и на тях врата
та на фабриката и занапред са
отворени. Паралелно с това, съ
зиавахме, че сами не сме в съ
стояние да реализираме замис
лите за научната организация
на предприятието във всяко от
ношение и ватова потърсихме
помощ от Белград, от стопан
ското бюро. специализирана ор
ганизация за производство, раз
прелеление и самоуправление...
Така започна ла ни върви, и
така е и днес От април до сега
сътрудниците на Бюрото Глигорие Ралякович и Джоко Йови
чич вършиха наблюдения и из-

Кой печели от ниските цени
на изкупуването. Кооперацията
ли, кланиците ли, частниците
които търгуват
питат се хо
рата, като знаят, че цената на
месото в месопродавниците не
намалява от намалената изкуп
на цена. Това се пита и този
производител защото нему
ясно само това, че той не по
лучава почти ни частта от разносните по отглеждането.

Добрите производители в обществения сектор и земеделски производители, които сътрудничат с тях за
по-голямо
производство, вече могат да се сравнят с най-добрите евро
пейски производители. Същевременно други стопанства и про
изводители изостават във всяко отношение. Общо гледано,
тези разлики са забележими и в отделните райони.
Плановите органи в СР Сър
бия, които имат най-голям удел в нашето земеделско стопанство. са се, занимавали с
проблемите за развитие на сел
ското стопанство по районите
и са дали интересни анализи
с предложение за планово про
изводство, когато се отстранят
забелязаните неравномерности.
За разликите между отделни
селскостопански райони в СР
Сърбия най-очебиеши са срав
ненията на националния доход,
който се образува в селското
стопанство. В района на Бачка,
около Върбас, Сента и Бачка
паланка се получава 17 пъти
по-голям доход на глава произ
вогртвеник, отколкото в някои
общини в Космет. Национални
ят доход от един хектар е 24
пъти по-голям в Бачка, откол
кого в Космет. Това е сравне
ние на най-развит с най-нераз
вит район, където разликите
произлизат главно от природ
ните и други условия на сто
панската дейност.
РАЗЛИКА В
АГРОТЕХНИКАТА
Големи са разликите и меж
ду сравнително еднакви по ус
ловия райони. Южен Банат на
пример изостава значително от
Бачка и в лолевъдствзто, и в
животновъдството. Такъв е ■сяу
чаят и с част от Поморавието,
Стиг, Топлица и някои други
че
краища. Счита се обаче,
условия
специални обективни
не са причината за изоставане
то. Тези райони не са били на

Допно ТЛЪМИЧО

КООПЕРАЦИЯТА
ЩЕ НАБАВИ
ХЛАДИЛНИК
в
Земеделската кооперация
Долно Тлъмино тези дгги ще
набави хладилник за транспорт
на свеже месо, за кзйто плати
ла и 4 и половина милиона ста
ри динара. С това значително
ще се поправи положението на
земеделските
кооперацията и
производители, а ще се попре
чи на разни спекуланти в изку
пуването На добитък.
С набавянето на хладилника
заклания добитък от кланица
та направо ще се транспорти
ра до потребителните центрове.

сърчавани по-особено с инвес
тиции и др., обаче изостават и
в ■прилагането на съвременни
агротехнически мероприятия.
В цялата източна част на Съ
рбия — от Дунав до Македония
не се засяват достатъчно ви
сокодобивни сортове пшеница
<и хибридна царевица. Не се при
лагат и други по-съвременни
мерки в селското стопанство.
Това че и тези райони могат да
бъдат значителни производите
ли показа примерът на Леско■вашко, където тъкмо зарад съ
временните метози в работата
са постигнати големи резулта
ти в селскостопанското произ
водство. Околността на Болевац. Зайчарско, има подобни
климатически и други условия,
обаче изостава значително, за
рад неприлагането на съответ
ни агротехнически мерки.
ПРОИЗВОДОТВО от
ВСИЧКИ ПО-МАЛКО
В но-голямата част на Войводина, Централна Сърбия и
Космет все оше
преобладава
дребното многообразно произ
Едвам
напоследък
водство
се пристъпва към специализа
ция, която идва спонтанно, под
действието на районните при
родни условия. Например про
изводството на царевица постоянно се мести по на север,
където условията за отглежда
нето са по-благоприятни. Пше
ницата все повече се спуска
към юг, в хълмистите и полуплашшиски райони. Индустри
алните растения все повече се
отглеждат в близост до цолеми
те фабрики, които преработват
тези суровини, а в животно
въдството все .гго-големи ста
ват разликите между равни
ните и планински райони.
Плановиците вече са доволни от производствената земе
делска структура в Бачка, къде
то производството на пшеница
е намаляло за сметка на индустриалните растения. Естест
вено, само така е и възможно
да се пристъпи към действител
но рационално и солидно производство
като се разшир
яват площите с ония култури,
които там най-много дават.

М. В.

