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ВЕСТНИК^ЗА ОБЩЕСТВЕНО пОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ въпроси"

Публично обсъждане на Проекта за новата югославска конституция

Населението в Димитровград ! ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИ- 

рГзиГванТвГрГу^Г- ЯТА В БОСИЛЕГРАДСКО

рителння проект на новата 

конституция

ско с
към

С разширения пленум, съ
стоял се на 20 октомври т. г. 
в Босилеградско започна ши 
роко обсъждане на Проекто 
конституцията, която все по 
вече привлича вниманието 
на селяните, работниците, сл 
ужатите, младежта. В ожи
вения обществено-политичес 
ки живот обсъждането на 
Проектоконституцията се на 
мира в центъра на внимание 
то не само в работата на об- 
тесгвено-политиче^ките ор
ганизации, но и на гражда
ните поотделно. Социалисти 
ческият съюз, подмогнат от 
Съюза на комунистите е но
сител на широко и добре ор 
ганизирано обсъждане. Гру
па от добре подготвени сказ 
чици, чиято задача се състои 
в това да дават 
подружниците на ССРН, обя 
снява
на проектоконституцията и 
дава отговори 
поставени от страна на граж 
даните.

И преди официалното запо 
чване на разискванията по 
проектоконституцията всред 
гражданите, както в града, 
така и в селата, съществува 
ше голям интерес по отдел
ни въпроси от проектокон
ституцията.

Покрай огромния интерес 
за всички характеристики 
на проектоконституцията в 
трудовите колективи се проя 
ви особено внимание към о-

местните пощи ика оная част от проектокон
ституцията, в която се гово
ри за притежаването и изпо 
лзването на земята. Преди 
всичко става въпрос за земя 
та, която не се използва ра
ционално, не се обработва до 
бре или пък за нейното обра 
ботване се използва наемна 
работна сила. Работниците 
притежатели на земя предс- 
тавяват все повече проблем 
и като селскостопански про 
изводители и като работни
ци или служащи, за тото в 
същност не са нито едното 
нито другото. В повечето слу 
чай те притежават плодород 
на земя, но не я обработват 
добре и затова доходите от 
нея са слаби. Това значи, че 
те само частично са ориенти 
рани към селскостопанско 
производство а частично към 
предприятията или заведе
нията като работници или 
служащи, където съшо така 
не могат всецяло да се отда 
дат на работа.

Притежанието на земя от 
страна на служащи и работ
ници, от друга страна, създа 
ва условия и за експлоата
ция на чужда работна ръка, 
известно забогатяване на те 
зи лица, което проектоконс
титуцията не позволява.

перации, 
пр. и своеволията на служа 
ши в заведенията и предпри

сания в това отношение 
Според данните, с които раз 
полага околийският съд в Бо 
силеград, а което бе изтъкна 
то и на последния разширен 
пленум на ССРН, мнозина от 
тях подаряват земята си на 
свои близки и роднини, дори 
и на старци, които не са спо 
собни за селскостопанска ра 
бота.

ятията.
По този начин в обсъжда

нето на проектоконституция 
та гражданите в Босилеград 
поздравяват дълбокодемокра 
тичния й характер и често 
се спират и върху отрицател 
ните явления, които след^ней 
ното приемане те станат пр 
отивконституционни 
тях
ще бъдат подложени на отго 
ворност.

Обща характеристика е, 
че обсъждането на проекто
конституцията в Босилеград 
ско
рактер.

Според плана на общинс
кия отбор на ССРН в Дими 
тровград до 5 декември т. г. 
във всички организации в 
общината трябва да се прове 
дат масови събрания на чле 
новете на ССРН, които тряб
ва да се изкажат по Проекто 
конституцията на Федерати 
вка социалистическа репуб 

лика Югославия. За спрове- 
ждане на тая задача е фор 
миран актив на сказчици, ко 
ито ще говорят върху новата

конституция пред членство
то.

Общинският отбор 
ССРН обърна особено внима 
ние за запознаване на акти
ва с всички въпроси, които 
поставя новата Конституция. 
За тая цел пред актива бяха 
изнесени сказки: от страна 
на Тодор Славински, Люби 
нко Вучкович, Стоян Наков, 
Тодор Филипов, Любисав И- 
лиев и др.

на

Спазването на законността 
проектоконституция

та гарантира е също един от 
който най-

и закоято онези, които ги правят
въпросите, върху 
много се говори в обсъждане 
то на проектоконституцията 
в Босилеградско. Преди всич 

пръв удар са бюрокра 
в работата

ко на
тичните прояви 
на управителните органи в 
общината, земеделските коо

получава всенароден ха

М. Присбйскипомощ на

В Димитробград гобори 
Тодор СлабинсЬги

смисъла и същността

на въпроси,

Влдситека Округлпца:

Започва обсъждането
Проекшокопсшишуцияша

На 23 октомври в салона 
на Културния дом се състоя 
градска конференция на 
ССРН, на която говори друга 
рят Тодор Славински за ха
рактерните черти на новата 
Конституция. Населението 
от града прояви голям инте 
рее към новата Конституция.

След градската конферен

ция разискванията върху но 
вата Конституция гродължя 
ха и в подружниците и оста 

масово-политически 
организации и по предприя 
тията. Голямо число гражда 
ни поставят въпроси и тър
сят ОТГОБОР на някои въпро 
си поставени в Проектоконс 
титуцията. ...... . ;__ ,

налите
на

сега вече се разратаг които 
ботват в подружниците и ме

Тези дни завърши двудне- 
семинар на общинския 

отбор на ССРН във Власин- 
ска Окрутлица, организиран 
за 25 лица от политическо- 

актив

вният
стните организации.Именно затова между селс 

производите- 
мнението, че

костопан ските 
ли надделява 
служащите и работниците не 
трябва да притежават голе
ми простарнства земя, която 
не могат да обработват. Оба 
че служащите и работници
те цритежатели на земя нас
тояват да я задържат по вся 
ка цена и надхитрят евенту 
алните мероприятия на об
ществото чрез закоиопредпи

Първите разисквания вър 
ху този основен закон на на 
шата общност санаразяснителния 

ССРН, които ще водят обсъ
ждането по Проектоконсти
туцията в подружниците на 
Социалистическия съюз.

На семинара са били раз
работени пет теми от матери 
ала на Проектоконституция-

посетени 
членовете на СоциПросветните работници иъреи разучиха пред

варителния проект на конституцията
латал където рабегят като 
просветни работници.

нази част от проектоконсти-
масово от 
алистическия съюз, и се оча

туцията, в която се говори за 
предприятия, здравни и уче 
бни заведения и пр. Консти
туционната гаранция за твор 
ческа дейност на самоуправи 
тел ните органи — работни че 
ските съвети и управителни 
отбори — и членовете на тр 
удовите колективи в управ
лението на предприятията и 
взимане решения за разпре
деление на приходите и лич
ните доходи, изработване и 
изпълнение на производител 
ните планове, използане на 
материалните средства и пр. 
навсякъде е поздравена от 
работниците и служащите в 
предприятията, с което свое 

лично-

бъдат представени 
които ще за-

ква да 
предложения, 
служават внимание.

На състоялото се събрание 
на просветните работници на 
24 октомври говори Зоран 
Маркович, асистент от Юри
дическия факултет от Ниш 
върху новите интенции в на 
шата Конституция. Просвет 
ните работници, които пред
варително бяха запознати с 
Проектоконституцията с гол 
ямо внимание изслушаха ре 

другаря Зоран Мар-

V С. Игнятов
Строеж-

на хлебопекарницата
Предприятие „Градил” те

зи дни започна строежа на 
х л ебопекарн и ца, 

бъде завър-

Всяко своеволие, което обижда или ограничава 

правото на човека се наказва
— се Подчертава е ПроекШоконешиОуцияШа

парната
щекоято

шена до 1 май идната годи
на. Стойността на всички ра 
боти, включвайки и изплаща 
пето на машините изнася о- 

14 милиона динара. Ин

чта на
кович. Синдикалната подру- 
жници на просветните работ шша да намери разбиране в 

колектива си? Защо хората, 
пай-мпого би трябвало

В члеи 35 от Предварйтсл- 
проект за Конституция

които всестранно да развива 
своята личност, говори всъщ 
ност целият текст па Прсдва 
рителиия проект. На човека 
производител и гражданин 
се дават широки възмож
ности за школуване, труд, 
свобода иа мисълта и той е 
защитен от пепкакво свое
волие.

Тези принципи и досега са 
били узакоксш1, обаче на 
практиката са нарушавани, 
имало е прояви па спосволия, 
грубо отношение, пемарлн-

полията на отделни
се осуетяват и от основ- 
закон на социалистичес 

страна от Конститу-

коло
веститор на строежа е кому
налното предприятие „Услу 
га” в Димитровград, 

на Проектоконституцията по с построяването иа парна-
_я хлебопекарница качество 

селата в общината. Някои ^ ^ хляба ще се подобри
от тях вече са говорили вър | значително.

пия 
та сс казва:

р,Свободите и правата па 
човека и граждашша са не
отчуждаема част и израз иа 
социалистическите и демокра 
тичсскитс отношения, защи- 

с тази Конституция и

сти 
ния
ката пи 
цията.

На село пък между селяни 
те и онези служащи и работ 
ници, които притежават зе
мя голям интерес предизви-

взеха решение да взе 
участие при разяснение

които
да знаят' за неволите на свои 
те другари, се оглушават о 
техните жалби.

Комисиите иа работничсс- 
съветл, синдикалните

ници
мат

К1ХТО
подружници, ВСС едно кои 

комисии, задължени в коленС. Нанков тени
сс осъществяват във взаим
ната солидарност на Хората 
и чрез изпълнявалото на за 
дълженията от всеки към 
всички и от всички към все
ки го.

В такива обществено-поли \ пост. 
тичсскн отношения човекът 
сс освобождава от всякаква 
експлоатация и своеволие и 
със своя труд и труда 
другите трудеши сс създават 
условия за свободна проява 
и всестранно развитие на сво 
ята личност м за осъществ
яване на своето човешко до
стойнство.”

А в член 48 се казва: „Про

новата Конституция в се *
типа да сс грижат и разправ 
ят по жалбите на хората най 
често не са достатъчно авто 
ритетни. В тях ис са из
брани онези, които имат 
смелост и които знаят да 
издадат правилна присъ
да, да кажат истината. Ако 
тези комисии сс ползваха с 
повече авторитет, ако имаха 
доверието па хората, неепора 
зуменпята, своеволията и 
грубостите щяха да бъдат осъ 
дени там, където са по1шк- 
нали. По този начин присъ
дата би била ефективна и. са 
тисфакцията на обидения по 
голяма.

Това най-добре личи 
работата на Бюрото за оплак' 
валия и жалби. Всички ана-

от

лизи показват, че голямо чи 
сло жалбоподатели имат пра 
во, а и числото на жалбите 
представени в по-горпите и 
най-горни органи не е Малко.

През изминалите две годи
ни службата- за оплаквания е 
организирана от общините па 
псс до федерацията. Тази слу 
жба съществува не само п 
органите па властта, но и в 
синдикатите, и Социалисти
ческия съюз, а работнически 
те съвети имат специални ко 
мисии. Въпреки, че човек мо 
лее да представи жалба там, 
където работи: в преднрия-

на

тншжонституционно и пака- 
е всяко своеволие, с 2а съжаление, числото на 

онези комисии, които в спор 
между началника и служи
теля, между работника н ди 
ректора са дали право па 
служителя или работника не 
е голямо. И работническите 
съвети в много случаи псдос- 
татъчпо са се занимавали с

зуемо 
което
чала правото па 
оглед кой е извършителят. 

Никой не смес да употреби 
или ДП ограничава 

човека, освен н 
постъпки, които са

се обижда» или ограпи 
човека; без

принуда 
правата па
случаи и 
предвидени от закона в съот 

с тази Конститу-
тието, учреждапието. инсти
тута, училището и тъй пата- 
тък, все по-често хората се 
отнасят до висшите органи, 

до най-висшитс. по при

тези въпроси.
Надяваме се, че работпиче 

съвети и учреждепия 
ще отделят особено

встствие
ция”.

Следователно Предваритсл 
пият проект за Конституция 
та осъжда и в двата случая 
всякакво свосполие иа отдел 
ни лица, органи или оргапи- 
зацим. За правото на човека, 

свой труд и с труда па

ските
занапред 
внимание на комисиите за оп 
лаквапик и жалби па работ
ниците м служещите и че п 

всичко

чак и
пипа, че не са могли ла осъ
ществят или запазят правата 
си в своя колектив.

Правото на всеки човек е 
на когото иска,

предиколективите, 
ще сс говори за парушапяие 
на закоността и прспсбрягпа 
пето па хората.

да сс жали 
по-точпо. където смята, че тря 
бва. Но какпо спъва гражда

съо
другите хора да създава ус- 

среда и общество, вобществени и жили- 
променн свои изглед.

няколко новиПрез псслсднитг години са построени
С тих и четните постройки Босилеград

ловни,
шии сгради.



БРАТСТВО2
I

Из работата .на ССРНБурни дни над Куба

Местната организация в Босилеград 

изостава зад останалите местни
организации

СВЕТОВНИЯТ МИР 

Е СПАСЕН
засягат жизнените интереси | нали значително пострана и в 
ма хората, без предходно об \ разглеждането на селскосто

панските проблеми. Селскост

На неотдавна състоялото 
се изборно събрание на мес
тната организация в Босиле
град бе изтъкнато че двуго
дишната работа не е била на 
нужното равнище. Местната 
организация в Босилеград е 
имала най-благоприятни ус
ловия за плодотворна дейно
ст във всички области, но те 
не са използвани както тря
бва. Една от причините е 
иеотговорността на ръковод
ството, отсъствието на само- 
инициатива за добре органи
зирана работа. Дори и тога- 
ез, когато инициативата за 
известни акции е идвала от 
страна на общинския отбор 
на ССРН болшинството от 

местната

Към края на този месец кри 
зата около Куба Езе застра
шителни размери. Двете най 
велики

ложение в Куба президентът 
на Републиката даде пзявле 
ние, в което измежду другото 
се казва: „Убеден съм, .че 
все още не са изчерпани вс_ 
ички възможности, че е не 
обходима добра воля и пре
ди да бъде късно, да се из- 
Оегне най-лошото и да се на 
мери миролюбиво решение в

те бази в Турция, и като се 
дадат гаранции за независи 
мостта и териториалната ця 
лост на двете страни. У Тан 
отново се обърна към Кепе 
дп и ХрушчогГ.

28 октомври — Съветското 
правителство даде нарежда 
пе за демонтиране на старт 
нптс площадки на Куба, а 
правителството на САЩ се 
съгласи, че ще прекъсне бло

яснение и договор Ь народа.
В самия Босилеград отри

цателно е подействувала ак 
цията за премахване на обо 
рите в града, без нужната 
предходна подготовка на гра 
жданите. Или пък в местнос 
•гта Добри дол известни прос 
траиства са засети с фураж
ни треви, които сега дават 
високи добиви. Обаче когато 
тази акция била провеждана 
не били сключени договори 
с ясно определени задълже,- 

Порадн този

опанските производители са 
заинтересовани за развитие 
и модернизиране на селско- 

производство,

световни 
СССР И САЩ се 
една срещу друга и застра
шиха световния мир.

22 октомври — Съединени
те американски щати започ 
наха концетрацпя на въоръ
жени

сили
изправиха

стопанското 
за снабдяване на качествени
семена, за редовно изкупува
не на селскостопанските про 
изведения, за цените им и 
пр. Критикувано бе явление 
то, че коперацията често на 
стоява да дойде до високи 
печалби в изкупуването на 
селскостопанските произведе 
ния и че тази година не се 
държало достатъчно сметка 
да не стигне до особено нама 
ление на добитъка поради 
липсата на фураж. ,

сили в базата па Ку 
ба—Гваитаиамо и в базите о

интересите ма всички народи. 
За изпълнението тези

-ния и права, 
пропуск днес се стигнало до 

. съдене между хората и орга 
низатора на едно полезно де
ло. Всичко това говори, както■ръководството на 

организация е било безДейно, 
е затруднявало рабо 

на останалите членове

се подчерта на събранието на 
местната организация в Бо
силеград, че в известни слу
чаи не се държи достатъч
но сметка за законността, с 
което се накърнява голямо
то значение за комуната или 
селището нй дадени положи
телни начинания.

Местната организация и 
подружниците на ССРН в ра 
йона на Босилеград са оста-

Ее изтъкнато, че в подруж 
ниците сега- са избрани акти 
вни хора, които са заинтере 
сувани за съдържателна ра
бота на ССРН. 
бе избрано ново ръководство 
на местната организация от 
15 члена и 30 делегата за об 

конференция

с което
тата
и ръководството като цяло. 
Често били отлагани иасроче 

събрания на ръководство 
то поради отсъствие- на чле
новете. Така например през 

разработването 
Петия* пле

Също така
ни

месец юли 
на материалите от 
нум е отлагано.два пъти.

Недостатъчната -'активност 
ма местната организация 
през отчетния период още по 
-ясно се отчертава, когато се 
вземат под внимание пробле

нашината 
ССРН в Босилеград.

М. П.

Кратки новиниразрешаванечиетомите,
се налага доста сериозно. Пр
еди всичко, зашото тази ме
стна организация се намира 
в центъра на Босилеградска 
та комуна, където животът 
е по-динамичен от този в ос
таналите местни организа
ции. Именно затова й местна

Правителството на ОАР 
предложението

В издание на известното 
книгоиздател ско 
тие „Колнс-Прагер” в Лон
дон излезе от печат книгата 
на подпредседателя Едвард 
Кардел „Проблемите на со
циалистическата 
на село”.

В предговора на книгата 
представителят Джон Пар- 
кер изтъкна, че книгата на 
Кардел ще заинтересува не 
само западните социалисти, 
но и всички онези, чието ин- 
тересование подбужда днеш 
на Югославия.

прещприя разглежда 
на гвинейския президент Се- 
ку Туре за образуване на ви 
сок политически комитет, ко

Кубитцгге слушат реч кг. Фидел Кастри йто би се съставлява от се 
дем шефове на африканките 
дър/кави. Този комитет би 
имал задача да подготви кон 
ференцията на шефовете на 
африканските страни, която 
е предвидена за май идната 
година и да определи дата и 
дневен ред на нейното засе
дание. . —-

политиката организация се намирала 
пред твърде сериозни зада
чи.

коло Куба, поради построява 
нето на съветски военни ба
зи за дефанзнвно и офанзи- 
вно оръжие на острова. За
почнаха трескави приготов
ления за военна блокада на 
Куба.

23 октомври — Председа
телят на САЩ Джон Кенеди 
обяви съобщение за въстаио 
вяването на строг карантии 
около Куба. Започна евакуа
ция на семействата на амери 
кански офицери и други вое 
нни лица, намиращи се в ба 
зата Гвантанамо на Куба. Съ 
ветският съюз заяви, че е го 
тов да защищава Куба от е 
вентуална агресия, но и, че 
ще употреби всички сили за 
спасяването на 
мир. И двете страни вършеха 
тряскави приготовления. Све 
товната общественост бе дъл 
боко загрижена за съдбата 
на мира.