Някои производители не се предават. Те връщат добитъка
п оборите и чакат по-добра цепа. И наистина на всеки се
свиди да продаде една крава е телето за сума, колкото днес
струва една кой знае дали, сапска коза.

А козите пак се връщат в
Звопско. Този път обаче се на
ричат „сански“ и цената им е
много висока — над 50.000 ста
ри динара, повече отколкото
струва крава по изкупните це
пи. Колко са „сански" и какви
щети и полза носят на Зпопско
нека го кажат органите на об
шилата, без оглед на разпоред
бите на закопа.
Ет0 на снимката е едпа от те
зч жипотинки, които отдавна
бяхме изгонили като вредни за
горите, за пивите, а като помо
щпици па нплодепията н еро
зията.
Текст и спимки: К. Гюров
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ДЕСЕТ ГОДИНИ

ЧИИ СА
ГРОБИЩАТА?

В ЛАПИТЕ НА ФРЕНСКАТА И
НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
отказвах. Имах големи разно
ски, но бях убеден, че нещо ще
стане. При тая работа се убе
дих, че френската администра
ция надминала нашата в много
доказателства
неща. Над 300
бяха нужни, за да получим ну
жната рента.

— Защо Коцич (Стапкович)
Ангелина от Димитровград
и
Стапкович Станка чакат на
следство от Париж 10 години
— Пашите фамилни имена
френската администрация

и

На 13 октомври 1957 година
в Париж почина Борислав Стан
ксвич, който в Париж работил
26 години и оставил скромно
наследство. Това
наследство,
което се състои от един апарта
мент в Париж е трябвало да
иаследят неговата дъщеря Ан
гелина и жена му Станка. На
следството възлиза на 14 000 но
ви франка или около 5.0.0.000
стари динара за тази цел семей
отвото Станкович отива в Па
риж, дава под наем апартамен
та и започва да урежда доку
менти за наследството. Тогава
никой от тях не е можал да
помисли, че и след години ня
ма на се види .край на делото
за прехвърляне на наследство-

Промяпа на името
на умрелия Стапкович
Най-сетне, когато френската
адйинистрация получила всич
ки документи и доказателства
за топа, как е дошло До промена «а фамилните имена и
изводи от нашите закони и ка
кви фамилни имена е трябвало
семейството Станкович да полу
чи през време На окупацията,
идва писмо от Франция с иска
фамилното
не да се изпрати
име на Станкович по време на
по
окупацията. Тъй катг> той
това време бил във Франция, нц
що не останало освен да се
преименува.
Когато поставих този вьпрос в секретариата в Димитровград, те не искаха ни да чу
ят — казва Коцич, — защото в
Смилсвци в книгата той имал
само фамилно име Станкович.
Тогава заминах в Белград
и
след дълги интервенции трябЕаше моя тъст да получи фамилно име такова, каквото би
имал, ако през време на оку
пацията беше в Смиловци.

то.

Делото поема Коцич
След известно време от запо
чване «а делото, когато се ви
жда, че работите текат трудно,
делото поема Драгомир Коцич,
съпругът на Ангелина. Той зами
на в Париж и там остава дваде
сет дни за да проучи тамошни
те закони и събере нужните
на
документи за получаване
наследството. Когато пристига
в Париж в квартирата се бил на
станил един югославски емитрант, който доказвал пред та
мошните власти, че и той имал
дял в наследството на Станко
вич.
— Дълги години доказвах, че
■ катози човек не познавам
но всичко това
зва Коцич
беше напразно. През тзва вре
ме получавах писма от незаконно влезналия в апартамента
събрах
наш емигрант. Когато
•всичките писма и ги изпратих
чрез нашето посолство до френ
ските власти, успях да докажа,
че това лице няма нищо общо
с нас. От писмата се виждаше,
че той се обръща като към непознати лица.

Тези дни общинският съд в
Димитровград получи писмо от
нашето посолство в Париж, че
делото се привежда към край
сЛед десет години. Това писмо
беше връчено на Драгомир Коцич.
— Познавам френската адми

Фамилните имена
най-голяма трудност

НА СЪД ЗА 1,91
НОВИ ДИНАРА!
Често пъти се изнасят при
съдебни
мери за дребнави
дела между хората за които
разноските около делото са
много по-големи от сумата,
за която е заведено то. Но в
изглежда,
тези отношения
Че първо място е заела тър
говското предприятие „Кла
ница“ от Ниш. Това предпри
ятие което търгува на Е Д~
Р О, ма 4 октомври 1967 го
дина подало тъжба против
предприятието „Балкан" за
1,91 нови динара!
Ниш
Стопанския съд в
взел
разгледал тъжбата и
решение предприятието „Бал
кан“ от Димитровград да за
плати дължимата сума.
Целият този случай е ре
гистриран в Народната бан
ка в Димитровград. За тази
тъжба са направени следни
те разноски: разноски около
съдечисто 1.00 нови динара,
•разноски около изпълнение
на решението 1,00 нови ди
нар и ггровизия в банката
10,000 нови динара.
По този начин в междусобните отношения на наши
те стопански предприятия е
регистриран може би един
кхгославски рекорд — съдене за 1,91 нови динара!
Б. Ник.