24 октомври — По повод 
Деня на Обединените народи 
президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито даде изявле 
ние във връзка с междуна
родното положение, в 
се изразяваше крайна загри
женост за съдбата на мира. 
Целокупната световна общес 
твеност поздрави изявление 
то на юголавския президент. 
Едновременно с бурния ход 
на събитията в Куба, в Ню 
Йорк се провежда второ за 
седание на Съвета за 
ност при Обединените наро 
ди. По същото време в СССР 
из предприятия и заводи се 
устройваха масови протестни 
митинги. Кубинският минис 
гьр—председател Фидел Кае 
тро заяви: „Никога неще се 
откажем от независимостта 
и своите суверенни пра и те 
риториална цялост”. Живо 
тът в Хавана и другите гра 
дове в Куба течеше нормал

задачи най—компетентен ор 
ган са Обединените народи. 
За тази цел би било нужно 
веднага да бъде свикано спе 
циално заседание на Общото 
събрание на ООН”... По съ 
щото време в Организацията 
на обединените народи е за 
бележена жива дейност на 
необвързаните страни с цел 
да се избегне най-страшното 
Изпълняващият длъжността 
генерален секретар У Тан ня 
колкократно се обърна до 
Кенеди и Хрушчов е апел 
за мирно решеване на спора. 
Също така У Тан със специ 
ално поръчение се обърна и 
към министър—председателя 
Фидел Кастро. Целокупната 
световна общественост и по 
нататък остро негодуваше 
против хода на кубинската 
криза. В Москва, Рио де Жа 
нейро, Париж, Осло, Бамако, 
Стокхолм, Токио и другаде 
и по—нататък продължава 
ха масови митинги и демоне 
грации против войната, а за 
мир и мирно съжителство ме 
жду народите.

Но военните приготовления 
и маневри на двете най-голе 
ми сили на света все още 
продължаваха.

26 октомври — Напрежени 
ето попусна. У Тан се срещ 
на със Стивенсън и Зорин. 
12 съветски кораба, които пл 
уваха към бреговете на Ку 
ба промениха курс. В Съеди 
пените американски щати и 
по—нататък продължаваше 
концетрация на военноморс 
ки военновъздушни сили за 
всяка евентуалност. Хруш 
чов се обърна към Кенеди 
с предложение за преговори. 
.Усилията на необвързаните 
страни за намаление на нап 
режението и остраняване на 
опасноста продължаваха и 
по—нататък.

кадата на Куба и, че няма 
да предприеме нова агресия 
срещу нея. Председателят Ке 
неди поздрави решението на 
съветското правителство „ка 
то значителен принос към 
мира”.

Повече от четири дни све: 
товният мир се намираше в 
голяма опасност. В тия дра 
магични дни бяха изговоре 
ни много речи на всички ези 
ци на света, в които се израз 
яваше сериозна загриженост 
за съдбата на мира. Особена 
заслуга за мирното разреша 

. ване на кубинската криза 
принадлежи на страните на 
Белградската конференция, 
между тях и Югославия и 
нейния президент, които вло 
жиха всички усилия, за да 
се спаси света от катастро

На отчетно-изборното съб
рание недвусмислено се из
тъкна, че е работата на об
щинските органи, земеделс
ката кооперация, предприя
тията и отделни ръководш-г 
лица е имало грешки, за ко
ито се говорило на улицата, 
но тези критики не били пре 
насяни в организацията иа 
Социалистическия съюз, за 
да бъдат грешките отстране
ни или пък ако става въп
рос за дезинформации хора
та да бъдат точно осведоме
ни по конкретните въпроси.

Отсъствието на положител 
на дейност по съществени 
жизнени въпроси за дадено 
селище довеждало и до де 
зинтересуване между члено
вете към работата на подру
жниците. Така например в 
Босилеград, Груинци и ня
кои други места проблем е 
вече как хората да се сви
кат на събрание. Една о~ пр 
ичините е и тази, че не се взи
мат под внимание решения
та на събранията на избира
телите и исканията на подоу 
ж ниците на ССРН, или 
се предприемат акции, които

Югославската синдикална 
делегация, която възглавява 
другарят Светозар Вукмано- 
вич ,след няколкодневно посе 
щение на Обединената арап 
ека република замина в посе 
щение на република Ирак.

Югославската синдикална 
делегация в Обединената а- 
рапска република бе приета 
от президента Иасър, а в И- 
рак югославската делегация 
бе приета от премиер Касем.

Министърът за високо обра 
зование на ОАР Абдел Азис 
ел Саид след посещение от 
седем дни като гост на СИВ. 
замина за родината си. През 
време на посещението той 
посети повече висши, високи 
и други учебни заведения в 
Белград, Загреб, Любляна и 
Риека.

световния

фа.
За тази велика победа на 

мира голяма заслуга имат 
државниците, които със сво 
ята трезвост и реализъм да 
доха възможност за такава 
насока на „кубинската дра 
ма” и миролюбивата световна 
общественост .която им ока 
за най-пълна морална под
крепа.

Страни, за които се говори

РЕВОЛЮЦИЯТА В ЙЕМЕНкоето
пък

Революцията в Йемен, която избухна 
седмици нс изненади по иишо

преди няколко
нмто по времето, в 

което избухна, пито по начина, на който.беше изведена. 
Напротив, по всичкоКитааско-индпйокн граничен спор е логична и затова и не учудва.
Тя избуха в страна, намираща се на южната част иа 

Арабския полуостров, в която над десет столетия цареше 
тотално робство, обществена тъма и невероятно бедствие. 
В тази страна цялата власт и господство 
тъщите имами, а над десет столетия 
живееше в изключителна мизерия.

Революцията избухна в момент, когато всички струни 
■ СалалкоПтоСТпт°ТС На ЕЛ Бадър впуснаха. Генерал Ел 

от Ел’ Балъо прс'каРа в затвора, назначен
тполиган нтпптм *енда11т *1а града и недостатично кон- 
тролиран, направи онова, което се очакваше с векове.

Само за 10 часа рухна монархията в Йемен.
Имамът Ел Бадър изчезна 

чи подкрепата на армията 
юцията успешно.

Борбпше продължавашсигур
имаха всемо- 

тази малка страна
В десетдневните борби заШпаха около 2.000 
до 2.500 индийски и пад 2.500 китайски войника

През последните десет дни 
борбите между Китай и 
Индия на границата станаха 
доста ожесточени. Китайски 
военни части напредваха в о 
бластта на южен Ладак й ин 
дийските части под натиска 
на китайски сили вече са на 
пуснали Демчок и седловита 
та Джара Ла. В областта Не 
фа засега цари затишие. В 
десетодневшгге боеве досега 
са загинали или изчезнали 
около 2.000—2.500 индийски 
войници а китайски над 
2.500. Представител на И- 
ндия тези дни е заявил, че 
Индия няма да стъпи в пре 
говори все докато Народна 
република Китай не изтегли 
своите части от нейна терито 
рия на ония позиции, които 
са заели до 8 септември та
зи година.

В прегледа на военото по
ложение Кришна Мекоя те
зи дни заяви: „че китайците 
загубиха предимството на из 
ненада” и че тези дни в Ин

дия се вършат общи пригото 
вления за по-голяма съпроти
ва.

а генерал Ел Салал полу- 
и по този начин изведе револ-„Ал хаутер“ 

за нашата Проекто- 
констнтуцня

но.
25 октомври — Кризата в 27 октомври — Правителст 

Куба достигна кулминацио вото на САЩ поиска незаба 
нна точка. Конвой от 25 съве вно демонтиране на съветски 
тски кораба продължаваше те бази на Куба. От друга 
курса си към Куба. По по страна пък Хрушчов поиска 
вод крайно напрегнатото по [ отстранение на американски

за Й »г Г пД СКИЯ1 порядък в Йемен бе срушен
монархия и ™ ЯТ 6 Срушена една реакционна монархия и е създадена още една република.
и Йемен разкъсаха И Ирак> "Регресивните сили
с векове спъваха ОКОЬИ на Робството, които
страната Йшш ^Г°'ИКОНОМИческИя Развой на 
бовладелския режим. чките връзки с Феодално-ро- 

Но успешното

Арабската преса прояви го 
лям интерес за Проекта на 
югославската конституция. 
Много от вестниците публи
куваха дълги статии за ха
рактера на Проекта за нова 
та югославска

Франция
не значи м иейно-ЛЗВЪршаваие на Революцията все ошей^енсш1„ иРод ко11тоТЧоп?ЛГ,а Победа- Н”та тя' »ит°
вени на миоа о’т п посрещна с радост не са оста-
цията от Саудитска Аоабия Гй неприятелите на револю- 
господствуват отношения^-? Йордан, две страни, в които
преди револкчщят^искаха^л ВЛадеека » в Йемен

С „т,™ „ Я « ИСКЗХ Да възвърнатчетария порядък.
ноет за про^^л^,е"СкиЯт примсР стана голяма опас-
територията на Саудитска*Апабия и Й* бИЛ° промени 
ниците на положитД»,7^„ Р ° Йордан и за против
ния Изп,к и“ ™0Г^На територията на Сред- 
против „заразителния” пример «а СгНУСЪРД"° СС 6°РЯТ 
кар и напразно да сппптг. Ие ен и се опитват, ма-но, да спрат прогреса в тази област на света.

ДЕ ГОЛ СПЕЧЕЛИ НА РЕФЕРЕНДУМА 
ЗА НОВИЯ НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ НА 

ФРЕНСКИ ПРЕЗИДЕНТ

конституция, 
като особено изтъкнаха са 
моуправлението 
за образуване на бъдещата 
скупщина.

Под заглавие „Основни ха 
рактеристики на Проекта на 
новата конституция” бейрут- 
ският вестник „Ал Хаутер" 
в две продължения помести 
дълга статия, в която изнася 
отделни характеристики 
Проекта за новата ни консти 
туция.

.и начина

вписаните в избирателните 
списъци 27.579.859 гласопода
ватели за реформа на конс- 

гласували —

На обшефренскпя референ 
състоял се на 28 октом-дум.

ври тази година, на който Де 
Гол поиска от френските из 
бира те ли да се изяснат дали 
са „за” или „против” новия 
начин на избиране на прези
дент на републиката. Де Гол 

победа. Ог вкупно

натитуцията 
12.808,848, т. е. 61.76°. о от г.та
соподавателите, а против — 
7,932,392 или в проценти — 
38.24°/».

на

спечели



БРАТСТВО

3ФАБРИКА ЗА ПОЛУЦЕЛУЛОЗА ,
във владичин ханИ ХАРТИЯ Конституционна трибуна

ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 

ОБРАБОТВАЕМА ИАИ ЗАЛЕСЕНА ЗЕМЯ
Цяла Вранска околия пред

ставлява стопански слабо ра 
звит край. Нито една от ко
муните не се отличава 
намично стопанство, 
че някои комуни като напри 
мер Владичин хан, Враня 
Сурдулица, Вранска баня и- 
мат отлични 

връзки. През последните 
дини в рамките на 
социалистическо строителст-

брутопродукт - 
дат заети всичко 
320 работника и 
Този малък брой 
дължи на

в нея ще бъ- 
около 300- 
служащи. 

на заети се 
механизирания пр 

оизводителеи процес. Във въ 
трешните отделения на фаб
риката ще бъдат заети глав
но само висококвалифицира 
ни работници, които ще упра 
вяват с машините. Неквали
фицирани или

ки меки и твърди широколис 
тни, с изключение на храс
та. Тя ще изразходва 
40.000 кубически

суровините за нейното произ 
водство се
лекрадската комуна, 
синскоокруглишката, и Сур- 
дулишката, Прешевската и 
Буяновска-га. Вековните бу
кови гори в тези 
ито.в повечето случаи пропа 
дат с години, гният 
използват само за огрев сега 
Ще се превърнат в 
ровина за фабриката 
Владичин хан.

За отбелязване е и 
че тя още сега влияе за раз 
витие ' на едно по-интензив
но горско

намират и в Босис ди- около 
метра годи 

шно. Това значи, че тази фа 
брика е единствената в стра 
ната, която ще използва ка 
то суровина 
огревно дърво с кората 
оровете му. Тези количества 
се наема да доставя само Го 
рското стопанство от Враня,

и хзла-макар

Според член 22, ст Проектоконституцията зе
меделските степани могат да упражняват 
аа Собственост върху обработваема или залесена 
земя.. Проектокопституцията предвижда, че и други 
граждани могат да упражняват правото на собстве
ност върху земя. Без оглед на тсва в чии ръце се 
памира земята, тя трябва да се обработва в унисон 
с общите интереси, утвърдени от закона,

съобщителни комуни, ко правообиконовеното
го- и чв или сеобщото

низкоквали- ценна су 
във

това,

Проектоконституцията тръ
гва от становището, че всич

използване на земята. Наша 
та социалистическа общност 
трябва да развива и селско 
то стопанство в унисон с о- 
станалите стопански области. 
За подобрението на селско- 

, стопанското производство у 
нас е заинтересована цялата 
общност. Дребните селски 
стопанства, такива каквито 
са сега, не са в състояние са 
ми, без помощ на обществото, 
да подобрят селскостопанс

кото производство. Затова в 
алинея трета от споменатия 
член на Проектоконституци
ята общността има право да 
се намесва в начина на обра 

може да притежава. ботване на земята, така че из

стопанство. Ако
досега в залесяването борьт 
и акацията ки средства за производство 

обществено имущество. 
Покрай тази форма на общес 
твено имущество в Проекто
конституцията се предвижда 
и съществуването на частна 
собственост. Това произлиза 
от чл. 22 алинея първа и вто 
ра на Проектоконституция-

представляваха 
основа в повдигането на го 
рите, сега тополата започва 
да заема всички песичнм на 
носи край реките в цяла Вра 
нека околия. А тези безпло
дни площи заемат значител
ни пространства, които не са 
мо че са неизползвани, но 
предстатвляват опасност за

са

та.
плодородните пл.ощи в котло 
вините край Морава, Драго
вищица, Ерма и пр. Само за 
тази есен са подготвени над 
200.000 фиданки канадска то 
пола, с които ще бъдат заса 
дени над 200 хектатра. Пър 
вите досегашни начинания в 
тази посока дадоха отлични 
резултати. Канадската топо
ла добре успева в цяла Вран 
ска околия, а от друга стра
на послужи като отлична за 
щита от наводнения .и за уре 
гулирването на реките. Пре 
красен пример в това 
щение е урегулирването на 
Драговищица от Босилеград 
надолу и буйните канадски 
тополи.

Фабриката за полуцелуло- 
за и хартия във Владичин 
хан е първата фабрика 
химическата 
строеща се в досега най-изос 
таналия край в стопанско о 
тношеиие на НР Сърбия.

Обаче правото на собстве
ност на обработваеми и за
лесени п.-.ощй, упражнявано 

страна на земеделските 
степани с Проектоконститу
цията е ограничено. Именно 
предвижда се, че със съюзни 
законопредприсания се опре
деля най-голяма площ земя, 
която един земеделски сто
панин
По настоящем. този аграрен 
максимум е 10 хектара обра 
ботваема земя.

Проектоконституцията 
също така се предвижда, че 
и останалите граждани в на 
щата страна могат да разпо
лагат със собствена земя. Спо 
ред настоящите законопред
присания неземеделският ма 
ксимум е 3 хектара.

Тук искам да изтъкна е- 
дин друг въпрос, а именно, 
че Проектоконституцията пра 
ви разлика между правото 
на собственост и правото на

от

ползването на земята да е в 
съгласие с обществените ин
тереси. В този смисъл, както 
и досега, въз основа на за
кона за използването на обра 
ботваемата земя селскосто-

Вотно-
Част от строежа иа. фабриката

во в страната нашата общно 
ст посвети голямо внимание н 
на слабо развитите краища. 
Досега създадената матери
ална база позволи на общно 
стта да отпусне огромни сре 
дства за построяването на 
промишлени обекти и в кому
ните на Вранска околия, кои 
то имат за това обективни ус 
ловия.

фгщирани работници ще бъ
дат заети извън фабриката 
в подготовката на суровинни 
пр., докато в самия произво
дителен процес ще бъдат за
ети само висококвалифици
рани работници.

Затова, макар че фабрика
та е още в процеса на изгра 
ждане, е предприела мерки 
на време да осигури кадри. 
Затова тя стипендира извее 
тен брой студенти на разли
чни факултети, а в нейното

ланските производители ще 
стъпват в съдружие със земе 
делските кооперации за при 
лагане на по-съвременен на
чин в обработването на зем
ята и увеличение на селско 
стопанското производство.

Също така обществото има 
право да комплетира обработ ' 
ваемите площи, които са об-

което разполага с огромни 
пространства букови гори. По 
край Горското стопанство су 
ровишг предлагат Лесковац 
I! Светозарево около 100.000 
кубически метра годишно. 
Значи въпросът за суровини 
е напълно решен и мълвата, 
която се носи по кръчмите и 
улиците, че фабриката няма 
да има суровини е. лишена 
от каквото и да било реално 
основание. Югоизточна Сър 
бия наистина разполага с о- 
громни пространства гори, 
предимно букови, които все ■ 
още не са рационално изпол 
звани.

Изграждането на фабрика 
та за полуцелулоза и харти 
я във Владичин хан е от го

на
промишленост,

М. П.

Един от тези обекти е и 
фабриката за полуцелулоза 
и хартия във Владичин хан, 
чието изграждане е от 1 май- специално училище бъдещи 
тази година. За този зна
чителен промишлен обект са 
отпукнати 4.190.000.000 дина
ра. Според плана строежът 
трябва да завърши през пъ
рвата половина на идващата 
година, а пробното производ 
ство да започне от 1 юли 
1963 година. ✓

ществено имущество и да се 
създават големиВ Босилеградско завършиха 

изборите в ССРН
комплекси, 

което ще се постига чрез до
говори за размяна със земе-те работници се подготвят 

теоретически за овладяване 
на производителния процес. 
До завършването на фабри
ката се предвижда те да пре 
карат по няколко месеца на 
практична работа в други 
фабрики от този тип в стра
ната. Обаче онова, което е 
характерно за кадровата по
литика на фабриката още се 
га това е, че се върши значи 
телен подбор на добре подго 
твени кадри, трудолюбиви и 
самоотговорни.

делските стопани, или арон- 
дация.

Конституционните

I
С устройването на избор

ните конференции в местни 
те организации в селата Гор 
на и Долна Любата на 28 о- 
ктомври в Босилеградско за 
вършиха изборите в органи
зацията на Социалистичес
кия съюз. Изборите в подру 
жниците завършиха до 30 
септември, а в местните орга 
низацим през течението на 
октомври. Общинската 
ференция на ССРН е насро
чена за 25 тозн месец.

В новите ръководства са

избрани повйче млади 
най-активните в селата и ра 
йоните. За отбелязване.е 
ва че особено в ръководства 
та на местните организации 
е избран голям брой 
което в досегашните ръково 
дства не беше случай.