На събранието на Местната организация на ССРН от
първи район в Димитровград се постави въпроса „Чии са гро
бищата в града“? Отговорният от комуналното предприятие
„Услуга" Александър Сливнишки отговори, че те принадлежат
на мъртвите, но не се знае кой трябва да осигурява средства
за тяхното поддържане.
Присъствуващите заключиха, че щом гробищата прина
длежат на мъртвите, те трябва Да бъдат и инвеститори.
ЗА ТРЕТИЯ ДИРЕКТОР

/•

Еедин човек в Димитровград възразил в магазина за хляб
и хлебни изделия на „Услуга", че сиренето в баничките било
малко.
— Да, малко е н0 трябва Да съберем пари за третия Ди
ректор на „Услуга“ — спокойно отговорил продавачът.

БИРНИК
На горепосоченото събрание, председателят на Местна
та организация „а ССРН от първи район Павел Стоилков, кой.
то завежда управлението «а приходи при Общинската скупщипа. обявявайки събранието за закрито заяви:
„Апелирам към присътствуващите да съобщят на всички, че краен срок за плащане на данъка е 15 ноември и че
след този срок ще вършим попие на имуществото .
Някои тук намериха отговор на въпроса защо не успя
ват събранията, в Димитровград

Бележка

Нашите „наивни“ търговци
В предприятието
сигурно
са били запознати, че Ще се
прода ракия без разреше
ние. Но те можеби са счели,
че това си е тяхно „самоуправително" право!
А такива и подобни трябва
да изправяме пред „позорния
стълб“ в името на „вътреш
ните взаимоотношения" и. са
мостоятелността в
работата
на вече известното предпри
ятие Та нима ю не носи
звучното име „Национал“?...
Това му и трябва на инс
пектора щом си пъха носа,
където не му е
мястото...
Той сигурно не е знаел за
„наивността“ на нашите тър
М. Б.
говци...

Гостилничарското предпри
ятие „Национал" в Пирот с
решение .№ 68 представило
на инспектора по пазара в
общинската скупщина смет
ка за 30 литра обикновепа и
15 литра сливова ракия със
закана, че ако сумата не се за.
плати, предприятието ще й
заведе дело, „без второ пре
дупреждение“.
„Инкриминисаният“ инспек
тор на граничния събор в
Градини конфискувал на един от сервитьорите на „На.
ционал“ 28 литра недеклари
рана ракия. Инспекторът зна
чи: е „взел“ 28, а не както
пише в акта — 45 литра, ра
кия! Но това не е толкова
важно.

НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ И РОДНИЯ КРАЙ

Обаче най-големи трудности
създадоха на семейството Стан
кович да осъществи своите пра й
ва-фамилните имена.
Съвсем 8
други са законите за фамилни- й
те имена във Франция, а други й
са у нас. Още по-големи труд- й
ности създадоха промените на фа й
милните имена по време на о- й
купацията и след това.
й
— Моята жена, която е зако- й
нна наследница на апартамен- Й
та — казва Коцич — има фа- й
милно име Николова, сега след й
■омъжването й за мене носи фа Й
милно име Коцич. Това няма Й
никакви връзки с фамилното Й
име Станкович, коетоа тяхното й
имало в бивша Й
семейство е
тъща
Югославия. Моята пък
има фамилно име Георгиева, по й
баща, което също така няма ни
фамилното й
■какви връзки
с
име на мъжа и Станкович, ко 1
гато той през 1927 година зами ^
к>нал за Франция.
_
й
Когато получих съобщението И
от Франция, че всичко това гря |
бва да се докаже много наши
юристи ми казаха, познавайки й
френската администрация,
да
аз и
се откажа веднага Обаче
бях упорит.
Коцич, мъжът на Ангелина, ^
получи пълномощно да се за- *>'
нимава около получаването на на
следството. С това пълномощно Й
■отива в Франция, за да проучи й
всички тези закони
около фа- й
_
„И
милните имена. Там
разбрали, Н
Чр той е адвокат ня Ангелина ^
и му предоставили всички до- га
кументи. Същевремено той по- 8
искал от френските власти да й
дадат пенсия на тъща му, за Й
Й
щото Борислав Станкович рабо й
във
Франция
26
години
и
й
тил
през това време плащал социа- Й
. лни осигуровки.
й
— Това беше отделен въпрос й
— казва Коцич — но аз не се

I

1

I

I

ж

Страница 6

кистрацип, каза той, и зная, че
това няма на бъде край. Сега
при пресметване Нп стойността
на апартамента и наема те ще
искат колко деца има моята
тъща, защото това е нужно за
изчисляване на процента.
Все пак Драгомир Коцич със
своята упоритост ще успее едии ден да получи наследството
в Париж.
Б. Николов

. . .. .

1ВЛАДА ДИН0В: Радвам се, когато чуя нещо
хубаво за родния край

След завършване на юридиче
ския факултет в Скопие през
1958 година и отбиване на военната повинност Влада Динов се завърща във Враня. Неговото първо работно място е
завеждаш отдел в тогашната Околийска скупщина. Начинающ
иЯ ,юрист от Босилеград за кратко време спечелва доверието
на по-старите служащи, Зато
ва след разформиране, на око
лиите той бива приет в Общин
ската скупщина на Враня на
чалник отдел за разпределение
на квартири, а по-късно го на
значават за началник бюро на
секретарите. Сега работи като
за
начални*- на Отделението
общи работи.
казва
— В нашия отдел
работа.
Динов
винаги има
нашите
Община е това, и в
услг>вия гВрЪЗКатя между гражданите и комуната трябва да
се възтанови така, за да може хората да спечелят доверие
тО на властта Всяко заявление,
молба или каквото и да е, гряб
ва да се решава на време. Моята работа търси бързо разре
които
шаване на проблемите,
възникват..
Затова най-голям-о удоволствие изпитвам, ко
гато имам по-малко предмети
за резрешаване.

— Какви връзки имате с род
ния край?
— Босилеград е близо и за
това аз не чуетвувам, че съм
напуснал родния край. Там имам баша и брат. Отивам да се
видим с близки и
приятели.
Често пъти годишната почивка
прекарвам там. Ето, и тази го
дина бяха десет дни. И с вся
ко отиване се интересувам за
работата и напредъка на моя
роден край.
— Кои проблеми особено Ви
интересуват?
— Интересува ме всичко, а
особено политическия живот и
работата на органитр на народ
ната власт, защото от това за
виси икономическия и култу
рен възход на комуната. Бях
изненадан с избирането на пред
седател. Това явление не тре
вожеше само мене но и всички
босилеградчани. които работеха
на страна, По-късно научих,
че пак се явява известно гру
пиране, а това не води към до
бро. Радвам се, когато чуя нещо хубаво за родния край
Какво считате като найважно в развитието на Босиле
градско?
— Аз мисля, че е нужно да се
предприеме нещо за развитието на Босилеградско. Така мис
лят и много други хора. А то
ва е изграждането на добри
пътища. Тогава ще има възмож
ност да се обърнр повече внммание на стопанството в кому
ната. Сега, при наличието на та
кива пътища, е трудно дори да
е» изнаоят овощията, а камо

ли нешп друго. За този проб
лем знаят и компетентните ор
гани в Босилеград. За реализи

рането му трябват много сред
ства и помощ от РепубликатаБ. Николов
_■ к>
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Г имназията „Иван Караиванов“
очаква помощ
Към края на миналия месец босилеградската
гимназия „Иван Караиванов“ по трети път за послед
ните няколко години беше поставена под лупата на
специална комисия на Републиканския секретариат
за образование на СР Србия за да се види Дали Са
обезпечени необходимите условия за нейното по-нататъшно съществуване^ А тия условия, опоред найновите предписания на Закона за средното образова
ние са: квалифицирани преподаватели по ВСИЧКИ
предмети, собствена училищна сграда, добра обзаведеност с учебни ттомагала, кабинети и библиотеки,
средства за нормално провеждане на обучението и
достатъчно число на ученици.
За два дена комисията найлодробно се запозна с условия
та и трудностите, при
които
работи гимназията и
накрая
състави протокол за материал
ното, финансово и кадровото й
състояние, с което са запозна
ти компетентните републикан
ски и общински органи и тру
довия колектив на гимназията.
Най-обстойно е обсъден прото
кола на комисията и констати
рана, че той е напълно реален
и отрапзява действителното по
ложение.
Какво показва
фактическо
то състояние, во което се нами
ра босилеградската
гимназия?
То говори че от многобройните
условия, които обуславят нейото съществувание е изпълнено
изцяло едно условие има
до
статъчно число ученици:
475
разпределени в 15 паралелки
-Останалите условия са изпъл
нени частично, или изобщо не
съществуват и в най-необходи
мия маещаб. С други думи, ги
мназията се намира в критич
но положение и на дали ще
може на продължи работа ако
не се превземат сериозни мер
ки за да стъпи на здрави нозе
и напълно отговори «а предна
значението си.

Като констатира, че за ггове
чет0 неквалифицирани
преподаватели трудовата общност е
разписвала конкурси за попъл
ване със съответни кадри ко
ито «е са се явявали на кон
курсите,
комисията задължава гимназията до края на учеб
ната година да реши напълно
тоя проблем и изпълни и това
условие.