хора,
предпи-

и то сения, според които земята 
може да се използва в уни
сон с общите интереси задъл 

жени, жава и самия собственик на 
земя да стъпва в

лямо значение и за остана
лите комуни във Вранска о 
колия, в това число и за Во 

Както

Капацитетът на фабриката 
за полуцелулоза и хартия 
те бъде 15.000 тона полуце
лулоза от буково дърво и 21 
,5 тона среден слой вълнооб
разна лепенка и хартия за 
опаковки. При това произво 
дство годишният й брутопро 
дукт ще възлиза на 2 милиа 
рди и 600 милиона динара. 
Въпреки този

производ- 
твено съдружие със земедел 
ските кооперации за прилага 
не на цялостна агротехника 
в обработването 
Всичко

силеградската. 
изтъкнахме в самата фабри
ка няма да бъдат, заети мно
го работници, обаче около по

вече
Изборните конференции бя 

ха масово посетени и прове на земята, 
това ще допринесе 

много за подобрението 
селскостопанското

дени в духа на Писмото на 
Изпълнителния 
ЦК на СКЮ, речта 
гаря Тито в Сплит

Фабриката за полуцелуло
за и хартия като суровина 
ще използва обикновеното ог 
ревно буково дърво, върба, 

значителен топола, липа, багрем — всич

надготовката на суровини — в 
експлоатацията на буковите 
гори ще бъдат заети значите 
лен брой работници. Защото

комитет на 
на дру 

и решени 
на Четвъртия пленум.

кон- пронзвод- 
ство и социалистическото му 
преобразуване.

ята Любнпко ВУЧКОВИЧ
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Всяко село е отделна гри- съвсем ги изневериха. Някои 
събрали листников фураж 
от букова шума, но 
вярват в успеха, защото той 
никога не се 
добра храна за добитъка.

— Я чуем, че от тая буко
ва шума всичко ще полипсва 

- казва Васе. — Порано за 
зимвах по 50 овце, а сега а- 
ко мога 20—25 да зазимя до 
бре ще бъде. Имам 
нце, събирах и букова шума, 
па да видя. И друг път съм 
хранил овцете с букова шу
ма но това само да им про- 
мешам, да не ядат само се
но, а сега...

— Пък и кооперацията но 
се постара да снабди фу
раж...кюспе или...

— Нема храна, ама има ме 
пошегува се някой от

жа.
Всеки ден е грижа без 

говор.
И тази сутрш-г

от- малцина
още раио 

се стекоха хора от околиите 
махали. Едип допели да про- 
дадат ■ кожи в кооперацията, 
ДРУгщда се разпитат кога ще 
дойддт закупчиците на доби 
тък.

— Цените са низки — 
лаква се Васе Генов — но по 
-добро овцете да ми се мах
нат от очите, да ме ги гледам 
през зимата как умират.

— Кожите са по-скъпи от 
овцете — добавя друг възра 
стон селянин.

показал като

СЕЛСКИ9
оп- малко се

Току-що се разсъмна и пр 
ед човешкото око се откриха 
златистите букови гори от у 
сойничавата страна, вторият 
рейс от Босилеград 
Горна Любата, остави някол 

пътника, пое новии потег- 
Бесна кобила. През 

четири рей

гспря в
— Море при нас пък в 

Дукат никога не могат да ст 
игнат — се оплаква един ду 
катчаппн. — Обадят ни, че 
ще дойдат да правят откуп и 
ние докараме овце, говеда, 
чакаме ги цял ден и после 
ни съобтат, че плана е изпъ 
лиен в Любатите. Няколко 
пъти това става... Нашата ст 
ока не е ли стока?

—Амастока е, чичо, но не 
може да се стигне, трудно 
се намира пазар. Пък и на
шия добитък е слаб. Сушата 
нанесе щети и иа други край 
ща, където няма храна — об 
яснява магазииерът иа коопе 
рацията.

Горна Любата има околб 
300 домакинства. Повечето 
от тях досега са отглеждали 
през зимата от 30 до 60 овце 
Тази зима обаче може би по 
ловилата от домакинствата 
неще могат да зазимят нито 
по Ю. Планинските ливади

Рко
ли през 
нея сега минават сосутрин до вечер, 

това ще трае оше 
Защото Бесна ко

са от рана 
Но надали

групата.
— Сега има, но догодина 

нема да има — прекъсна го 
Александър. — Напролет ов 
цете ще бъдат по-скъпи от 
парите, да го знаете.

— Ех, пуста годгпга! Лоша 
бе хора. Дедо ми е разправ
ял, че през негово време ня
кога била страшна суша, а 
зимата била дълга и студена 
та добитъкът помрел от студ 
и глад.

И така днес, так аутре. За 
къ снелите есенни дъждове 
разведриха селяшките сърца 
че могат да изорат земята, 
да се роди хляб. Тази зима 
що се изкара, но дано друга 
та година но бъде сурова 
към селяшкия труд.

Иедин месец, 
била е все още иепреодоли- 

Щом падне сняг, веяви- 
атворятма.

ци покрият пътя,
бели наноси и не го от

варят в1е до април, докато 
пролетта не открехне тежки 
те двери през неподатлива-

ГО с жта планина.
Бесна кобила за Горна Лю 

бата, за Босилеградско 
бщо, е бариера. Много чове
шки грижи и страдания са 
свързани с нея. ИИ 30-

С ран 
Почти 

Няма храна за до

тя в ат близка зима. 
спят или

Няма спокойно селяшко съ 
Няма гоТази есен Бесна кобила не 

представява бариера. Пьтят 
е открит през Власинска О- 
круглица и едва ли ще дои 
де до застой в съобщенията. 
Но селяшкото сърцо не е без 
грижи. Над него се навъси
ли други мъки, които го тор

без сняг?мозят, които не му дават сп 
окойствие. Годината е лоша, 
по-лоша, отколкото се очак
ваше. Дългата суша стана по 

Бесна кобила, по 
нейната неукроти-

рце в Горна Любата. 
ив другите села. Плевните все едно е. 
са полупразии, а зимата иаб битака. 

Лютите слани, мъг 
и капещи-

Всяко домакинство е отде 
лна история.

лижава.
лите по долините 
те листа от дървета предвес

Ми ле Присойскнстрашна от 
суров от 
мост.

А
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ОТ АВТОМОБИЛНОТО ШОСЕ
БЕЛЕН(КД Седмо нишка Щшщ се бори за „златна грамотаПреподаватели и учени 

около едни маса Всички бригадири - курсист7 ри пъти ударда и три пъти специално похвалена.
Таш: вечер след завършилите подиребедпи часове в 

средното икономическо училище в Босилеград светят само 
прозорците на учителската стая. Това. се случва често. 
Съветът заседава, разглежда проблемите и ги разрешава. 
А есски ден поникват, нези, защото тук се работи е мла- 

се за живота, а пе е все едно как Ще се

I
Седма шийка, младежка бригада „Ивап Караиванов , 

в които над 70“/о са младежи от Димитровградско, работи 
Багърдан. От 9 септември до 21 октом- 

посетихмс, бригадирите са успели да изво- 
бригада и три пъти са 

Главния щаб на младежките тру

/
ка участъка, при
ври, когато ги 
юват три пъти званието ударпадеж, подготвя

подготви, с какви знания 1цс излезе от това учебно завс- спецнално похвалени от
деви бригади. В трите декади те са показали наднормено 

Изпълнение на трудовите задачи и особени резултати в 
областта па културно-просветната и идейно—политичека 
та работа. Заедно със другарите си от Нишко, Кнажевач 
ко, Свърл!Ш1К0 и другите крища на Ииихка околия очак 
зат в устремена работа и четвъртия отчет нз резултатите 
н се надяват да, станат отново ударна бригада и да получат 
пай—високото отличие — „Златната грамота .

деиие.
Но сега не заседаваха само преподавателите. Заседа-

препода ©ваше пилеят класен съвет на четвърта година 
вателнте и ученици — представители на паралелките. 
Около една и съща маса седят преподаватели и ученици 
и обсъждат проблемите, за които са заинтересовани и пре 
подавателите и учениците. Атмосферата е другарска, сър
дечна. Абсолютно взаиморазбиране, Дисциплината, учеб
ниците и успехът по предметите. Някъде се срещат и

Сейарация 
на шосеШо

трудности.
Книговодството задава най-големи грижи почти 

рстгчки ученици. Материалът е обемен, а времето късо. 
Учениците са. пред прага на писмепите. Много работи пе 
се знаят. Задачите са трудни. Предстои опаспоот по този 
предмет да се покажат много слаби, а съвсем малко по
ложителни бележки. Търси се съвместно решепне в орга
низирането на семипари. Преподавателят е готов да по- 
мсгпс на учениците във всяко отношение.

Момичетата пък поставят въпрос защо не им се по
зволява да нссят панталони кегато идват на училище. 
Това им е необходимо особепо когато имат физкултурни 
упражнения. Тогава задължително 
Всичко става в една стая. Около това си имат и непри
ятности. защото за кратко време трябва да бъдат готови 
да излязат па. час. И зимата идва. А панталоните са им 
иай-дебра защита.

И така се редят въпроси едни след друг и на всеки сс 
дава съвместен отговор, в атмосфера па взаиморазбиране.

па третате преди четенето на 
декада.

„Пет хиляди кубика камък 
хвърлили,у да отбием Мо 

рава”

Младежкият стаи „Сутйес 
ка", където се настанява бр 
игадата, лежи до самата спи 
рка при Багърдан. 
страна високи гористи бърда 
като че налягат 
пата линия и селището, а от 
другата, зад малкото тополи 
и яблани, плискат водите на 
Велика Морава и лениво се 
влачат към Дунава. Тук, ме- 

линията и реката, по 
самите й брегове, се 
висок насип с бетон 

дял от

I ■

От една
сме

железопьт

Сигурно финйшерите саби 
лениви. Последните мет

ри не можаха да 
въртени до вечерта. Но то 
ва не попречи в четенето на 
резултатите бригадата да бъ 
де провъзгласена 
път ударна и специално по- 

от Главния щаб,. Не

ли
бъдат за

обличат панталони. жду 
чти до 
издига
но платно — новият 
автомобилното шосе Братст
во—единство, дело на Седма 
нишка младежка бригада.

за трети
нитарката Миланка Милано 
ва от Радеина.

Но за първите заплати: Ед 
на вечер разделили заплати 
те. То не е голяма сума, ама 
нали са първи, както му е 
редът, тръгнали бригадирите 
да ги похарчат за здраве и 
дълъг живот”. Къде освен в 
селището при кръчмаря. На 
ттпгя — две, разговор, пак ча ' 
шка, пак., и когато пристиг 
нали в стана със шапки „на 

”, последвало сериозно 
мъмрене. Оттогава още не са 
делили заплатите, но обеща 
нието си остава — втората за 
плата ще похарчат разумно 

Бригадата е така да се ка 
сър

да карат.
Радостта на Петър Андо

нов, командир на IV чета се 
превърна в приказка: „До 9 
септември тук беше Морава, 
силна, мътна, вбесена от на
меренията ни. Оттогава това 
беше наш обект. Хиляди ку
бика пръст и камък хвърли 
хме във водите Й, за да л от
бием от брега, да я победим. 
А после започнахме да стро 

бариери и други. Морава 
отстъпи пред силата ни, и е 

_то, път минава досами
Знаеш, бил съм вече вой

ник, но радостта ми че съч 
бригадир надделява. г _ 
чувствува младежката сила, 
умението, мъжеството. А ма 
шините! Ех, как ги обичам 

Ето, този 
стомана.. Като забу

хвалена 
описуема радост, прегръща
не, безконечно Титово хоро 
и силни лагерни огньове, 
край които тази съботна ве 
чер бяха дадели много обеща 
ния и много думи,

В неделя до към 9

М. Когато ги посетихме беше 
останало още малко рабо 

та. В следобедния слънчев 
ден мируваха огромните бул 
дозериц дамперите и килери 
те. Тяхната работа бе завър 
тена. Щътаха само финиш© 
рите и стелеха бетонното пл 
атно на последните двесте 
метра от шосето при „Вагър 
дански теснац” — най-труд 
иото и пай—интересно място

им

Нови учебници на български език часа 
почиваха.бригадирите нр 

Финишерите също не спря
ха. И пътят бе бетониран. 
Последните десетина 1 метра, 
останали от миналата вечер 
бяха готови „Багърдански тес 
нац”, най-злото място на у- 
частъка, бе победен. Първи 

на този участък от шосето. минаха моторите на младеж 
Стотици нетърпеливи ръце | кня стан, ония на които 

Свободг.к Насилел I бързаха да завършат работи малко бригадири се научиха

ЧИТАНКА ЗА ВТОРО 

ОТДЕЛЕНИЕ им
калъчнея.

В издание на Завода за из 
даване на учебници тези дни 
е излезла на български език 
читанка за II отделение. Ав
торите на' читанката — Ма
рин Младенов. Рангел То
шев й Богдан Николов, ечи 
таме, че със задоволителен 
успех са изпълнили една за 
дача, която освен че е теж
ка е и доста отговорна.

Ако погледнем формата и 
-съдържанието на този учеб
ник ще видим, че всички за 
дачи, които са били поставе 
ни пред реализаторите на 
-това начинание до голяма 
степен са изпълнени. Име
нно, читанката отговаря на 
интенциите на новото учили 
ще и дава възможност за ця 
лостно образование на уча
щите се от тази възраст. У- 
чебникът е унисон с учебна
та програма за П отделение.

В читанката е застъпено 
■националното творчество и 
култура.

Техническото оформление 
на читанката е на високо ра 
внище. Кориците, илюстра
циите и текста са в пълна 
хармония. Това нещо влива 
надежда, че учениците от П 
отделение ще могат да след
ят с лекота лекциите и в то 
ва отношение няма място за 
песимизъм.

Жизнеността на илюстра

циите и простотата и ясно
тата на текста действуват при 
ятно.

Тук се
не: же многонационална — 

рби, шиптарщ българи, но 
това не се чувствува в зад 
ружния им труд да станат и 
четвърти път ударна брига 
да. На вратата на тяхната ба 
рака е записано:
„Где год сто]и словенско

и бригадирите ми.
ФИЛМ колос от 

мти. захрипти и тръгне, пла 
нина вдига. Булдозер..

щеше да ни е
БезПсе шш зрим в киното него сигурно 

спукана работата при „Багър 
дански теснац”. Сега мирува 

. нашият помощник.
Същото го мислеха и Ви 

денов Кирил, и Савич Мили 
вое, и Александър Алексан
дров и момчето от Изатовска 
та ферма и младият работ
ник от Механик и десетина

племе
ту пуца зем.-ьа, ту ниче семе 
из кога кли]а и бу]а слобода 
назвейи дар храбрих народа”

А бригадирът Савич Ми
лия; младеж от княжевски
те села, е направил цяла го 
щавка и веселие у дома си 
когато научил, че ще бъде в 
една бригада с Димитровград 
ските младежи и девойки.

„Така го направих, както 
когато отивах войник — каз 
ва той. Имаше хармоникаш, 
всички мои другари бях по
викал на гости, и да си ка 
жа правата много радост си 
споделихме, че двадесетина 
димитровградски 
ще бъдат с нас в бригадата.

Тези дни ще се чете и чет 
върта декада. Може би и то 
зи път ще прокънтят долове 
те зад реката -и високи лагер 
ни огньове ще позлатят вър 
ховете на тополите край 
Морава. Ако това се случи, 
тогава ще се знае в стана и 
в селищата, че Седма нишка 
бригада „Иван Караиванов” 
е станал ударна н четвърти 
път.

Статистическите данни го
ворят, че жителите на Сло
вения най-много посещават 
киното. На сто жители през 
1960 година е имало 1.081 по 
сетители, що значи, че един 
жител годишно е бил десет 
пъти у кино. Следва Хърват 
ско — 883, Сърбия — 679, Ма 
кедония 
404 и Черна гора — 389 посе

| гсиколосетителите се увели- 
' чило четири ггьти т. е. то из

насяло 130 милиона и 124.000 
През същата година на сто 
жители се падали 698 посети 
тели.

Проследено по републики 
увеличението е вървяло: Съ 
рбия — от 176 на 620, Хър
ватско — от 104 на 449, Сло- - 
вения — от 63 на 274, Босна 
и Херцеговина -— от 35 на 
159, Македония — от 23 на' 
77 и Черна гора — от 12 на 
36. Броят на кината най-бър 
зо се увеличавал в Б и Х-а 
— повече от 4,5 пъти, Хърва 

4,3, Словения — 4, 
Сърбия — 3,5, Македония — 
3,3, и Черна гора — 3 пъти. 
Днес на едно място се падат 
35 жители, докато преди вой 
ната (1939 год.) техния брой 
бил 118.

.От ден на дек целият ш-г 
живот — материален и ду
ховен — става по-богат, по- 

по-интересеи.| разнообразен.
Но докато промените в матс 

състояние всеки- та момичета оГ димитровгр
адските села, които наравно 
с младежите хвърлиха пръ
ст и камък във водите на Мо 
рава или непрекъснато хра 
неха с пясък ненаситната ле 
нта на бетонобъркачката.

риалното 
- дневно се отчитат, то проме
ните в духов:-::::! живот не се 
толкова популяризират. А и 
тук са постигнати извънред
ни резултати. За пример ще 
вземем мястото на киното, 
което то зае в живота на на 
шия човек.

624, БиХ-а

тители.
Разбира се, че тоя интерес 

е резултат на подобрено жи
знено равнище, на по-богат 
живот. Но макар тези пока
затели да не са големи (сра 
внени с някои развити стра
ни) те показват, че те са го- 

сравнение с редица

Всички учат и работят
Преди войната (1939 год.) в 

413 кина с Ако изключим сериозното 
нарушение на реда след по 
лучаването на заплатите, жи 
вотът в бригадата е бил съ 
вършено примерен. Чистота, 
ред, другарски обноски и мн 
ого взаимни радости в срав 
пението с „Бйеловарска” и 
„Косметска” бригада и едно 
непрекъснато и усилено уче 
не след свършването на ра
ботния ден на шосето. Всеки 
бригадир е и курсист. Едни 
учат да станат трактористи

страната били 
132.356 места. Броят на кино 
посетителите изнасял 20 ми-

момичета

тсколиона. На сто жители се па
дали 123 посетители, що зна
чи, че един човек годишно 
отивал повече от един път у 
кино. След 20 години само 
(1960 година) броят на кина
та се увеличил на 1.588 с 
518.413 места, а числото

леми в
други, а особено с условията, 
които в това отношение вла
деели в нашата страна.на

’Ж. ’ Ж. Ж. ’ Ж ~■ж.■ж.•ж.

ласно тактика му: „Тука ли 
е директорът?”, обаче се из 
лъгах.’

— Кву правиш Варга?-—по 
питах го на неговия диалект, 
щом се видяхме, 
ли е, че си се отказал от пие 
нето?

— Ннту капка цели две гу 
дини. Сега съм даже в отпуск 
по болест. (Тука Варга/ ми 
прошепна няколко думи, кои 
то не са за предаване във 
вестник).

— Ипак, как е у вас, в Ве
ло блато?

— Ами... нали виждаш, 
все същото... пустиня. Да не 
е дворецът в Ечка, рибникът 
и „царската бара” край Бегей 
никой нямаше да се накани 
насам...- Ново кву ща има у 
нас, ядем сланина. развъжда 
ме гъски. Ако е слънце — тъ 
неме в прах, ако е дъжд — 
потъваме в кал... Ще дойдем 

- веднаж у дома да запознаеш 
още наши, от по-старите. Те 
ще могат да ти кажат повече 
за павликяните....

— Ще дойда, благодаря. 
п Непременно ше ви гостува:.!.

Той се поусмихна, позагле- 
да ме и се ръкува. Бързаше

Беше пролет . 1959 година. Между банатските българи
Седнал в празната гостилни 

големото рибовъдно 
•стопанство „Ечка” тъкмо се 

да потъна в дрямка,
Антика

—те са и най—много, други 
са келнери, трети електрони 
сталатери, четвърти готвачи, 
фотографи. А момичетата — 
поЕечето са

А тогава по-сигурно ше е и 
очакването им да получат и 
най—високото отличие „Зла
тната грамота” па 
шаб на младежките бпигади.

М. Нейков

ВАРГА-БЪЛГАРИНЪТ 

ОТ БЕЛО БЛАТО
ца на

канех
когато бюфетчнята 
ме разсъни с неважна при-

курсистки 
шиене и кроене, но има-и ед 

иа автомобилен курс — са

по ГлавнияИстина
I на

казка:
— Сега ще намине Варга — 

посочи Антика навън
нта на крепостта. Към полу
нощ решил да се прибере и 
тръгнал надолу. Току слез- 
нал от брега, срещнали го 
група студенти.

Ти байчо ще вървиш с нас, 
да не се досаждаш — казал 
безапелационно най-предста
вителният, хванал го за кра
ката. нарамил го и с бурно 
участие на цялата дружина 
го изнесъл обратно на крепо
стта. Варга междувременно 
примирал, но нищо повече 
не се случило — студентите 
го оставили с подкосени от 
страх крака и си отишли...

И Варга, и приключенията 
му. колкото и да бяха инте
ресни, щяха да изветреят>от 
спомените ми. ако пътят ми 
пак не беше ме довел в Еч
ка. Не беше отдавна, в нача 
лото на октомври. Горещиш! 
бяха. Заех маса пред гостил
ницата на рибовъдството 
любопитствувах за Варга, за 
Мартин и други банатски 
българи, с които се сприяте
лих по-рано. Очаквах Варга 

да се мерне в кръчмата съг-

турски войни в началото на 
XVIII век емигрираха от Бъл 

мъкващата се фигура — и гария в Банат. Самият Варга 
най-напред ще погина: Ведях 
те лн директора? Няма лн го 
тук?” Сетне ще добави: „Ан 
ти бачм, я да всмукна малко 
ракнйка, за да не е напразно 
влизането ми.”

про-

За два килограма иашока 

-800.000 динара загуба
почти нищо не знаеше за 
своето потекло, нито отде му 

име. Но Варга се 
ние

унгарско
чувствуваше българин и 
що по малцинствена, шо 
други линии намерихме сума 
допирни точки. Варга ме 
ведоми че в околността на 
Ечка има доста негови съпле 
менници, а в близкото село, 
Бело Блато, даже са наста
нени няколко десетици се
мейства банатски 
Интересуваше се за малцин
ствения печат, предпазливо 
откри страничка-две от бур- 

житие и обеща да

Случаят с пожара в Гоин_ 
дол, който стана на 21 октом 
ври говори, че невниманието 
на нашите селяни към 
пазните мерки ог пожара 
же да бъде скъпо

Селянинът Кръста Симов 
от село Гоиндол през целия 
ден е пекъл ракия в казана, 
който бил поставен 
къща. Опасността 
била толкова 
мо малко
ношение и бдителност е мог 
ло да се избегне такава голя 
ма загуба. Вечерта когато пр 
ивършил работата вместо да 
изгаси огъня, той гггснал да 
му натече малко патока, а 
той отишел спокойно да спи. 
Към полунощ огънят обхва
нал цялата^ сграда. В трево
га станали - 
не могли да дадат

по помощ понеже нямали близ
ко вода. А пожарът бързо се 
разширил и заплашвал 
охване и съседните

ос-И действително влезналият 
попита: „Търся директора, пя
ма ли го? О---- Алти бачи
{което ще рече: Бай-Антн), я 
налей една експресно, да не е 
напразно влизането ми.**

Щом Варга излезна, Анти 
бачи ми обясни, че Варга

да оп ред- къщи.мо
Поисканатазаплатено. помощ от 

жарникарите от Пирот бързо 
пристигнала. За няколко чз 
са опасиоста от

по

българи. разширяване 
сгтречена, 
печален, 

килограма патока се 
лянипът Кръста Симов 
търпял щета в стойност 
800.000 динара която му 
нел пожарът.

па пожара било 
но резултатът бил 
За два

е старата 
от пожар е 

на лице, че са 
по-внимателно от-

-винаги прилага една такти
ка: стъпи в кръчмата, уж тъ 
рсп директора. Ако той е тук, 
тогава се интересува за за
местника-или пита за касие 

понеже никога никого 
случая

ното си 
ме запознае с оше тъдявашни пре-

от
българи.

Когато узна. че службуваи 
в Петроварадинската крепост 
и всекидневно съм свързан 

студентската младеж.

на
ра. и
не намира използва За отбелязване е. 

други села небрежността при 
варене на ракия е подобна, 
та затова опасността 
жари е сериозен и участта на 
Кръсто Симов 
може да сполети и други.

че и в
за чашка-две...

Варга сс повърна и тогава 
сч> заприказвахме, 
оказа банатски българин

потомък на ония

сьс
мургавото му лице прие чу
ден израз: Година преди по
знанството ни, Врага госту-

Варга сс от по-

от Гоиндолвероятно 
никополчани-завликяни. кои 

австро-
вал в Петроварадин и вед
нъж позакъснял в рестора всички селяни, но 

никакваС. Сотировто след жестоките
Б. И.
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назначават последовател- 
тези функции най-много още

нституцията да се 
но на една от 
за четири години.

Служещият в органа на управлението и 
могат да бъдат едновременно чле 

същата обществено-

Със закон ще се уреди в кои случаи но
сителят на публичните пълномощия 
да упражнява определени работи в трудови- 

другите самоуправителни организации. 
За несъблюдаване на Конституцията и 

носителите на публичните пълиомо- 
отговарят според разпоредбата на

Глава XV може

Народна отбрана и Югославска народна армия те к
съдията не 
кове на скупщината на 
политическа общност.

законите 
шия 
кона.

за-
Югославската народна армия защищава 

независимостта на страната, нейното социали
стическо хсонстхггуционно устройство, неприко 
сковаността и териториалната цялост на Феде 
ратизна социалистическа република Югосла
вия. .

Член 240

Правото и задължението на югославските 
народи да защищават XI бранят независимо
стта и териториалната цялост на Федеративна 
социалистическа република Югославия са нео 
тчуждаеми.

Защитата на страната е право и дължност 
на всеки гражданин, колектив, учреждение и 
организация, както и на федерацията, репуб- 
•тйките, околиите и общините, и на другите об 
Шествено-политически общности.

За подготовката и организацията на Юго
славската народна армия е отговорна Феде
рацията, а за подготовката и организацията 
на народната отбрана са отговорни й релубли 
*итг, околиите и общините.

Член 241

Военната повиност е задължителна за век 
Чхи граждани.

Постъпването в Югославската народна ар 
Чия и преставането на тази служба се урежда 
със съюзен закон.

коиСъс закон и устава се разпорежда 
други функционери и ръководни служители 
в органите на държавното управление и за
веденията на обществените служби имащи об 
ществени пълномощия подлежат на повторно

определения

Носителят на публичните пълномощия
от своятаима.право да си подаде оставка 

функция и да я мотивира.

изтичането наЧлеч 80 избиране след
период.Член 244 Мандатът на членовете на , скупщината 

трае четири години.
Слец всеки две години се върши избор 

на половината от членовете на всяка камара 
на скупщината.

Член 83Главнокомандуващият въоръжените сили 
Югославия командува и ръководи Югослав 

ската народна армия и утвърждава основите 
на плановете и подготвителните мерки за за

ла Скупщините, техните политически изпъ 
лнитслни органи и органите на управление
то вършат своите работи въз основа и в ра
мките на Конституцията и закона.

Всички тези органи упражняват функци 
ята на власт само в границите на пълномо
щията. конто им са дадени от Конституция
та и закона или въз основа на закон.

скупщината 
може да престане и по-рано или може да се 
продължи само по решение ма 
в случай предвиден от Конституцията.

Мандатът па членовете на■ Шитата на страната.
Главнокомандуващият назначава, - повиша 

уволнява генералите, адмиралите и 
определи

скупщината
ва в чии и 
другите 
съюзният закон.

Главнокомандуващият назначава и уволня 
ва председателите, съдиите и съдебните заседа 

военните съдилища, както и военните

военни старейшипи, които

Член 81

може да се избира Член 84Един гоаждашш не
последователно за ч.пеи ма същата 

същата скупщина, пито за
тели на 
прокурори. два пъти 

камара па
нейния полптнческо-изпълпителеп орган. 
Никой но може да бъде едновременно 

~ Съюзната скупщина и на република 
републиканската 

в Камарата на

член Държавните органи имат към трудовите 
и другите самоуправителни организации са
мо ония права, конто са уредени със закон.

може да има за-Главнокомаидуващият
мсстник, който го замества в работите по на- 

отбрана, които определи главнокоман

иа

член па 
иска скупщина. Член иа 

който е избран 
па Съюзната

родната
дувашият.

Член 242 Член 85
скупщина,

свояЛмандат на републикански представител.
Камарата ма народите

за следващия период от че 
или съюзен

Никой няма право да подпише или при
знае капитулация или окупация на страната

социалистическа
скупщина запазва Скупщината, чрез обществен надзор осъ-

отношениеЧлен 245 щсствява обществен контрол по 
упражняването правата и задълженията на 
държавните органи, трудовите и другите са- 
моуправнтелнн организации както и от дру 
ги организации, които разполагат с общес
твени средства или упражняват обществени

ът името иа Федеративна 
Република Югославия. Такъв акт е противо
конституционен и наказуем според закона.

Предателството към страната е ггрестъпле 
«ис против народа и се наказва като наказа- 
,г-лно престъпление.

може
Съветът на народната отбрана се грижи 

за организирането и мобилизирането на ресур 
екте и силите на страната за потребите иа 
народната отбрана.

Членът ма 
да бъде избран и
тири години 33 аРчееПУзЛтозиСпериод не може 
^Г?Гд=ра°бва Кама,^, «а Зародите.

Членовете иа Съвета иа народната отбра 
предложение на президента 

Съюзната скупщина.

пълномощия.
С обществения 'надзор не може да се ог

раничава уреденото от Конституцията и за
кона право на самоуправление на трудовите 
и другите самоуправителни организации, ни 
то правото на държавните органи за самосто 
птелно решаване.

иа назначава по 
Съюзната камара на

Член 243 ти могат, при 
ята, да 
същата
од од четири години.

околийската скупщина,
общинска скупщина

оше за е-

Югославската народна армия е главната 
чоръжеиа сила па народната отбрана на Юго 
Славия. I

Републиката е председв- 
иародната отбрана.

Президентът ма 
тел ма Съвета на когото

Член ма
делегат е избрала

избира последователно
за член на общинската

като
може да се 
дин изборен период 
скупщина, обаче не може 
риод да бъде делегиран 
ската Скупщина.

Дял трети
Член 86

заключителна разпоредби пе-в следващия 
за член за

разниОтношенията между органите на 
обществено-политически общности се основа 
ват върху правата и задълженията утвърде 

Конституцията и законите, съобразени

околий-иреходни и
Член 247

Член 246
За изпълнението на тази Конституция и 

'^езпечаване преминаването към нейното при 
«лгане ще се издаде специален конституцио- 
*'•>< закон.

ни от 
с тази Конституция.Член 82

влиза в сила, когато я 
Съюзната скупщина.

и съюзен закон могат,С републикански 
съобразено с правата и задълженията на ре 

и Федерацията да се утвържда- 
задължения на републикански, 

съюзни органи на управлението 
околийски и общин-

Тази Конституция 
провъзгласи

Съюзните и републикански държавни се 
други съюзни и репу 

за които определи 
бъдат на такава фун- 
години, пито могат от 

такава функ-

кретари, секретарите и 
бликански функционери, 
законът, не могат да 

повече от четири
бъдат назначаваш! на 

следващия период от четири години. 
Някои от тези функционери могат, 

при условия утвърдени

публиката 
ват права и
респективно 
спрямо републикански,

органи 11131Д"|53°*еТО на републикански-
хция 
ново да отношение— КРАЙ — ски

контрола на
съюзни разпоредби.

ция в
от Ко те и

ключитслио и
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нно противоречи на Конституцията на Югос
лавия или на съюзен закон и на републикан
ската конституция шги на републикански за
кон контрол върху конституционността или 
законността върши републиканският консти
туционен съд, като оценява само съответствие 
Го на това постановление или общ акт с репуб 
яиханската конституция или републиканския 
закон.

сеца от деня на обнародването на постановле
нието на Конституционият съд да доведе за
кона е съответствие с Конституцията.

Ако в този срок Скупщината не съгласу
ва съюзния закон с Конституцията на Югосла 
вия този закон престава да важи или преста 
ват да важат неговите разпоредби, 
са в съответствие с Конституцията, а което 
утвърждава Конституционният съд на Югосл^ 
вия със свое постановление.

Когато в случай на несъответствие на ре
публикански закон и съюзен закон Конститу
ционният съд на Югославия утвърди несъотве 
сте мето на съюзния закон с Конституцията на 
Югославия, той, ще реши да 
зпоредбите на съюзния

Член 88Член 87
Скупщината на обществено-политическа 

та общност може да разпише референдум за 
предварително изказване на гражданите по 
някои актове или въпроси от компетенцията 
па тази общност или за потвърждение на за 
кони и други свои решения.

Със закон и със статута на общината може 
да се постанови задължителен референдум, 
по определени* въпроси.

На свои. събрания гражданите обсъждат 
важни за живота и работата в сели 
общината, и въпроси от интерес за 

обтествено-политически общности, да 
инициатива и дават предложения за ре-

непосредствено

въпроси
щето и 
други 
ват които не
шаване на тези Еъпроси и 
решават по въпросите определени от закона 
и статута на общината.

Конституционният съд на Югославия 
да предприеме оценка на конституционността 
или законността на постановление или

може

общ
алт и преди да е завършено разглеждането 
пред републиканския конституционен съд, 
с това постановление или общ акт очевидно 
се уронват правата на Федерацията.

Ако

Глава V
ако

не се прилагат ра 
закон, които не се съг 

лаеуват с Конституцията все до издаването на 
окончателно решение.

Общесшвено-иолшиическш общности републиканският конституционен 
съд реши, че постановлението или общият акт 
е в съответствие с републиканската консти
туция или републиканския закон, ще пред
стави предмета пред Конституционният 
на Югославия за оценка

събранията на избирателите и посредством 
други видове непосредствено решаване за об 
щите обществени работи, както и чрез отно 
шенията между тези органи и другите орга 
ни на общественото самоуправление в общи
ната.

I. ОБЩИНА Член 237
съд

на съответствието на 
постановлението или общия акт с Конститу
цията на Югославия и съюзния

Когато Конституционният съд на Югосла- 
еии утвърди, че републикнаския закон не е 
в съответствие с Конс/итуцияЧа на Югосла- 
вия или със съюзен закон който е съобразен 
с Конституцията, републиканската скупщина 
е длъжна в срок от шест 
обнародването

Член 89

закон.Общината е основна обществено-полити
ческа общност. Член 234

Постъпка за оценка на 'конституциониост 
и законост могат да откриват:

1) всяка от камарите на Съюзната скуп
щина в кръга на своята компетенция, Камара 
та на народите, Съюзният изпълнителен 
вет, съюзните държавни секретари и съюзни
те секретари, републиканските скушшдги, 
л уб лик ан ските из пълните лни 
бликанските секретари,

С цел за все по-пълно осъществяване и 
укрепване правото на самоуправление, 
свободата и другите права и интереси на чо 
века във всички области на обществения жи
вот, гражданите на общината създават. и ор 
ганизират обществено-политически и други 
организации.

месеца от деня на 
на решението на Конституцио-

Граждапите в общината пряко или чрез 
свои органи на общественото самоуправле
ние:

на иният съд на Югославия да доведе спомена
тия републикански закон в съгласие с Комети 
туцията, респективно ~

Ако републиканската
функции на1) осъществяват основните 

общността в областта на обществено-стоп ан 
ските отношения, и особено обезпечават ма
териалните и други условия за развитието на 
производителните сили и за труда на хора
та, съобразно с развитието на социалистиче 
ските обществени отношения,

със съюзния закон.съ-
скушцина в този 

рок не съгласува републиканския закон с 
конституцията на Югославия или със съюз
ния закон, законът престава да важи, респек
тивно престават да важат неговите разпорел- 
чо’ Л.оито не са съгласувани с Конституцията 
на Югославия или със съюзния закон, като то 
ва ще утвърди Конституционният съд с поста 
новление.

Когато Конституционният съд утвърди, че 
републиканският закон не е съгласуван с Кон 
ституцията на Югославия 
кон, ще постанови

ре-
съвети и репу- 

кегато става въпрос 
за съответствието на постановление е Консти 
туцията на Югославия и съюзен закон;

2) Върховният съд на Югославия
Член 90направляват 1на стопанството ии съгласуват развитието 

обществените служби; разполагат самостояте 
лно
вършат основно съгласуване на 
и съвместни интереси с общите интереси; съ 
здават условия за задоволяване на жизнените, 
културните, социалните, комуналните и дру 
ги съвместни потребности на гражданите;

и репуб
ликански върховни съдилища, когато въ про- 
сът за съответствие на дадено постановление и 

друг общ акт Конституцията ча Югосла- 
или със съюзния закон възникне 

си пред съдилищата;
3) скупщината на оощестаено-политичеС" 

ката общност или трудова

Териториите на общините се утвържда
ват с републикански закон, с оглед н« усло
вията за извършване на определени от Кон
ституцията функции на общината.

В големите градове могат да се образу
ват повече общини.

с обществените средства на общината;
единичните ли

вия9 в проце
или със съюзен за-

до окончателното решение 
по това да не се прилагат разпоредбите на ре 
публиканския

и друга самоупра-- 
вителна организация, когато с постановление
то е повредено някое нейно право, утвърде
но с Конституцията на Югославия; •

4) съюзният прокурор.
Постъпка за оценяване на конституцио 

нността и закошюстта може да предприеме и 
Конституционният съд на Югославия по соп 
ствена инициатива.