УЧИЛИЩНА СГРАДА
ПРОБЛЕМ № 1
От материална страна найсилно и зле се отразява липса
та на собствена, съответствува
ща на съвременното обучение,
училищна сграда. Досега
обу
чението се провежда в двете
гим
стари училищни сгради
назиалната и на основното учи
лище, които не са годни за ра
бота на средно училище спо
ред най-минималнитр педагоги
чески норми. Комисията кате
горично не признава, че гимна
зията има подходяща сграда.
В своя протокол тя намеква ка
тз единствено правилно и за
доволително решение в обсто
ятелството щото новата учили
щна сграда да ср даде на гим
назията като собственост за да
изпълни това толкова важно
условие: собствена и подходя
ща училищна сграда.
Според
предписанието
на
член 97 ст Закона за средното
образование като
квалифици
рани преподаватели в гимнази
ония
ята могат Да се считат
просветни
работници,
които
имат завършен съответен фа
култет, виеше училише или академия на изкуството. От об
що 23 -преподаватели в гимна
зията само 14 имат необходимо
виеше образование, докатл ос
таналите 9 преподаватели са с
полувисше или средно образо
вание, Някои са дългогодишни
преподаватели
гимназиални
или като задочни студенти са
пред дипломиране, обаче коми
сията, изхождайки
от духа и
словото на закона, не им при
знава квалифиниояност за ра
бота в средно училище.
Отречена е и квалифицираността на преподавателите с
факултетни образование, а пре
подават предмети, които не са
следвали като първа специал
ност. При един такъв крите
рий. комисията е направила из
вол, чР от вкупно 517
часа в
гимназията квалифицирано са
застъпени само 236 часа, я „не
квалифицирано
или частично
(?) квалифицирано 281 час! в
това число и 62 часа,
които
държат преподаватели с виеше
•ейразоваиие.

ЗА ПОМАГАЛА И ИНВЕН
ТАР — 25 МИЛИОНА
ДИНАРА
Стойността на учебните по
магала по различните предме
ти понастоящем възлиза на 4
милиона и 800 хиляда стари ди
нара, а на мебелния инвентар
на 6,5 милиона динара. Стойнекггта на ученическата библио
тека, в която има много излиш
ни книги, възлиза на един ми
лион динара. Още по-лошо е
състоянието на учителската би
блиотека. Помагалата по физи
ка възлизат на 800 хиляди ста
ри динара, по химия на — 600
хиляди, по математика на
400 хиляди, По биология на
110 хиляди, по география
на
— 50 хиляди, по история на —
10 хиляди, ло физическо възли
тание ня — 50 хиляди, гщ об
щотехническо образование
на
на — 350 хиляди и пр.
Колко
сегашното състояние
на учебните помагала нр съответстаува на нормите, които исисюва съвременното обучение
ло отделните предмети, най-добре можр да се види от факта
колко финансови
средства са
необходими зя учебни помагала и инвентар по някои пред
мети. За обзавеждане на каби
нетно обучение по физика и
химия са потребни средства от
10 милиона стари динара, за
физическо възпитание — 5 ми
лиона динара и прзче. Или за
нормално и успешно обучение
на гимназистите са необходими
инвентар, учебни
помагала и
други пособия на стойност от
25 милиона стари динара. Ко
мисията е категорична в позо
ваването си на закона, според
който тия средства е длъжна
д,о обезпечи Общинската ску.п-

шина като основател на гимна
зията. Констатирано е още че
за лични разходи на гимнази
ята До края на 1967 година ня
ма да достигат 6 милиона ста
ри динара и за това ще бъде
известена Републиканската образователна общност.
ДО КОГА И КАКВО ТРЯБВА
ДА СЕ НАПРАВИ
За да се доведе в ред мате
риално-кадровото състояние на
гимназията, според протоколо
на комисията, трябва да се на
прави следното (цитираме про
токола):
■ До 31 декември тази го
дина да се обезпечат помеще
ния в новата училищна сграда.
■ Да се осигурят финансови
средства за попълване с
но
ви книги на ученическата и училищната библиотека на стой
ност от 3 милиона динара.
■ Да се обезпечат средства
за обзавеждащ, на физическохимически и биологичен каби
нет от 10 милиона динара.
■ До 20 август 1968 година
да се обезпечат 6 милиона ди
нара За обзавеждане на рабо
тилница по общотехническо образование.
ВР До тогава да се обезпечат
помагала и пособия по физи
ческо възпитание в стойност от
5 милиона динара.
■ До началото на предстоя
щата учебна година неквали
фицираните кадри да се замест
ят с квалифицирани.
Трудовата общност на гимна
зията сериозно обсъди състоя
нието в което се намира учи
лището, анализира досегашни
те опити на трудовия колектив
и родителите за решаване на
най-належащите
материални
проблеми и потърси .начин за
уреждане на сегашното положе
ние Общността заключи че без
значителна материална подкре
па от страна на . общинската
скупщина, като основател на
гимназията, нещо по-сериозно
и радикално не може да се из
мени. Ето защо и тя от своя
страня ще се отнесе до епна от
следващите сесии на
Общин
ската скупщина Зя да предста
ви положението на гимназията
с цялата му тежест и сериоз
ност Толкова повече, ч? гимна
зията от общо значение за ця
лата комуна, за извличане на
младежта от тежката икономи
ческа изостаналост. Сигурно е,
че няма да се позволи да се
приложат строгите законопоелписания. които налагат съще
ствуване на обзаведена и уре
дена гимназия и в Босилеград.
Ст. Станков,
председател на трудовата
общност
на
гимназията
„Иван Караиванов"

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

Писмо-отзив за романа )УЗъбато слънце“
от М. Младенов

ЦЕННО ЛИТЕРАТУРНО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Драги Марине, днес проче
тох последните страници
на
романа и бързам да ти съоб
щя впечателкията си.
Преди
всичко с това ценно литератур
но произведение нашето мина
ло художествено е засвидетел
ствувано, а литературното сви
детелство има югославски мас
щаб. Преди тебе този следвое
нен период са рисували редица
сръбски писатели, н0 на мен
ми сР струва, че нито един от
не
тях — даже и Давичо
съумя да го обрисува така вяр
но и естествено. Строителството
и трудовите акции като те
ма привличаха писателите, ноте. изхождайки от живота на
трасето, отиваха към униформираност. Ти много мъдро пое
тъпи, че нр тръгна с младеж
ката бригада по-далеч от Ца
риброд, понеже най-съществено
то, което можеше да се каже
за бригадата, ти го каза чрез
периода на подготовката,
на
формирането на бригадата. То
ва беше една крупна акция в
Нова Югославия, едно време не
мирно, .неумерено, екзалтирано
и лудо като всяка младост, ко
ето ти успешно обрисува. Всичко това е още
по-интересно
поради специфичния амбинет,
в който крупни югославски съ
бития се манифестират и пре
чупват на един изключителен
начин. Една народност, която
до 1946 година не
успяваше,
нито пък имаше възможности,
на своите тежнения' да даде
югославски характер, изведнъж
започва, благодарение на един
възвишен социалестически ус
трем, да се чувствува
като
жива част на общоюгославския
организъм. Само мощните со
циалистически идеи бяха в със
тояние да притъпят тясно националлетическите чувства на
нашите хора и да ги насочат
към широкия югославски патриотизъм.
В романна са млади
хора
(Георги, Кирчо, Асен), които
с Ентусиазма си слагат печат
върху едно динамично време.
Тяхната движеща сила не по
чива върху широк опит или
върху дълбока мъдрост. Тях ги
движи силна вяра в новото, мла
дото сърце,
насоченост
към
подвизи.
Георги, Кирчо и Асен —
в
рамките на обрисувания пери
од си приличат, но се и различ
ват. Бледата индивидуализация
сякаш е условена от времето
когато личното беше подтиснатп от общественото.
Въпреки
това ние сме в състояние
да
налучкваме бъдещата съдба на
героите: Кирчо ще стане веро
ятно крупна личност, понеже
такива лица, които не .призна
ват личните си тънки черти, в

НАЙ-М ЛАПИТЕ

ДАЛИ ПИОНЕРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Е НАМЕРИЛА МЯСТОТО СИ?
Напоследък все повече се го
вори за работата на пионерска
та организация. И съвсем опра
вдателно. Поставя се
въпрос:
какво е това пионерска органи
зация? Навярно всеки ще отго
вори, че това е обществена ор
ганизация, в
която
членуват
нашитр най-малки
граждани
от седем до 14 години'
✓
Ако проследим
дейността
на тази организация от освобо
ждението до днес, ще забеле
жим, че тя е вървяла по крива
линия. В момента тя стагниоа.
А би трябвало да бъде обрат
но. В днешните условия — при
по-висока степен на
жизнено
равнище и по-благоприятни об
ществени възможности т.оябва
да очакваме и по-разнообраз
ни облици на дейност.
ГГоня1кога
училищата
само
формално приписват на пионер
ската организация някои успе
хи Наистина известна дейност
съществува: извънучилищна ра
бота. участие в тържествата по
случай на държавните празни-

ци, представяме иа програми и
пр. Но
сякаш
общественото
разбиране на организацията ли
псва.
Може ли да върнем
онази
дейност ня пионерската органи
зация, която имаше в първите
следвоенни години. Разбира се,
че може, но само тогава
ако
отговорните фактори, на първо
място Съюзът на
младежта,
като патрон на
пионерската
организация съумее да създаде
от младите дейни и заинтересо
вани членове. Трябва да кажем, че такъв интерес на постарите обаче
днес не съществува Не съществува и обшин
ски отбор иа пионерите. Дори
Нр съществува никакво тяло,
което да координира работата
на пионерските отряди в учили
щата и общината изобщо.
Когато споменах следвоенните
години имах иапредвид:- съще
ствуване иа околийски комитет
на пионерите, общински коми
тети. Във вояко наше село и-