закон, които не са в съответст 
Конституцията на Юголавия или със съ 

зен закон. Конституционният съд на Югосла 
вия може да отмени републиканския закон ве 
днага, ако с него очевидно се увреждат права 
та на Федерацията.

2) осъществяват възможно по-непосред- 
ствено обществено самоуправление, органи-

об щественото

еир сЧлен 91
зират органите на властта и 
самоуправление и *обшествепнте служби от 
съвместен интерес; уреждат отношенията от 
пряк и съвместен интерес за гражданите в об
витата: зпщшцават законността и сигурно- 

на хората и имуществата и упражня- 
обществен надзор в общината;

Всяка община има свой статут, който из
дава самостоятелно.

В рамките на Конституцията и закона с 
обшинскпя статут се утвърждават особено 

правото на еамоуправляване и задължения- 
общността, с та на общината, и начинът на тяхното осъ

ществяване; отношенията помежду гражда
ните, трудовите и другите организации в из 
вършването на съвместните работи на общи 
ната; начинът на обезпечаване публичността 
в работата на органите, учрежденията и ор
ганизациите в общината; правото на гражда 
ките, трудовите и други самоуправителни ор
ганизации по отношение обществените фон
дове на общината; ползването на обществе- 

обицшата шгге и другите служби на имуществата в об 
що употребление и на другите обществени 
средства, с които разполага общината; устро

Член 238
Когато Конституционният съд на Югосла

вия утвърди, че някое предписание, освен за
кона, или някой друг общ да не е в съответ
ствие с конституцията на Югославия или със 
съюзния закон, той ще анулира или отмени то 
ва предписание-или акт, респективно общите 
разпореждания, които не са в съответсвие с 
Конституцията на Югославия или със съюз
ния закон.

стта 
ват
ствяват и други функции на 
изключение на ония, които са утвърдени от 
Конституцията като права и задължения на 
Федерацията или републиката.

Члеи 235осъще-
Конституциояният съд на Югославия 

пред Съюзната скупишна 
те за противоречивостта

дава
мнение по въпроси 

на някое разпоцеж-
^^Г^^Гв^конститучия с Конс-
Съюзната скупщина и го представя на 

и републиканската
Правата и задълженията на общината се 

утвърждават с Конституцията, закона, стату- 
обищ актове на общината, съ- 

нейните функции, които се утвържда

скуп■дена.
та и с други 
гласно 
ват с тази Конституция.

Член 236 Член 239
поредби3:*ИЯТ закои СЪдъРжа по-подробни Р*3Когато Конституционият 

вия. установи, че съюзен законсъд на Югосла- 
л. - __ не е в съотве
тствие с Конституцията на Югославия Съют 
ната скупщина е длъжна

Правата и. задължеишгш на 
изпълняват общинската скупишна и нейните 

местните общности и гражданите на
компетентността, пълномощията, 

организацията и дейността на Конституции»" 
ния съд на Югославия, както и за правни** 
последици на неговите

органи. в срок от шест ме-
лостанов ления.
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‘.оав^н охон1Г0^вс1идЕИ ‘.ахинв^жвси вн о^Схвхо 
хвиньшг

ГвинаЩдояо аамнЕойекЛЛкаи вн
■Т д тгг>Нл.цп-д 1 еЛЛЗЕШВГВД! ЕасШ ОЛ-О1Ш0ЬГ1ВСЗдОО51Очи)
вн аяиго&ьнох :охиави вн охоиноНтв^до вн хч-хгаьонвавп&

/Са/Г КЗ^ХИНВ-адЕИ ВИНЕО^О И1ГИ ЕХЕМЩгд
■^^ен схнайисайн -и) опийохдоон ве щщ аз 
//“, ВВ оханвавйеи ‘нолееоКеКеи 33 В» окхок 

ОВЕ И 1/И ‘еьиз « Хи/ии вй вадвйх за. охва 
о« «жН01д нинеош.0 шги ииавкооаот 

;-°*яе1/и хвинаахзаШдо нвнЛзвдаеи айчд еН 
я зн ахийойвн вн вхвйвквн и вйвпщн вхвнг 
3 ,а/жзм квшшнеаа ‘вйоиз ййвйее ому

881 нзвь

©хи^схЗвн вн 
‘ОХИООЙНЧ.Я ои и есЩмем

-ос1хнон и езшхшсоц вхвнноизиуге вн 
-жсКяхХ ‘.ахи^тинхлхч 1ениджлСь о тшаИо ихз 
-оьикононл и^с!# вн и лоонцай’ енеиаЗЪ’ и вн 
-оябас!ЧЛ-ОНГПЧ.Н вн х<ъ1гойхнон и олзнв^Лкаал 

ьиявхгооло! 3 адлШнаЯжЛн вн (хъанвявнидасш и 
аинажо1гои охонявсГи ‘аАиШшес1л вн х<игосинон 
и оханЕявьоиеадо !оахонв^жвс!л охонсснси)(^

‘.ояесШ охонойохяв и ‘.а!.шгайом :ех 
ис!хоо1ч !ах.ихвнап !ахшлахви !ияихвис!он зхлно 
аьинхах и ехиШв^/нвло ‘а,ьшк10м ! ояльо^ояохеьо 
охонзяхоетпдо ‘..ьоонуаЕ вяоннвд и вхвш.иСос1н
.ОХ0НВТПВ1Ш ! еЯАОйасЪ ИНЖ0ХВ1ГН АЛ.1Т.Т /СгТУ^ Ц 
9ХИС1В11 ‘ ВХКи!ПВИС111О(ЗШН0 ! КИН0ГПОНХО ЛНЯВСШ 
-онаялоаГгШчи ил^сИх и ОхиноиЛвлшгдо ‘аоон 
-ояходоо аяо^ия ахил^сЛ/ и хоонояходоо вхвн 
-оахоаНхдо :вс оахоггахв^ононве охон^ч-н (х

:хвЬ"вно охояхохгахв^онозгвЕ вн вхховхг 
-до си вхвиХтвхЗа^аф вн ахиЩтналашмон д

081 наи-^

УХУаУИУН УН УНУсШ 9
:в<1инахиьго^ун ун вн ЗХИЗОЙНЧ.Я :винзиХЕВ(1о113 ОХ1Ши вхвнцоа ___ ____

-КойвшСУжЗк !ииНвЕинвайо инавжйч.».а/л/в‘ч и 
иавжДя.^ иахаи 3 нинзгаонхо иоХ(3» и зхиаззь 

:вияоюоаси вяивд^пзсЗ ваззкихзи1гвип 
охзнватгавхз1/айн (8

а I
•«*«. зВх^ом

Зо «„аи ВЕ “ГЬз1;ИиЖ1К“3/И“1и хвинзвхззш 
лоУ |т-,л ^‘Ь^ьо 0о и хв^пХнева ао ис1вхчвн Ох 
иид^а вн ^-ии^пеи НИНЕО.ЯЗ ивВи вхвм 
_ ^ с± н вхна^иеойи хо хчи^охооан рг »тм.ГГ: -онвав«ЕИ 'номвГ^еиТ^
Ой1 Х0ЖЙО1О ЛГ“” ВЯ9В(31' 0*1*ВХОМ ‘ВНОЙО 
1ИМ«« 9 •ЬИИ1-1Е(М<Ю ШГИ НИЯВ1Г0ОХОТ ВН НВ1ГЦ

■ -вгевн /Свж/30 ,ьзис1и аИч-9 ЕН оваои з ан золй 
лгжзк отннинЕча ‘с1оиз и»вйвЕ озгу

<Л -ихшгои 
-оз вняихвйа^аф вн$о

081 Н01гь. ‘.ни^тХхиьо
-нох иевх о,внай'с1ч.яхХ ‘вххооннои^ьСллхонон вн 
вхитпве ! (хоонй^хио вхвнявжйя.^) ниПАьихонон 

наУЛдя.т.Г 4ВХЧ.^НЙОН ВН ВХИЙГГВС (3
!вхвнвйхо вн вхвнвйдхо и иш рхинажчйоча 

анвйисинвхйо ‘.вхвнвйхо ВН Х0О1ГВ^1 ВХВН1ГВ 
вн ВХИГПВЕ (I

! •ИНВХЙО ил^йй1 ВН
ХООНХН0Х0ШТОН я е иьвЯве исах хо ионвн вн ох 
-аНВЯНШГЧЛЕИ охвхох и 
инйояолхо во и онаяхайайооиан
-ЕИ ‘ВИН31ГЯОНВХООИ ихХйИ И РШОНВЕ ХВЯВЙЕИ
вхки^вйа^аф вн ахинвхйо ихов1гдо ивах д

•вхш-йтвйай
-аф онво внхнахашчон а ии^ъСхихонох иевх йай 
-оио ‘охион ве ахиходвй и ахиьвйвЕ внвявшгчн 
-ви и влнийгвйаЙЪф вн оханвйиеинвхйо (е

ЕХВЙВКВН ЕЬ-жзваЕвй 
. „ , ензахзнивз ох

И В»Ж31ГаЕВС1 В/ЗВЬМЕН ЕХВНЕ01Ч.З
‘ОНИЙНО 01ГИ0 

охзне^жзисей охваон ннзУ хо вниКох ен«з 
: ’ МЕЯ Ей ИЙЗсШ вйвшвм ВХВНЕО1Ч.0 вн йза вин 
. .мНЙ 3 оаонвн оноззна зй<ид- вй знгом зн ох и 
.„изхгоййзйи охонйопз вн анвйжзц-аЕвй охонгп 
.гХЕХЕН-ои оо вйннз ‘вхвизиион вн охзинзшзй 

он ахийойвн вн вхвйвивн онаихванз
^ 'вйвнва В1ВНЕ01Ч.О ОМВ ШГИ ‘ХЗОН0В1ГЛЧ.З
|цдоп ао 311 визикол вхвнхзаиячл а ояу

•вйоиз вн оханвавшзйЕЕй ве- аинзж 
■окйайи знвахолЕИ вавсЗзаон аз о^иол вн ‘ийвк 
.д зхзай хо заонзвь уосЗд наавй хо визииоя вн 
^озиаю хвшСЕвйдо ийвивл ахаай ‘вйвивл вхвн 
-Есич.0 оч° хзо1-1зв1гач.з знаихзои аз зН оаонхо 
50Йига впнаоиз ои и з/тшаонвхз охонхидоас1чи 
кДв анвхао ио ахи^ойвн вн вхвйвьмв^ он\^

] оИ1°^ иеех оЗИН0Н1ГЧД1ЕИ ОХОНХЬГХ ВЕ 
ИХ ХВЯКН1ГЧД14* . вн

-ИЙОХИЙЗх И ВХХООМИОИЯВЕаН
:хв^вно вхки^твй

хоонхнаьашюн вхвнвахмься ггхси дайаф вн6^1 Н01ГК
6^1 накь

т^„^т ^1Й^мвн ахая^Г вн аинашай ои —
и И№ ‘Иай «‘иаазнй хо наьошяЕИ з 

-ШЕИ #аВтп ■ Х° Е^3031'1 331111 «> ЗЮС13 вн анвь 
’ Кз1гз ^ВЧО Н31ГЗХИН1П.ЦЕИ ВИНЕ01ЧО вн 

июаиагаи хо внйз вн аинажоийайи ои йзс1 
нзаЗнй вн нзавхзои айя.д вй 
нйпиЛлз ВХВНЕ01Ч.О вн йай 
-ЕИ

лойз
«ХБийвйзйаф вн вийиахапию^!

1ПА УЯУГЛ

юткпЬяДдфЗф пи кпЬттюгдо

ана

оаонвн зжои и вн 
„ _ ниназнй хо ваьонгл
аз хзкйасЗн хиинйоиз ‘хзонзви-ач.0 знаихзои 

зз зн ЗИНВЙЗЗВЕ 010НХЗЗИЯЧ.З вн и олу ийвивл 
зхзнй сн винвйЗзве онхззиач.з вн вавхзйасШ 
аз хяв ахай вн ига внонее 
йи ‘ехвизиион ижоггйайи

(вн охзинзжоййо
^ , охцол ‘вхзлох ийдойо '
ан ахийвивл хо внйз олв ига ‘хзонзвйачз зна -ихзои зз

иаохн йвК
'хахчйааи и/ш

а]о110 ои оаонвн вавтай вй зжок ао,ийойвн 
цЕйеквн ‘ахийойвн вн вхвйвтв>1 вн охаиналг 
огйайи амаийи ан вйеивл вхвнео1ч.о

Иеох а и лиез воао хваиидайхоиХ вй ‘зхинвйжейа 
вн ЕХИИНЗЖ1/Ч.ЙВЕ и вхвавйн ве хвавгпай сд 
-жХиз внааюатдо вн оханвавнжвйиЛ а охмоя 

‘иийвсинелйо и винайжайьА ‘инвлйо охпхХйй 
‘вйч.3 йайн охоавйн вйихнвйва ао илаза вн

' ч. вхиийВЕ/шва
-йо и охаинайжзйьА 'внинвйжвйл вн изайахни 
ахИ1Гвйавйио и вхвавйи вн онеавахозТпхоо и 
вхийпее ве вльайи айч.д ЕЙ зжои зн ‘хчланойи 
ийоа ао охцол вн ‘влиеа вн оханвавнЕоиан

9Н нзин'
■кинзж1гч.йве и вавйи ахлнхах 

ве Йай нолее хо наУйч.ахХ ои хвавгпай вй ааох 
иоаз зч.з внолве хо онтгахиьопглЕИ инахзеа 
вз олв оквз ‘хзониай ехвнхих вн аинишон 

иийгвЕинвайо инггзхиавйи^олвз ихХйй и 
зхияойХйх вн шшажйч.йве хвхвйен вй кинагаай 

хваон охаинайЯВйнХ вн ахинвхйо
•оялойайз онавйи внолве хо охонайиайайп 

хиоайхонХ вй аинашай охонайвйеи аихойп и из 
-айахни и вавйн ахиоаз хвнвйд вй азонжоиеч.я 
внайвй а ииИвеинвайо иниахиавйиХогчвз иоХйй 
и ахиаойХйх вн ахинвйжвйа вн охиол о ‘хзон 
-ивХзайюйи внолве хо внвзиийайи а оквз хзон 
-цай вхвнхих вн анвавьинвйао шги вйХнийн вн 
илйаи хвх иш хЕхвйийи вй внолве вн ваонзо

вн йоиз хншигзхиавйиХ иьонглеи ао вй 
иходвй инхгахиавйиХ ааойиа инакайайио ои он 
-вахигчсн 1/леи ажои нолве наео1чз очз оиво 

■вхийпвЕ вндайчо влХйй внолве хо внвзиийайи 
а ан входвй внаиойайно ве олв 'йоиз наиах 
-иавйиХ а хя.Йч.3 вавшай ахииНвеинвлйо шги 
вхиинайжайьх 'ахинвйжвйа вн вхвинажичйее 
и1ги вхвавйи ве хвявшай ‘ииГпоионичи 'инаахз 
-о!пдо хвавнжвйнХ охиол ‘ииПвЕИнеайо и иин 
-айжайьХ ‘инвлйо инавжйчй охиол з ‘ааохле 
иньинийа ишгахвьноло вн вххзоннЬлее ве

ЗН ВИЗШМОЛ ВХВНХ331ЧЯЧЗ яолу
вйоиз вн охан 

иавхзчз вй вявй 
вн ‘ааонаин цойд наавй хо низ 

икол внхзаиачз хвяХЕБйдо ахийвивл ‘хлв аХйй
И1ГК ВНОЛВЕ ВН ВХЗЛЗХ ВН ХЗОНЗЯХЗЗЙЖЧХ ВЕ
хзонзвйлчз анаихзон аз зн зойичя найоиз вн 
игшвйлгчздо ишгзхваойаи-зои зай йаиз олу

олу
•Зхилшгд

,1пзй вн вавйи ‘ехииИХхихзно^ хо инаййчахХ 
цоХсИ1 вн шги ‘ахилийд.Хизй шги ахийойвн 
мзнавйионавй вн анвйжайяХ елгйчйчз вхлв 
ея шги внолвС вн хчхлаойи аь 'мнаИо олв хлв 
;№ шги ‘НОЛВЕ нийа амаийи зз зн ей шги <хле 
1Йй ен шги нолве вн вхлаойн вн зинанамеи 
ИЮййайн вй ажок ахийойвн вн вхвйвив^г

-ЕавшзЙЕЕй ВЕ аинажоийайи 
-ааои зз охвол

вн

ИЙВ1ТЕЛ
ахаай хо хзлах наахзайжчх а нваХзвилеи а ох 
-влол ‘хаийи ве ехиьз зз ‘внитиХяз вхвнестчо 
внийемвл зай онлззиичз хваХяхзвкХ охцол вн 
оханвкзийи а 'хле

281 нзнь 8Н нзггь.
аХоЙ шги нолве нийд

ВХХЗОННОЛВЕ И ЕХ
-вавйи вн вхвхиШее Еявьзиездо аз ниьвн лХйй 
ои олв ‘охаиваивягдо иьонглеи вй ажои ивь 
-Хйз инаиайзйио а хчнолве ониахиьоиглеи 

нвлйо цинхнахашчоя вн вдивж иавхзйайи аз 
вй ажок ‘вПнехзи вяйчи а инайвйеи ‘юптюион 
-ггчи инаахзатпдо хвшйча охиол ‘зхииГтвеинвлйо 
и вхиинайжайьх вн вхнинаи-аонвхзоп аихойи 
и охлвл ‘инвлйо инявжйчй иаХйй и иниахиа 
-вйиХ ‘индайчз вн вхвинаияонвхзои аихойи

вн
-тппХяо вхвнеичо вн иггахвйазйайи хо шги вх 
-вбвквл вн оаонаиь хзззй хо ‘влшгдХнзй внйз 
и ахихвазиай вн охоахзниеони Хо влзн
ШЕЛОЛ

8Л1 навгь -лв 
-ао 
-хо оиИНОНУЕ УН ЯНУМЗИсШ Уаз ваох

‘вавйазве ахийойвн вн вхвйвивл
иоаз зчо'иийХхихзно^, иевх 

з инаййчах/С вз охиол ‘ахияшгд^най вн вхвз 
йи ве взвнхо аз шги ‘ахилнйдХнай и ахийойвн 
сн охзиявйионявй ве ззйзхни хо з охцол 'зойи 
1Я шги 'хлв лХйй шга хлзойионолве вйикен зз 
«Лвнвл вхвнеснчз вн йзй нзазнй вн охваол и
МВЙвЗВС Ей ЗЖОИ ЗХИйОЙВН ВН ВХЕЙЕКВ}}

ошгзхвохзопжз ааонзвь 
зхиоаз вн изойнчя ахинхзхин^ии-онхвйнвн ве 
вявшзй и зхихвйнви вн охзнвйийгифийза иш 
ЙЧЯ ЕНИЙШАЛЗ ВХВНЕ01ЧЗ вн вйвивл влвзд

Ш Н31ГЬ АН навь
“лисо цоаз вн ихлвф 

инжве-ои ильиза з ихбнеопее хвйчд вй заНойи
■йзй ьшнтзйхча ве линшгавйи цоаз и ваХовкл 
из внитиАлз ехвнео!чз вн вйвивл влвзд181 най-ь
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1938
С републиканска конституция може да 

се предвиди околията да изпълнява към об 
щините определени права на републиката, 

утвърдени с тази Конституция.
По решение на своите скугтщини обишни 

те могат да вменят на околията изпълнява 
пето на определени дейности от съвместен ин 
терес за общините, а с постановление на ре- 

На община, която със свои средства не публиканската скупщина може да се предви- 
състояние да финансира изпълнението ди задължение на околията да върши та- 

своите задачи и работата на обществени- кива дейности, 
служби се обезпечават от републикански

те приходи допълнителни средства за финан 
сиране на необходимите служби при усло- 

предвидеии от републиканската Коисти-

йството на общинските органи и ка техш1те 
основни права, задължения и пълномощия.

Член 92

ч Общината разполага самостоятелно с 
приходите и другите средства, които съгасно 
Конституцията и закона й принадлежат.

и за изпълнението на задачите и работите от 
гегова компетентност.

Съюзните държавни секретари, съюзните 
секретари и функционери, които 
други съюзни органи на управлението, могат 
да издават правилници, наредби и инструкции 
за прилагането на закони и постановления, 
ако за това са овластени със закона, респек- 
Пшно с постановлението.

Съюзните държавни секретари, съюзните 
секретари и функционери, които ръководят 
съюзни органи на управлението, отговарят за 
своята работа в органите на управлението ма
териално и наказуемо според разпоредбите на 
1акона.

Член 228
Съюзните държавни секретари и съюз

ните секретари дават в Съюзната скупщина и 
и Съюзния изпълнителен съвет отчет за ра- 
батата на секетариата, който ръководят.

Съюзните държавни секретари, и другите 
функционери, които ръководят съюзни орга
ни на управлението са длъжни в кръга на сво
ята дейност, по искане на камара, отбор и ко
мисия на Съюзната скупщина да дават инфор 
мации и обяснения по въпросите от дейност- 

ръководят, както и да 
дават отговори на питанията на представи
телите.

ръководят

е в
на
те С републиканската конституция може да 

се определи в градовете, в които съществу
ват общини определени дейности от общ ин 
терес за целия град да върши околийска ску 
пщина или за извършването на тези дейно
сти да се образува съвместен орган на обши 
ните за територията на града.

та на органите, които

вия,
туция и закона.ГЛАВА XIII

Върховен въд на Югославия Член 93

Общинските органи изпълняват иепосре 
дствемо съюзните и републикански закони и 
другите съюзни и републикански разпоред
би, ако тяхното изпълнявано не е разпореде 

от Конституцията или закона в иадлеж- 
иост на 
органи.

4) решава в управителен спор против оп-
съюзнито ор-Член 22» Член 98ределени управителни актове наВърховният съд па Югославия:

основните становища гами;г Членовете на околийските скупщини се 
избират от общинските скупщини из редове
те на техните членове.

Всяка о\олпя има свой статут.

1) утвърждава 
инс-ния за обезпечване единството в прилаг 
вето на съюзните закони от страна на съдили-

5) решава за намеси в компетенциите мо-
съдилиша от териториите ма разни репу- но

околийски, републикански п съюзнижду 
блики;0) върши други дейности, които в рамките
но правата и длъжностите на Федерацията са 
определени

2) решава по редовните правни средства 
против постановленията на републиканските 
пърховни съдилища, когато това е определено 
<ъс съюзен закон;

3) решава за извънредните правни сред- 
Чва против изпълняемите постановления на 
съдилищата, с които е повреден съюзният за
пои, и то в случаи предвидени от закона,

Член 94със съюзен закон. Околията има самостоятелни извори на
приходи,. които се утвърждават от закона.Общините сътрудничат помежду си, сво 

бодпо се Сдружардт и обединяват средствата 
извършване на определени работи от

Член 230
на Вър- 

сгъсКомпетенциите и организацията
Югославия се утвърждават си за

своя надиожност или за създаваме на усло- 
от съвместен интерес; основават съвме- 
органн, учреждения и служби; предпри 

обменят опит.

ховния съд на 
съюзен закон.

3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
РЕПУБЛИКАвия 

стни
емат съвместни акции иГЛАВА XIV

Член 99
съд на Югославия Член 95Конституционен Републиката е държавна социалистиче

ска демократична общност, основанаВ местната общност, като самоуправите 
съвместност на гражданите от селските 

селища, гражданите осъществяват 
самоуправлението в областта

върху
самоуправлението и властта на трудовия на 
род. Трудовият народ в републиката осъщест
вява общественото самоуправление, 
да обществените отношнеия, създава условия 
за развитието на стопанството и организиране 
на обществените служби, обезпечава осъщес-

лрава и задължения нас тази Конституция 
Федерацията.Член 231

Конституционният съд на Югославия.
1) решава по съгласуваността на закопи- 

** * Конституцията на Югославия;
2) решава по съгласуваността на републи- 

инехк закон със съюзен закон;
3) решава по съгласуваността на други 

^яновления и други общи актове ма органите, 
^Удовите И други самоуправителни оргаииза-

(: Конституцията на Югославия и сьс сью 
Лппч

лиа
н градски 
непосредствено 
па дейностите, които служат за задоволява- 

основиите комунални, културни, зд 
и'други потреби и потреби-

уреж-Члон 232
Конституционният съд на Югославиясссъс 

той от председател и определен б^йс^дш
он„КЖТСзаЯ—ГОДЙНЙ и мо- 

бъдат отново избирани. * 
Председателят и съдиите ма Комети Ц - 

пе могат едновременно да бъдат 
Съюзния изпълнителен съвет ни- 

служители в държавно-

ието иа 
равни, социални 

• тс на общността. явяване правата на гражданите и върши вси- 
1 чки обществени дейности от съвместен инте

рес за стопанския, културен и социален жи
вот и развитието в републиката, с изключе
ние на ония, които е тази Конституция са у- 
твърденн като права и задължения на Феде
рацията.

по-
2. ОКОЛИЯгат да

онния съд 
членове на 
то функционери 
то управление или друг СЪД-

Председателят и съдиите на Коиституцион 
пият съд могат да бъдат освободени от длъж
ност преди изтичането на пълномощията им, 
съгласно съюзен закон, само коготсщса_ щз- 
вършили определено наказателно дело, загу 
били делова способност или когато са станали 
трайно физически неспособни за упражнява
не па такава функция.

Член 96

Зя извършване работите от общ интерес 
на две или повече общини в републиките се Правата к задълженията на република-
образуват околии. та н компетенциите на републиканските ор-

С републиканската конституция може да се гапн се утвърждават е републиканската кон 
предвиди да не се образуват околии.

• закони;
4) решава спорове ио правата и задълзке- 

между Федерацията и една или повече 
Публики, между две или повече републики

\ * -тл;кду други ебщоствено-политически общ-
1 *°ети от териториите на разш! републики, ко 

;‘гг'' за разрешаването' ма такива спорове 
бонът „е предвижда компетентност на редо-

или

за- ституция, съгласйо принципите на тази Кон-
Ча ституцпя. 1СЪд;

5) решава по намеси в компетенциите ме- 
^АУ съдилища и съюзни органи както и меж- 

I к/5,'ЛИЛИ1|ш и />РУГИ държавни органи от те- 
"йториите на разни републики;

върши и други дейности, които са му 
,л'>жеии с тази Конституция или със езло- 

,"п закон, и то в съотвествие с утвърдените

Член 97

Надлежиостите на окол!шта се утвърж- 
, дават, в рамките иа компетенциите на Феде 

раци ята и републиката, от Конституцията 
закона.

Член 100
1Члея 233 Републиканската територия се утвържда 

републиканската конституция и не мв-■цегшгаан*Ако е възбудена постъпка за
хли закотюст на поста 

общ ажт, гойто одновреме-
1К1 сиа конституционност 

ПОПЛ01ГИО ИЛИ друг

■
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-ииИХхихзнол з инваХзв1гляз хвйяд вй вадвЛх 
“вявЛи бнояве и вхвиИХхИхзнол хо мнзйЛяах 
-X ‘иоаз вн зхияквЛ а ииИееинелЛо ишгзхиа 
-вЛиХоквз илХЛЙ и иаойХЛх хвавйЕм охиоя ‘за 
-охяв Шпдо илХЛЙ и иИинггиавЛи ‘ихХхвхз

001 Н31ГК

•онзкзии яяи
И1ГМ Лоаолхо нахзХ зйей вй ‘взоЛияа ггиавхзои 
з охуоя ‘хивзхиавхзйзЛи з нзйк ох 
вквя вн охзинвйззве йзЛи нзжяий з ‘охзинзиа 
вЛиХ вн нелЛо вмиео1ЯЗ ИйоаояяЛ охзоя ‘зИлнг 
ОХОНХЗОИЯГЯ1ГЙ онаихязиззЛ ‘хааяз нзггзхишгяи 
-еи ХВИНЕ01ЯО зоЛияа кинзавхзои вн "ниИнах 
-зикоя внхвх хо хзонузй ВЕ И1ГИ входвЛ вхвн 
хкх вв зз итпизвнхо ‘изоЛияа ‘охаинзаавЛиХ вн 
инвлЛо зхинеопз хкйоаояяЛ охиоя ‘зхилгзлийоа 
ояяЛ ВН И1ГИ хзияз нзвзхинияиЕи винеогяз ВН 
вявхзои ей оавЛи вки взхиавхзйзЛи ияззд

•инвлЛо инггзхиавЛиХ зхинЕетяз 
ВЕ И1ГИ зхинояве вн охзинзшгяи

ь ‘вхвЛ«И
8Е1 навь. 981 наггь

•вхвниИшХяз вн йаЛ вгшшзЛхяа 
ве ЕяишгиавЛц вн охзнвлвйиЛи ве иясиЛл аз и 
ки ваХахзизхвйазйзЛи ‘зхиЛвквя вн иинейззве 
инхзакяяз ваяиаз ‘ЕХЕН>и1ниХяо вянаавхзйзЛи 
вниНшХяо вхвнео! яз вн хввзхвйазйаЛц

•инвлЛо зхилХЛй И ВХВШИ1Г 
-ийяз вн внвЛхз хо онЗахзйзЛзоизн хвлввиЛп 
зз ‘В1гиз а ииЕЗва и инвЛиИифихвЛ вз охиоя 
‘идйолоиз илХЛЙ и иЛоаолоЙ инйоЛвнХЙжзцу

■НИВЕХГ30ЛО1 вяшгдХи 
-аЛ вяззьихзшгвиИоз внаихвЛзйзф вн винзяг 
-1ГЯЙВЕ зхинйоЛвнХйжзк з ЗИЗВ1ГЛЯЗ а хвйяд вй 
-нонве и вххооинокНХхихоноя ВН ВХВХШлВе

4Е1 Н31ГК

■1-ШОЯВЕ ЗХИ11Е01ЯЗ ЗЯЗ И
ЗИЗВ1ГЛЯЗ а зйя9 вй вадвЛх нояее хвггазнвяшг 
-дХизЛ в ‘виавизолея вн вхвиИХхихзнол з аиз 
-В1ГЛЯЗ н зйч,д вй вядвйь нояее хвннео!ЯЗ

2?Т навь

■вххоонтпоо вн нвлЛо лХЛЙ вЛииз вй вия 
-01гзХ зллйпяз иЛи ииИвеинвлЛо инизхиавЛиХок 
-Вз ИЛХЛЙ И иаойХЛх инзйвй вн зяохяв зллпвдо 
вн оляинзнйяпен ийзЛХ аз вй зжок внояее 

. зяз "енояве иви вхвиИХлихзноя з инваХзвил 
-яз вз зн зх ояв ‘виИвеинвлЛо вшгзхиявЛпХоквз 
в.гХЛй шги вяойХЛх вн заохяв иИлдо вн охзин 
-ошгяиЕи зЛиз ей зжок вшггпиХяз вхвязшчгп 
-до Йяз нзноиИХхихзно}! вн охзинашЗЛ ой1

\
98 Т нави

чгахвйззйзЛи уоаз хеки 
из зхийоЛвн вн вхвЛвкВ51 и еЛвкем вявзд

вн вхвходвЛ 
-ЕИ ВЕ ‘хзеяо НЗЛЗХМН1ГяиЕИ КИНЕ01ЯЗ ВН вхвх 
одвЛ и вхвяихшгои ве хвзвнхо зз охиоя ‘изоЛн 
-ча вн знвйягяздо ‘навь з охвоя вн ‘вхвЛвквн 
вн влввйзЛи вй оавЛи вки хвазхиавхзйзЛц

. - | -вЛвквя
ВХЕНЕ01ЯЗ вн ЗХЗЯОН31ГН вн зхзаойзЛ хо ХЕЛид 
еи зз охиоя ‘шгЗхвйззйзЛийои зьзаои иви нийа 
и взхвйззйзЛи

■хзяяз
н31гзхин1гяиеи ХКИНЕ01ЯЗ иавЛивн ол вй зжок 
СНОХ ‘НОЯВЕ НЗЕО1Я0 ЗЯЗ ШГИ виНХхилоноя ИЕ 
-вх о нваХзввлХззн а охуоя ‘инвлЛо иезх хо уоя 
-вн вн хяв Ти до лХЛЙ. уояви шги ехвойзЛопееЛ 
аЛпз ан хзяяз нз1гзхишгяпеи хвюгзнвяшгдХпзЛ 
он\г 'внояве шги вхвиИХхихзнод з неяХзеггляз

вки внитпиХнз вхенеотязт -
681 нзвь

вхвЛвквя вн вхвиТтнзхзикоя 
хо изоЛияа илХЛЙ влийяои вй и ииИрнгоезЛ 
и ииТшЛвияЗй ‘ияяЛоизЛи ‘винзшзЛ ‘нноявз

■виа
-Е1Г30Л01 ен ехвиТтХхихоио>х еи ваиьзЛоаихоЛи 
з ЕЙ зжои он киИХХилоко л вязнзяигдХпзд

Ъ81 нзтгь
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Член 221

Съюзният изпълнителен съвет упражнява 
функциите от своята компетентност въз осно
ва и в рамките на тази Конституция и зако
ните.

же да се мени без съгласието на република- щината да се отложи обсъждането 
проект или на друг акт, или за разглеждане
то на определен въпрос да се образува съв
местна комисия от членове на компетентната., 
камара на Скупщината и Съюзния изпълни
телен съвет, 
компетентната камара на Скупщината, пред 
която Съветът да изнесе своето становище.

В случай че и Съюзната камара

Член 104 на законо-та.
Автономните покрайнини са обеществе- 

но-политически общности на определена те
ритория на републиката.

Автономните права и задължения и осно 
вните положения за организацията на авто
номните покраинитш се утвърждават от репу 
бликанската конституция. л

Границите между републиките .могат да 
се изменят въз основа на гласно приети 
решения на републиканските скупщини. Съюзният изпълнителен съвет 

рен за работата си пред Съюзната скупщина.
Скупщината може да отмени постановлени 

ето или друг акт на Съюзния изпълнителен съ 
вет който не е в съгласие с 
на Югославия или със закона.

Член 222

е отгово- или -да се свика заседание на

Член 101
приеме

законопроекта или друт акт, противно на моти 
вираното мнение на Съюзния 
съвет, Съюзният изпълнителен 
да подаде пред Съюзната камара колективна- 
оставка ако счита, че няма да е в състояние 
да обезпечи изпълняването на този закон или ‘ 
акт.

Конституцията
Републиките сътрудничат помежду си и 

развиват взаимни отношения в работите от 
общ интерес.

изпълнителен 
съвет може-

Съюзният изпълнителен съвет е длъжен
Есяка година да представя в Съюзната скуп
щина общ политически отчет, който обсъж
дат камарите на Скупщината в своя компетен 
ция.

4. ФЕДЕРАЦИЯ
За осъществяването на определени цели 

от съвместен интерес републиките образуват 
съвместни органи и организации, 

акции и подтикват,

Член 105
, Докато не се избере нов Съюзен изпълни 

телен съвет .подалият оставка Съвет си остава 
на длъжност.

съгласно
предприемат съвместни 
размяна на опит и други видове стопанско и

Съюзният изпълнителен съвет може да 
предложи на компетентните камари на Скуп-Във Федеративна социалистическа репу 

блика, Югославия трудещите се и народите 
на Югославия осъществяват и обезпечават 

суверенитета, териториалната цялост, сигур
ността и защитата на Федеративна социали
стическа република Югославия, своите меж
дународни отношения, единните основи на 
обществено-стопанската и политическата си
стема, единството на стопанството на страна 
та и направляването и съгласуването на съв 
купния стопански развой, общественото само 
управление, основните свободи и. права на . 
човека и гражданина, както и сътрудниче
ството по осъществяване на другите функ
ции от 'съвместен интерес за . политическото 
си, стопанско, културно и изобщо обществе
ното развитие.

За осъществяването на тези функцшг от 
съвместен интерес, с тази Конституция се у- 
твърждават правата и задълженията на Фе
дерацията.

друго сътрудничество ГЛАВА XII
Управителни и съдебни актове и доку

менти на държавните органи и упълномоще 
ните ведомства и организации на една репу 
блика имат същата важност и в другите ре
публики.

Съюзпо управление
Член 223

Член 223За упражняване дейността на държавно
то управление от компетенциите на Федера
цията се образуват съюзни държавни 
тариати, съюзни секретариати 
ни органи на управлението.

Съюзни държавни секретариати се обра
зуват за ония области на

. ^,ознит0 органи на управлението вършат 
раос/гите от своя компетентност самостоятел- 

и въз основа и в рамките на тази Консти
туция, съюзните закони и другите съюзни по
становления.

рьюзните органи на управлението са длъ- 
■ да обезпечават прилагането на съюзните 

к°‘"' и Другите съюзни постановления, каж- 
п^!.ПОЛ‘1™Ката Утвърдена от Съюзната скуп-
тггогтЛ,0бии1Те диРек™ви на Съюзния изпълнителен съвет.

сек ре- 
и други съюз-Член 102

Републиката се грижи за 
на съюзните закони и другите съюзни разпо 
редби и на републиканските разпоредби, из 
пълнението на конто спада в компетенциите 
на общинските органи.

Републиката може да обезпечи непосред 
ствено чрез своите органи изпълнението на 
законите и другите съюзни и републикански 
разпоредби, за изпълнението 
длежни общинските органи, ако тези органи 
не изпълняват тези разпоредби.

изпълнението

управлението, които 
според новата Конституция спадат изцяло в 
изключителна компетентност на Федерация
та, както и за ония области на управлението 
6 които управителните работи в значителен 
обем-са от компетенцията на Федерацията.

За упражняване управителната дейност 
н. другите области от компетентност на Феде
рацията се образуват съюзни секретариати и 
други съюзни органи на управлението.

Съюзните държавни секретариати 
ните секретариати са.изравнени по пост.

_ За Упражняване определени дейности от 
ооластта на правото и длъжността на Феле- 
рацията могат да се образуват и съвети.