маше чети. Също и в града. Имаше отряди, подделения, пио
нерски ръководства и ръководи
тели. За ръководители бяха избрани
най-дейните
младежи
от село. които според опреде
лена програма работеха с пио
нерите. Четяха се статии, кни
ги, разискваше се върху тях.
Приготовяваха се
вечеринки,
устройваха се спортни състеза
ния. В Димитровград съществу
ваше пионерски дом. През лят
ната ваканция най-дейните пи
онери заминаваха на лагер на
Адриатика или в
околността
на града. Излети, къпане, лагер
ни огньове — с една дума неза
бравими колективни дни.
А сега. може ли всичко това
Да се възобнови? Разбира се,
че маже, но трябва
по-голямо
ангажиране на общинските ор
гани, за да се създадат усло
вия. Най-голяма полза
обаче
ще имат пионерите. А нали то
ва са те нашата «първа грижа.
К. Трайков

такива 'преломни времена бър
зо напредват. Такива държат
в ръцете си бурните периоди,
макар че притежават и такива
се
черти. от които ПО-КЪСНо
ражда бюрократизма
и неза
личности.
читане
на
други
Георги пък, който често си по
ставя въпроси,
който
търси
вътрешна стабилност, който не
умее да се приспособи и да
опрости нещатя и да намери
такт, може да очаква различни
зиг-заги и трудности в живо
та....
полемиките,
Разискванията,
интересът за литература и фи
всичко това е излософия
разител на духовното съдържа
ние на поколението, .което се
нагърби да изгражда социалис
тическото утре. Младежите се
организират за строеж на мла
дежката линия
Бръчко—Бано
вичи, организират се около едно
социалистическо ядро. Стрехите
лството на линията тук става
Това
символ на обединение,
строителство — последното от—
към композицията на романа
— е централен мотив. Цялата
обърканост сякаш. се нормаливира с идеята за строителст
вото.
В романа фигурират и раз
лични поколения
с
вечните
си недоразумения, там са и вра
гонете иа социализма, които умело са включени в материята
на произведението.
Пред нас изпъкват дните, ко
гато все още се смесват духът
на войната с духа на мира: те
зи два елемента са залегнали
в живота на градчето и в съзкарнанието на младежите
тините на довчерашната война
се сменят картини на утреш
ното строителство. Било е ну
жно да се обриоуват многоцве
тните тогава тежнения, акции.
желания, а романът „Зъбато
слънце това постигна.
Аз съм чел разказите на Жи
вко Чинга: той също разработ
ва мотиви от следвоенното вре
ме, но въпреки че това са ве
че признати литературни пос
тижения, той рисува това вре
ме само в няколко
насоки:
стълкновение старо-ново, диле
ми между личното, ествественото и общото, театрално
—
времето гледа през малка цеп
натина. Твоя роман дава дъха
и картината на онова време в
пълна широта.
По мое мнение, .най-сигурни
ят елемент на романа се крие
в крепката му
композиция:
всичко тук е сбито в една цял
ост, от която нищо не стърчи,
която цялост здраво се държи.
Романът сякаш почва с поява
та на Парго младеж, предиспо
ниран да бъде носител на реак
цнг.нни схващания — и свърш
ва с неговото заминаване
за
София. Драматиката на стълк
новението между Парго и Геор
ги представлява своего рода ку
л ми нация на романа. И още
нещо: тържеството на площа
да. в чаршията, когато се. ма
нифестират първите колектив
ни и насочени крачки в нова
та държава, хубаво е обрису
вано. Дадени са хора, които мо
же би още не са приели нови
те идеи,- но приели са ги техни
те деца и по този начин и те
са се придвижили към новото
време. Мярата, с която тази масовна сцена е обрисувана.
р
•добре избрана, понеже обрисов
ка на такива сцени, ако липсва художествен усет, може да
заведе автора към репортьорство, към гола патетика
Би било добре този
роман
да се публикува и на сърбо
хърватски език. Разбира се, ще
има трудности около превода,
но при това някои места биха
могли и да се подокарат.
Много поздрави до тебе
и
читателите.
Дстко Петров,
гимназиален учител
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Съвременни мисли за човека
Човек — това звучи „бензински"...
Човекът на човека е

е
. . .най-малката столица
Андора ла Веха, която има са
мо 1 000 души.

гарант.

Човекът е роден да се мъчи — коя кола да си избере...
Чс-пешкиит ум далече отиде — п.ри едни изобщо и не се
връща ...
гризе

Човекг>т има способност към регенерация
съвестта и си остава все същият...

г0

Диоген търсил човек със свещ — сега за това ще трябва
г една камара слама ...
:

Човекът се по колата познава ...

Човекът е произлязъл от маймуната — и затова се стреми
I да се изкачи по-високо ...