В Съюзния изпълнителен съвет и съюз
ните органи- на управление могат да бълат 
назначавани и функционери, на които се по
верява самостоятелно изпълняване на опре
делени задачи и дейности. Р

Член 130
Съюзните държавни „ 

ният секретар на Съюзния 
гот,съюзните 
Функционери, 
значават и

секретари, генерал- 
изпълнителен съ- 

съюзии
на които са на

и съюз
секретари и другите 
които определи законът, се на- 

освобождават от длъжности от Сь- 
71зтг>тг<т 'НУ^^пнна по предложение на предсе- 
тпй »1Ва Съюзния изпълнителен съвет, което 
той внася от името на Съвета .

Функционер, който 
дини на

Своите политически, стопански, култур
ни и други цели от съвместен интерес граж-Член 103
даните осъществяват и посредством съвмес-

дейносттаНа територии със специален национален 
състав или с други особености въз основа на 
изказаната воля на населението от тези те
ритории, републиката може да образува ав- 

покрайнини с Конституцията.

•гни организации и учреждения, 
на които се простира върху цялата терито-

е прекарал четири го- 
ппеп.^л—едНа от пос°чените функции може, 
Фунг™ ател”° Да бъде назначен на такав» 
това гГ „ аай-шгого още четири тодиии, ако 
чини %^алага по спеЦиално оправдани при- 
прелселятопоата к1“ара пй предложение на 
ретД дателя на Съюзния изпълнителен съ- 
нп .ра1пава предварително с болшипет- 
пгпгап^СО« Дали съществуват оправдани 
сЬ-унишп. * ПО*ТОРИО назначаване на такъв 
Функционер на същата или друга такава функ

рия на Федеративна социалистическа репу
блика Югославия. .Член 224

Съюзните държавни секретариати 
Държавен секретариат по външните работи- 
Дъражвен секретариат на народната отбран^ 
Държавен секретариат на вътрешните рботш 
Държавен секретариат на финнасиите и Дъп’ 
жаван секретариат по външната търговия Р~ 

Обсегът на дейността ва съюзните държав 
секретариати се утвърждава н

тономни
Постановлението за образуване или пре- 

автономна покрайнина влиза в
са:

Член 106махване на 
сила когато се потвърди в Конституцията нз 
Югославия. Федерацията защищава суверенните пра

ва и социалистическото обществено-полити
ческо устройство на републиките,

В осъществяването на своите задачи Фе 
дерацнята се осланя върху сътрудничество
то на републиките, общините, и самостояте
лните обществени организации и върху съз

В соц! 1алистнческа република Сърб)И съ 
гцествуват Автономна покрагша Войвод1ша и 
Автономна област на Косово и Метохзя, кои 
то са установени през 1945 година с постано 
влението на Народната скупщина на Народ 
на репубдшеа Сърбия, а въз основа на изра 
3 свата воля на населението от тези областщ

Чл«н 227

^>зни органи на управлението, ръжо- 
р а на °ргана на управлението 9 
са лично отговорни за работата на този орган

Съюзните секретариати и доугите сампе™ 
ятелни съюзни органи на управлението се об 
ра™-’ закриват и техният обсеТ^ дейн^ 
се утвърждава със закон. дейност
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и вло/ийиСхихоион“Я.0 ВН
хкавхой*ас1ц вй*

охо и но жо ий*а с! ц
■хоааз Н31Г

-ЗАИН1ГЧ.ИЕИ Х1ШНЕОО И1ГХ1 ВХВНШГОХиОгГ ВН ХЧЛ.
-яаЯиеайи *ахиЕ*ос1ен вн вхвс!вг.'в>1 ‘сйшадзн вх 
-БНЕ01Ч-0 ^ 0Н0Н01ГК ос -ъвзона ЕЙ*
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рцгтооиноявс п пттооннопНАфптоиох пи птпЬт$
ХВЛОМ ЕХИИП

/хихзноя «Н ОмиавНОКЕП ВЕ 0нн0жотгос1и
-ОХИ^ОЙСМ ВН СХВС1В1МВЯ и еЙВМВИ 

СХВНСО1Ч.0 Ш1П^х:-1хзно>1 исех 3 цнай*с1аохл' вие 
-01ГЗХ ийи и огчвйионеей лвветай 
Бн вхвийхСшхоноя ви

на
ВН ОХОННВ1Г ПА УЯ\ТГ1

ин
ииави'золо1 

охошшвноиеи вд
йохиа

НИНЕ
ИЗОЙОХШ1 ИНЬШГ ИЬИ Ийпдо ХВХИ1ПВЕ 03йойОюйи хви1п

-нохзотзин нохзвнао о охиоя вн оханешпйч,а 
-€И ве ‘ихоонцой* иояин вн охонвавн^ч-цеи ои 
-оон вй* Зжок йосЬСяойи хниШнохзошзид

йой./Сяойц ьгитпнохозтзин вн еходей 
ве ниахзхч.нвн иннохвЕвдо веей* вИ* оиножнч.!^ 
вс и оав(1и вни. босЬОюсЗн хви^пнохзошзид

-си оз
вЬ* пол з ивьХиз йон а нгго^асШо хч-нонвд 

•охисХнхо о охоно^* вн о^^жондевд002 нон^
ул-кипллихьонон \7н З1,хуаннаьмги е

низикоя иевх ен вхвходвс1
СНИЬЕН и 0хиьеИее ЕакиьохК
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1’.и;нлп;11Л!1з Вн ааоххк 

ишгзИхо ЕЕ 1иизос1и 
вн ИНЕХйО ЗХИНЕ01ЧО

н вхвнйИшЛмо ЕН заохяв ихлс!И 
зхихязоао хвавИжйаахА (г

05Т н?вьих^с1И и инонес
ЕИ охзинОххавйнХ 
ви оаейн хеки 
и инояве ви

сп хвахохги 
хо хвязи

ХЧ.КОЯВС
охенипшляо зйздси охиоя ‘иийееинвхйо 

ияззьихнпоп-онзахозтдо вн пизхиавхзнзсхи и 
,цг31навхзИзйц хв8кнавхзч.з визикон

вйиниИз охвя виИя.3 иИоз СИ 
вйнвхзни т.пс!ч н а и охнвн ЧшНю хо оизавх 

зинвИззв!: ондзИаз иИа-з вИ визИ инзвзИ(■Е1 нзяь
-зйно ои ипзПзсШо зз вИ зжо1ч нояве 34 0 

■зинвИззве а иИаз хч.Ич.о
ИСВ^ 

•ВХВНИЙШ
-Хяо сн ЕхвиНмзхашмоя хо вхвгшвавьвиЕвн и 
ехвинвйидЕИ о внеядя ааа изойича иноаИву 
ен знвИжоихевй и знзнзвг, ве
-ийзаз во.СЕвадо зз вшппилнз 

661 нзяь

ком ен , “ ”**?”°* иоао ийвнвя зхинхнзхзн 
зтт ш » ““ и «-‘•ЕшппиЛяо вн вхвийизх 
3“““ изоанао мхЛйИ и заохяв мхЛйи се зх 
-ихнооан и ехихмоосШономве

с!ойХно(1н хвинзнвзннгд^и
-ой вавьвневн нйосЬОюйн охинвнвхзо м^нч^) 

низюнвяи1гд>Сио<3 вн хзонзвнл 621 ноньНИОИ1МОМ ВН1ГВ 
ВХВИЕ01Ч-0 а Н01Г0ХИН1ГЧ.НЕИ

-4.3 зчо йойАнойн нинео11з хо ваннггоо^ и во 
-вьвксвн зз йойХнойн хш^изнвншгдЛнод

хваь^ойн (г

-вяихиион знвяеНжйчах/С хзааз
ВИНЕ01ЧО Ен И ЕХВНитиЛЯО 
-нзхзикоя вн хвхсвИзйи 
ен заохяв зхихАои

-зваонЕхзон охондзИаз инзихо 
•инзкеи ви зшои Иаз нзхнзхзшчон ОИСО

•ВЙНЕХЗНИ
-ви вн вхвийнзхзшмоя внзизИзйно 3 зн вноя 
-ВЕ ХО ОЯВ ‘Ичз ХНИЯО(|ИВОЯО иви хвиязниШдо
ввваонвхзои нзнзхо вас1<ш а зхиИч.знйи

Ич.3 нзноийнвхзнизгпзиа -ои вявгазс! иИ 
-чзийн зхиндзИч.з аихосШ вахзИзйз инавйн ни 
-зИпаИзйн внояве хо ихАйИ и зхидввж оц

■Вий
Иви вЙтгАнв

•хзачз нзизхчшгчисм винео1чо и вхвнийшАяо 
ен яьвходвй се шги ехвнмпшляо вн вхвходвй 
ееинжлн иджАио иидог/ои и ин1гзхв]гп0нт.о *ин 
ггвийоио и во.^свйдо в1/ ожохм

У
5Б1 нотгьИ01Г0Х Ш11Г Ч.ЧСИ

вн ийеьмви охинх 
и вш-ппн^нз вхвнеоо 

« и 9>ь11Нонве ви охеинон1гч.и 
^ ^ И *31Г0 ЛОяиж киноохба1пдо вн их5в!гдо
ОХИН1Г01ГХ0 а ОХОИНОЖ01ГОН хвИ*жо1гасвй (I

-онадозо хзонуоЬ- вхноаз вн влч.с1н а 
ВОВ1МВН вхвнео1ч.з ийодхо ахиннвохзоц
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вайч.и а анайЧз ве Кч.з лХйИ* цом
•вй^СхвйХм

-осШ вхвннОоа ваннжвйнХ виийв енйойвн вх 
-ВЯЗЗВ1Г0001 а вйХхвйХмойн вн вхвийннХф

•хоач.3 Н01ГОХИШГЧ-НЕИ винхнахзи 
-мох вн охиаиххайи!!' онзевач^з ви1шахои1мох 
воао хо ихгюнжа.1г11* итпй<ьа вхвсЬСхвйХхойп

И30Й0ХНИ
ахитдо вн и 0хинвЬ*жес1х вн вхваейч вн вхвх 
-и!пве и вххзоннохее вн зойахни а енохее вн 
ваонзо е«ха итпйч.а из ехвиДткжонггч-и и входвй 
вхкоаз а внвВхвохзомвз 0 вхвйХхвйХхойц

вхвнинпьСхо
ЕЙ инзолззтпоо и нхзиввийанз вн зхзаоИзй^хо 
инеявьвневн хвИчд ви хвхок вхгзх и иизикоя 
ИЕЗХ вн ЗХЗС0Н31ГГх -ихзячв вн охзнвИжзаойн 
и заохяв НХАЙИ ВЕ ВИНЗЯСОИИЗЙН вн и ивоя 
БЕ Ю.НЗИХО ВЕ вхязойн вн знвавхзчз ‘изойнча 
иизизИзйно вн знвавьАойн вавйзаон зз охиоя 
иизхиавхзИЗйн хо инзавхзоз ‘виех ихЛйИ и ииз 
11КОЯ иннзизйа и иннвохзон хвалсвйдо вИ хвх 
ОК ИЙЕ1ЧВЯ ЗХ1ШЦЗН и ЕННИШАЯз

:
:
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•Ц*0С1 виншайх

я.п ве хш-ншавйн ноаз втх из йодхо ихаздви
•хзонж

-«цгЬ* вхвнда^я^) вн охаивавнжвйи^С а иношс1ч.а 
-еи ‘В1Г0И* инвахвевмвн ве вни!тш.Снз вхвнхнзх 
зиком ен оинойдо^о еад инежсКйее хвй*ч.д в!^ 
хвло1^ 0н похе^Озее хнинде1?ч.з и вхн1-Лг*ч.о

•шгва^ахзвьл вз 
охиох вн оханваваонвхзон а ‘изойияа ои онзг^ 
в!^ ‘аинанм ве хзонйоаолхо Кои ина^аа^ои хвИ* 
«хд вй* хвхом ан 1гахвй*0зве нада12*ч.з и ни!/ч.о

„ 'ВЙВМВХ
ьхенео!чо аинац-аоиехзои з вавй*х«Зч.ахХ аз 
хооннЗН вхваохзн и ваАЕВйдо зз хчйодхо

ВЙВКВЯ ВХВНЕ01Ч0 вн ийодхо иннв 
-охзон хваАсвсдо зз ‘вхвиттшлно вн вхвходвй 
хо изойняа ихАйИ вн знвИжаздо ве и охявя 'вх 
сниИшЛд вн идИзйоиЕвй илАйИ и иноявЕ зхгш 
Е0143 ЕН ОХЗНВХВИИЙН ЗНВИЖзЕ-ЛЕВЙ ВЕ ‘НХСНИГП 
- 11л>Г) ВН МОИзЙОНЕВЙ НХАЙИ и зхихязойноноя 
ее знвавнАойи ве ‘изяйичя иезх он внийшАяз 
ВХВНЕ01ЧО и нинзжичИойи знизвня и изойи 
-Ч.Я НЯЗЗКИХИ1ГОН н1гпдо вн знвИжзихевй ВО

ВХВНЕ01ЧО
861 Н31Г1Х

•изойнча ИН1ГЗИХО 
юшзжоиИзйн и нинзпк

гет нзяь
оц 0НИС1ПЗЯЧ0 ВЕ ИНИ 
ВН знваевяЕи ве вин 

ажАйИз и иипвеинвхйо ‘винЗИжзйнА 
ви инзхиавхзИзйн вяиа вИ зжок хяйодхп 

•иийянАф индаНч.3 ини иязнзхвяоИзнз хваин 
-жвйпА вИ зягок зн зьсдо ‘ихнзкАяоН и изин 
ее ‘кннзИзаз иииИохдозн ииНвЕиндайо иннзхиа 
вйЦАошвз ихАйИ и зхиаоИАйх ‘иквхйо инавжйчИ
ИЯЬИЗЯ ХО ВЯЗИ ВИ НЗН ИЕВХ ЕЕ'и ИХ1ШЕВЙ и
ихзянв игпй-хя вИ зжохм аодхо хвинНвохзохх 
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ни1по1чон1гч.и из ахинхзонжч.1гй* еи 
оханвавн1г«шеи ийи хвавЙеи ах охиох ‘ииНвеин 
-влйо и нина^жойь^ вн кинашай охиньюхвеон 
аихойи и оххвх ‘инвлйо охилХйЙ* и вхв^тшки^чо 

виноггаонвхзои охиннохвеон аихойи вахз 
-й*0йз инавйи ил^йй* влвхта и вххзоншдо ви изой 

вн илХйй и вххзоннох

ИН1ГОЙ*ХО

вн
17,1

1 -ахни инаонзо внохве 
-ве вн вхитпве ве винвхзи влийаои ‘иивлйо охил 
-Хйй* и в!^чо й^ойи вхвггой* а ваХахзвь^С ивьХ1гз 
виохве хо иноЪиайойи илХй!^ а и ‘олои а ваХа 
-хзвь^С 'оиахз^охгз охошгохееехен ваийххо вхей 
-ХхвйХхойи ии1тхнХф пеех ихувавнжвйи^

вххзонномве вн онванахзотпч.зо и внбхве 
вн онвлвггийи онояхзми^з ве вой! з вахзй*ойз йн 
-яейи вн онваевои и ихйо^ ен охонеюоийийойи 
‘онва^овзойи охошгахвевмвн онойоаои о охолом 
вн ‘нвлйо но1гОхнохзо!тез о ехвйХхейХхойп

•внохвс
‘НИЬВН и 0ИЯ01ГЗ/С ийи ОХ И ОП-СбТ Н01ГК

ииоино^! и иаозвьо е
хо нопой*зйио 
-вйдеи а ил охаон ‘оких охонпахиавхз12*айи хо 
оюсз ХЗОНЖЧ.П-Й* хо шю^одоазо хвй*ч.д ей* ‘инвйд 
-еи вз ОХ1ЮН ве ‘енойз вн оханвьихеи и^гайи 
м хвлогм ипохвй*азве ахинда^аз и ахиий’ч.3

■
•:! •вхвйвхчвм хо анвй*'й*ас1 

хеш
охвлон наазо *вс! 

-вхтен вхвнео!ч,з вн йодхо нонкохзои ьннхаахо 
чо а нвй*а!глевй ай*я.д ей* ваднйх ‘внийпи^нз вх 
високо вн ИЙВ1МВН ахгшхнахашмон а онвй*жапл 
сей ве наоана ай*ч.д вй* ий*айи вйодхо 
-нохашмом хо вххзвп-до еи хчхноойиононвд 

961 нап-ь

-жйч.ахои онп-ахин1г<хиой* ийи вйвхмвн 
“Ч-з вн шюикон вхвнхах^^ми-онхв^нв^ ‘хахин 
-Л'ки инзпахиавхзй*айи вм охоавйи и иаонвхз 
еч.а вй* ожо1м виех оГпч.3 в ‘ваей* ипахиавхзй*ойи 
аихойи охоияхзХ/ено вн анвавжп*ч.й*ойи он^пхн 
-аиаой ‘онвПжХдсч.я ве и вй*одоаз хо анвавгпип- 
ве ОХОИЗВ1ГЛЯ.З ‘вавй*озвЕ ан ЕХВЙВ1ЛГВМ ОН"у 
'Ш11тан^ф вньип-дХи иевх вн охамнонпаиеи ве 
зайахии хо а вяох онв *из вхахинХ^и 
а 90 он ОХ1ЮЗГ ‘ип-охиавхзйоаи вн и хзхинХхуи 
вн охоавйи наонвхзечн вй* зжои вхвйв!чвя

наьойз он нвй*а1глевй ай*4.д вй* хчл.зюойи 
-ой ийвхчвм ахинхнахоикоя

вхвнхаахо
оаонхо инвйидеи хвй*ч.д 

вй^ хвлохм и огмайя внонве хо' онапОй*айио ве хвй 
-идеи аз ипохвй*азве ахиндай*ч.з и ахиийЧо

•ахинв^жейл хо онаахз 
-й*айзоиан хвйидеи аз вй* в1гшп-ий*ч-з инаиайайио 
хо ип-ахвй*азве ахинд0й*ч.з и ахиий*чо и^иа^айн 
аз вй* ажом ноиве зч.з ‘хзонтпдо 
-онаахзатпдо внхояхочо вн вхвнийпиХнз хо хвй 
-идеи аз ипахвй*азве охиндай*чо и ахт-гий*ч.о

: вн ахиип
Т8Т нопь .внзаьиллноивн пваоеои•нгшанзн

90 и иийштчйофни хвавй* вй* и изойич.а пнОавхз
вхвп

-ой* ви оханейЖонлевсХ а вххзоиьиндЛи ваьо!Пм
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ва общи закони, ако това го изискват инте 
ресите за обезпечаване и развитие на един
ството на обществената и политическа си
стема.

нателиата политическа аюция на граждани-други обши актове на* Съюзната скупщина, 
ако за ова е овластено съгласно компетент
ността на Федерацията от закон или от тези

Член 216
Съюзният изпълнителен съвет съставля

ват председателят и определен брой членове, 
които Съюзната камара избира от редовете на 
членовете на Съюзната скупщина, като дър
жи сметка за националния състав.