МАЛКО НАРОДИЛ ПЕСЕН —
МАЛКО ВСЕКИДНЕВНА ПРОЗА..,
Зайди, зайди, ясно слънце — да не гледаш празните
зали за събрания...
Кажи, кажи, стара ле бабо —

. . .-най-голямата столица по
б[х>|| ма населението а света е
Токио — тя има над 10 млн.
жители.

работиш ли хонорарно.

Болен ми лежи млад Стоян — и чака да му се поясни
-партиципац-ията ...
Дигни си моме-, очите — да видиш колко частни кръчмиимаме.
Момиче, малк-о дяволо, -не ми минавай... — в центъра
на Димитровград, защото неприятно миреше. . .

/
. . .най-гслнмата част от на
селението на страната е съсре
доточно в солицата ня ИсланРайкявик (40 на сто).
ДИЯ
Населението па Париж заедно
с предградията превишава броя
на населението на 33 най-големи френски градове.

съвременна
. . .най-старата
столица се смята .Лондон, който е столица на Англия от
края на IX век. По-малко от
10 града-столици са станали
между тях
преди 500 години
са Виена, Копенхаген. Париж,
Стокхолм.
. . .най-старите градове меж
ду столиците са Атина, Рим,
Бейрут, Делхи.
. . .най-голямата банкова ко
рупция в' света била извърше
на в САЩ — 1 милион долара.

Море, сокол пие —но никога не си плаща сметката ..
Момчило АИДРЕЕВИЧ

най-скъпият автомобил в све
та е бил изработен в Детройт
през ноември 1962 г. и струва

гробница, датираща от 2600 г
преди и.е.

а

■ , .най-голямата вълна е би
ла измерена в Тихия
■океан
през 1033 г. Тя достигнала ви
сочина 33,5 метра.

150 000 долара, Изработили го
за седем години.
. . .най-голсмият рекорд
на
спечелена сума от футболния
тотализатор
принадлежи
на
сълрупзите Харисън в Англия
— 3238 000 фунта стерлинги.
За съжаление досега съпрузите
никога не Са били на футболен
мач.

. , -най-малките кучета с дъл
жина до 15 сантиметра — поро
• да терер-джудже — се развъ
ждат в Мексико.
. .най-древен инструмент е
тръбата. Тя е известна на чо
вечеството от 30 000 години.

. . най-голе.мист
компас
в
света се намира в парка на
португалския град Белем. Ком
"ас:ь* е сработен от мрамор,Означенията върху циферблата
са направени с цветна мозайка. ■

. . най-г,оляма картина е би
ла нарисувана в 1885 т. от 70годишния италиански худож
ник Тинторето. Тя има разме
ри 7x22 м. и Ср. намира във Ве
неция, Двореца на дожите.

. . .най-зригиналният маяк се
намира близо До Копенхаген.
Топзи морски фар има форма
та на винена бутилка, висока
10 метра. Строежът , на фара
бил финансиран ог притежа
теля на иай-крулните винени
заводи в Дания.

. . .най-големите колекции от
мерки притежавали президен
тът на САЩ Франклин Рузвелт и президентът на Индия
Джавахарлал Неру.

. . . най-древната книга се
нарича „Палирус-Присе“ и се
съхранява в Парижката наци
онална билиотека. Този свитък
е намерен при разкопката на

. . . най-голямата сбиркя на
произведения на руското изку
ство била направена от колек
ционера П. М. Третяков. През
1892 г. той подарил своята ко
лекция на град Москва, осно
вавайки по този начин първияв Русия -общодостъпен музей,
сега наречен на негово име.
(Б. Ц.)
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Комисията за трудови отношения на земеделската коо
перация „Сточар“ в Димитровград обявява

КОНКУРС

ФОТОЕКРАН

Шофьори, внимание!

За ипзбиране и назначаване на секретар на коо
перацията.

4*•••••••♦•

Условия:
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Мостът на Лукавишка река отдавна е пропаднал и по' то
зи начин не е годен за движение.
Все пак знака, който се намира пред моста означава че е
годен за превоз до 6 тона товар при скорост от 5 километра
в час.,
Шофьори, внимание! Тоои знак лъже и може Да ви съз
даде големи неприятности!
Сн.: Ставно Алексич
Текст: Б. Николов

Дипломирал правник с 2 години трудов опит в
тази професия или завършено административно-прав
но училище с 5 години трудов опит в професията.
Личен доход спрямо Правилника за разпределе
ние на личните доходи.
Квартира не е обезпечена.
Постъпване на работа веднага след избирането
на кандидата.
Освен молбата кандидатът трябва да представи:
— Доказателство за професионална подготовка
и за трудовия опит;
— Кратка биография с данни за досегашната
работа;
— Удостоверение, че е отбил военната си повинност;
Молби без търсените документи няма да се взе
мат под внимание.
Конкурсът е открит 15 дни след обявянето.
За резултатите на конкурса кандидатите ще бъ
дат осведомени.
Молби да се изпращат на горния адрес.
Комисия за трудови отношения на
на земеделската кооперация „Сто
чар“ — Димитровград
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