Председателите на републиканските из
пълнителни съвети са членове на Съюзния из 
пълнител ен съвет по функцията си.

Според функцията си членоие на Съюз
ния изпълнителен съвет са и съюзните дър
жавни секретари, генералният секретар на 
Съвета и съюзните секретари.

Съюзният изпълнителен съвет избира е- 
дин или повече заместник-председатели 
Съвета от редовете на своите членове.

те.

Член 107актове;
Общите закони не се прилагат непосред-5) утвърждава общите начала за вътреш

ната организация и работата на» съюзните ор
гани на управлението;

6) образува съюзни органи на управление
то, за образуването иа които не е компетент
на Скупщината, как го и специални служби, 
необходими за работата на Съвета; образува, 
съгласно закона и в рамките на правата 
дължностите по. Федерацията, учреждения и 
стопански организации;

7) анулира или отменява разпоредби на 
съюзните органи на управлението, когато те 
са в противоречие със съюзния закон, по-

■ становпомията или доугитс разпоредби на Съ
юзния изпълнителен съвет;

8) ратифицира международни договори и 
други споразумения, ратифицираното на кои
то не спада в компетинтност на Скупщината;

9) предлага иа Съюзната камара избира
не и освобождаване от дължност на предсе
датели и съдии във Върховния съд и а Юго
славия и Върховния стопански съд, както и 
назначаване и освобождаване от дължност иа 
съюзния прокурор и иа други функционери,

Единствените основи иа правовата сн- 
Федеративна

република Югославия се обезпечават с 
тази Конституция и със съюзни законни.

Съюзните закони и другите съюзни об-

ствено.
За области, за които са приети общи за

кони. републиките издават свои закони, съ
образени, 
рдени от общия закон. Републиките са длъ
жни да съгласуват 
начала, които се утвърждават в 
по-късно общ закон.

социалистиче-настема
ска

обшите начала, утвъ-с

своите закони с общитещи актове са задължителни на цялата тери
тория на Федеративна социалистическа ре
публика Югославия, ако с тези актове и по
становления ис е определено да бъдат при- 

по-ограничени области.

издаденияи

Член 111на лагани в
Републиките могат да издават свои за- 

областта на изключителната компе 
другите обла-

по-блаС цел да се създадат възможно 
гоприятни условия за стопански прогрес на 
страната и за укрепване на социалистичес
ките икономически отношения, Федерацията 
утвърждава с обществено планиране общата 
насока на стопанското развитие на страната

кони изЧлен 217
членовете на Съюзнигт тентиост на Федерацията 

сти, за които с Конституцията е определено 
да се уреждат изключително със съюзен за- 

когато за това са овластени със съ-

и и
Председателят и 

изпълнителен съвет се избират по предложе- 
| ние на маидатьора, когото определя председа

телят на Републиката.
Съюзната камара може, според специално 

мотвирано предложение на маидатьора, рес
пективно на председателя иа Съюзния изпъл 
нителен съвет, съставено в 
седателя на Републиката, да избере за член 
на Съюзния изпълнителен съвет представи
тел, които непосредствено преди това е 
вършвал тази функция четири години, обаче 
най-много за време от още четири години.

Преди да пристъпи към избор Съюзната
с мнозинство

кон, само 
юзен закон.В другите области, и които Федерация- и основните отношения в 
та издава пълно смозно законодателство, ре „а обществения продукт, съгласува матерна 

да уреждат отделни въпро 
съюзен закон или

раз п ред е л е ни ето

лнпте отновлеиия за по-хармонично развитие 
стопанските отрасли и области, утвърж

дава насоките и условията на стопанския об 
мен с чужбина^ изравнява общите условия 
ма работа и добиване на доходи, зарад осъ-

разпределение

публиките могат
когато не съществува

съгласие с пред наси, овластени със съюзен за-когато за това са 
кон.когато това е определено със закон;

10) назначава функционери в съюзните ор
гани на управлението и директори па учреж
дения и организации, за които това е опреде
лено със съюзен закон;

11) разполага а рамките на тази Копститу- 
закони с определени фоидо-

из- области, п които Феде 
законодателство, ре 
свои закони въпро-

Във всички други наществяването принципа 
според труда, п създава най-благоприятни 

общи условия за осъществяването на съвмес 
тмпте интереси на трудовите хора и трудови 
те организации, както и функциите на дру- 

обществено-политнчески общности. 
Общественият план на Югославия се осъ 

цялата територия на Югосла-

рацията издава основно 
публиките уреждат със 
сито и отношенията, които не. са уредени със 

съюзниякамара решава предварително 
гласове за штравданосгга на такова предло- п то съобразно съссъюзен закон, 

закон.ция и съюзните 
ве на Федерацията;

12) върши и дру-га дейност уредена
закон в рамките на компетентността иа

Жение. С деия на влизането в сила па съюзния 
закон, издаден по въпроси, които са в ком- 

Ф едерациятп след републи
канския закон, престават да важат ония раз
поредби от републиканския закон, които се 
отнасят до въпросите, уредени със съюзния 
закон, освен ако със съюзния закон не е раз 
породено другояче.

гнтеизпълнителенПредседтелят ма Съюзния 
съвет в съгласие с Президента има право да 
предложи на Скупщината избиране и отзова- 

членове на Съвета,

със съ-
ществява на 
БИЯ.

юзен 
Федерацията;

потенцията на
пане на отделни

Освобождаването от дължност на предсе
дателя на Изпълнителния съвет, както и ос
тавката на болшинството от членовете на съ
вета има за последица оставката на целия 
Съвет.
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Член 112Съюзният изпълнителен съвет решава за 

работите от своята компетенция на свои засе- 
тесен или по-широк състав. За изпълнение задачите и работите на 

органите на Федерацията и за обезпечавано 
то на съвместните интереси, предназначени за 

развитието на югославското стопанство и за 
осъществяването на други съвместни инте- 
ресчщпа трудещите се и народа, Федерацията 
утвърждава изворите и размера на средства 
та, с които разполага или по отношение на 
които има утвърдени с тази Конституция и 
закона права и задължения.

Средствата на Федерацията служат.
1) за финансиране нуждите на народна

та отбрана и другите задачи и заД^лжеш 
на Федерацията и за дотации на реп^б

даиия в _
Със закона за организацията и работата 

па Съюзния изпълнителен съвет се определя 
компетентност Съве-

Член ? 08
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своите политическо-из- 
Съюзният мзпълните-

кои дейности от своята 
тъ- изпълнява в разширен състав.

Съюзният изпълнителен съвет може 
образува отбори и други тела за координира
не оаботата на съюзните органи иа управле
нието и за разглеждане на въпроси от общ 

органи на управлението.

Федерацията обезпечава единство на па 
ричиата и кредитната система, емитирането 
на парите и контрола върху паричното обръ 
щение. Емитирането иа парите се 
ва чрез Югославската народна банка. 

Федерацията утвърждава
използването на средствата от де 
монетни резерви и от задължитед 

банките при съюзните ба-

Осъществявайкл 
Пълнител ни функции,
Ден съвет:

1) предлага на Съюзната скупщина утвърж 
Даването на вътрешната и външна политика и 

грижи за прилагането на политиката, коя- 
то се утвърждава от Скупщината; грижи се 
^а изпълнението иа съюзните закони, общест- 
аения план на Югославия, съюзния бюджет и 
и* други актове иа Скупщината; упражнява 
надзор по работата иа съюзните органи на 
Управлението и им дава общи директиви за 
Работа;

да
извърш-

условията и
интерес за повече начина за 

визиите и 
ните депозити на
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Председателят на Съюзният изпълнителен 

съвет представлява Съвета, грижи се за при
лагане заключенията и осъществяване иа по
литиката на Съюзния изпълнителен съвет и 
е лично отговорен за общата политика на оъ-

шси.
те;Член 109 стопанството с цел да со 

отделни дей2) за намеса в
съгласуват отношенията между 
пости, да се обезпечи стабилност на стопан
ството, снабдеността иа пазара и да се уста 

възможност за размяна с чужбина;
3) за финансиране на ускорено стопан- 

стопански недостатъчно ра-

пъи-
иконо

и контролираФедерацията урежда 
шнотърговските, валутните и другите 
мически отношения с чужбина.

на2) предлага на Скупщината издаване 
1ИКОНИ и други актове и изказва мнение по 
Законопроектите, които внасят в Скупщината 
камарите на Скупщината, отборите на Съюз
ната камара или представители;

3) утвърждава проекта за обществения 
"кан на Югославия, съюзния бюджет и закл- 
**1ителния баланс;

4) издава постановления и други разгю- 
^Дби за изпълняването на съюзните закони и

пета. на Съвета свикава заседа-Прсдссдателят
Съвета по своя инициатива, по ис- 

предложат 
ма Съвета.

пията иа
капе на президента, или когато 
това най-малко петима членове

Председателят иа Съвета може да- свиква 
съюзните държавни секретари, съюзните се
кретари и другите съюзни функционери за 
разглеждано на въпроси от съвместен инте- 

съюзните органи иа управлението.

нови
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С цел утвърждаване на единствени на
чала иа законодателството в компетенциите» 
на републиките, Федерацията може да изда-

наско развитие
ЗШ‘™ зз"участйе 'в 'капиталовложения от съ 
ществено значение, за съ гласуване и напран

рее па
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еи хо зхиходвй а ваох и охлвл ‘инвхйо иезх вн 
вхвходвй Ахпч.н йоеВен вн оявйч хвовнжвйи 
-А вВ? и вияхзхчивн инвзхижлчВве охзинзаа 
-вйиА вн инвхйо Зхинзнслмь-дАизй вн хвавйеи 
вВ оавйи хвми вК инвхйо зхх-шео1чз вхкийвйз!? 
-Зф ве озйзхни 1пдо хо пходвй ои и ехииНейзИ1 
-зф вн вийнзхзииол вшгзхкьопглеи хо иходвй 
инзйЪЬ' вн охзнвагпйчаЕи а ийшВзйн зз в»? зж 
ок нолве нЗео!ч.з вн ваонзо еч.я огтез инвхйо 
илонвливоАпзй зхютхзахочз езйь вхвлшгдАизй 
а ихзонУпдо илззьихшгои-оизахззйгдо ихАй^ хо 
ЗЛ1ТНВХЙ0 3 ХВЬИНУ/АЙХЧО ИНВХЙО ЗХИНЕ01ЧЗ

Е01Ч/0 А^ЖЗИ ЗИЗЕ1ГХЧЗ
ийи з зн вхвиНАхихзноя вн охзнвавнзхчеи 

зхиХГойви вн вхвйвквн а вянзиевй зз вхвий 
зинзнзиеи ве охаинЗжонИзйи оинАЬ'ной

Ахихзноя ен . _ ,
‘вйвнел вхвнео1ЧЗ а охзнвВ^лсзьхевй ийзйц-зфзй Х/зйи ноенеи зз вНвивл ехвнео1чо а 

ийи з охзол ‘вхви1хАхх1хоно>1 вн охзивявнзиеи 
‘хзлзх нихзийи з зизввхчзан зояз хвевйеи шги
‘В1ГИ1ГЙ4ВХХО О ВЙВИВЛ ВХЕНЕ01ЧЗ ОХЗОЛ ‘ЗИН
зни зоаз ийи хвавхзо ениНшАло вхвнео1чо вн 
ИЙВИВЛ К.1АЙМ ийх 0Л1ГВИ-ЦВН зь ‘ияонвхзА 33 
вйвивл вхвнесиз а вхкиНАхихзно^! а охзиизн
-ЗИЕИ ВН ОХЗНВИЗИЙН ХГ31ГЗ вхвнСза ОХВХО>1

0X3

202 Н31гь
• вхаий Ахихопоа

он ЗИНЗИЕИ ВЕ охзинзжохЛГзйи ВН ЗНВ1ГНГ31ГХ
-евй кчл ваичхзийи вйвивл схенсшчз ‘ийви 
вл зхшгвивхзо хо охзхшзнн иьлХгоп охвхо^

'вйвивл вхвнешчз вн зинани зоаз ваох 
ои хеавй и вхвиНАхихзно^! сн знеяннзкеи ве 
ОХЗИНЗЖ01ПГЗЙН хвВжзлхсвй ИЙВИВЛ/ ИЕЗХ

•вйвивл вхвнвзхиавйц 
-А-олззьихшгоп Ен 11 вйвивл ВХВНаВЙ»Е-ОН1ГВ 
-иНоЗ 'ейвивя вхвнйАхнАл-онхзазойц ‘вйвивл 
вхвлзнвиохз вн -зинзжоцЧГзйи ваох вавхзКзйп 
ВЙВИВЛ ВХВНЕ013 ВХКИ1хАХИХЗН051 вн охзинЗнзн 
еи ве охзинзмгоь-йзйи вГ/лгзь-хевй ей иГГзйц

121 нзвн

'ИХЗОНЦЗЙ
ИЕЗХ вн зинЗничнеи ве иСохийн вн ийоаеи опя 
ихлзнззй ‘вахз1Гзйз зхиншгохдозн иьзнездо ки 
©V вавнпгчСвЕ зз вхкиГгейзКзф охвл ‘инвхйо 
ихзнийгдо И1ги илзииволо ‘илзивлшгдАнзй вн 
вхкийнзхзшиол а хвззнзйн зз вС вхвиНвйзВзф 
вн вхвийнзхзнкол хо иходвй ихАйй и охлвл ‘вх 
-кийвйзКзф ен вийнзхзикол внвзхиь опглЕИ хо 
лиоввдо а инолве зхинео!чз вн зинзшгчнеи ои 
ихаон^зв иолвн хвхои нолве нзеснчз зчз

юг извя
вхвйвнв^ вн зхзаонзвь хо ихзйх вай 

хваАзввх охзн ве охвхол ‘вйвивл вхвнео!Ч.з хо 
охзийи з вхвийАхихзнох вн охзинзнзиеи

'ЕхвшптшАяз вн ийвивл ЗхлхАсН/ 
вн охзинзнн ои и зГпиаонвхз вкзве вйвивл вх 
-ВНЕ01ЧЗ вхкийАхихонол вн знвзвнзкеи ве охо 
инзжовСзйи вн оханвИжчздо вн зкзйа оц 

202 нзвн
Ю2 Н31ГЬ021 извя

онзх
-вйлзйи з охзнвйжзи-хсвй охвхол ‘внзК хо вйзо 
зи хззгп хо лойз вн охзнвьихеи и1Гзйи Кзй наа 
-зн!Г вн иавхзон зз в В оаонвн зжои зн вхвий 
Ахихзно>1 еп зинзнзиеи ве охзинзлсовКзйц ‘вх 
-вийАхихзнол вн знвявнзиеи ичл иичхзийп зз 
вС хзонзвх-хчз знхихзои зз зн ахийойвн вн вх

хзачз Н31ГЗХИН
вчиеи Х1ПШЕ01ЧЗ июи ЕхвливдАизс-1 вн хчхнзС 
иеайи зззна в!Г зжои иАСнзйзфзй вн знккжзя 
-ойн ве шги вйвивл БХЕНЕ01ЧЗ вн знв1нАневй 

ОХЗИНЗЖОВИЗЙП ‘ВЙВИВЛ ВХЕНЕ01ЧЗ ЗЯ0ЕХ0 
30 в» шги иАЕнзйзфзй йзйи НЗЗЗНЕИ зСчд в!Г

■вхвлшгд
-Анзй вн зхиивхйо хо хвявнц-чиеи зз онзахзГТ 
зйзоизн охиол ‘вхвийвйзйзф вн вхиинзжвчУее 
м вхвнвйн знваняхззйтчоо ВЕ ЗИНЗЬВНЕ • онзахз 
-зйччз хо иходвй внолве хо инзвзСЗйцо вз вх 
-лйтвйзИзф ве озйзхни 1ндо хо зхиходвя

ЕСНОЛВЕ
ВШ1ЕСН43 0НЗВ1ГХЧЗ ‘овхззьюЛГАохчз ваолвх хиз

и п

22 35
твително нападение извършено против неза
висимостта и териториалната цялост на Феде 
ративна социалистическа република Югосла
вия 
ние
по този въпроси;

7) упражнява и други, от тази Конститу
ция предвидени, права и длъжности

Президентът на Републиката 
със Съюзния изпълнителен съвет 
време на пололсението на война постановления 
със силата на закона по въпросите от компе
тенцията на Съюзната скупщина. Президен
тът обнародва гези постановления 
да ги представи в Сюзната скупщина 
твърждение щом тя бъде в състояние да засе
дава.

ляване на стопанското развитие в Югосла
вия, както и за капиталовложения, които са 
определени с международни спогодби.

Член 113

Член 116 Член 211
Съюзната скупщина избира 

на Републиката на съвместно 
всички камари в срок от един месец преди 
изтичането на мандата на президента на Репу 
бликата, който се намира на длъжността.

Кандидат за президент на Републиката но 
гат да предложат в Скупщината най-малко 30 
представители по собствена инициатива или 
въз основа на предложението на Съюзния от 
бор на Социалистическия съюз на трудовия 
народ на Югославия. Между предлагащите 
най-малко по

президента 
заседание наЗа грмжданите на Югославия съществува 

единствено югославско гражданство.
Всеки гражданин на една република е съ 

щевременно и югославски гражданин.
Гражданинът на една република 

територията на друга република същите пра
ва и задължения, както и нейните гралгдапи.

Член 117

ако Съюзната скупщина не е в състоя
ла се събере на заседание, за да решава

За финансирането на стопанския развой 
на недостатъчно развитите републики и кра 
ища се образуват специални федеративни 
фондове.

Със съюзен закон се предписват услови 
ята и начинът за отпускане на средства от 
този фонд.

На републики, които със собствени сред 
ства не могат да финансират необходимите 
обществени служби, Федерацията дава до

тации при условия утвърдени със съюзен 
закон.

има на

съвместно 
издава по

Републиките издават постановления за из 
пълняване на съюзните закони, когато за то
ва са овластени с този закон, или когато със 
съюзен закон са уредени работите, за изпъл
нението на които са компетентни републикан 
ските органи, а от съюзния закон не е опреде 
лено разпоредбите за изпълнението на такъв 
закон да се издават от съюзни органи.

Републиките са отговорни за ■ изпълнение
то на съюзните закони и на другите съюзни 
постановления на своята територия. В обла
стите от изключителна компетентност на Фе
дерацията, разпоредбите за пзвършаванетона 
съюзните закони издават съюзните органи.

петима трябва да бъдат избра, 
ни във всяка от републиките, а половината 
от в.сички предлагащи трябва да са от редо 
вете на членовете на Съюзната камара.

За президент на Републиката, е избран ка 
ндидатът, който е получил мнозинство от гла 
совете от общия брой на всички съюзни пред
ставители.

Веднага след избирането 
на Републиката 
пред Скупщината.

и е длъжен 
за по-

6 постановление със сила на закон, нзда 
дено по време на военно положение; могат, из 
ключигелио и временно, да се отменят някои 
разпоредби на Конституцията на Югославия 
които се отнасят до отделни свободи и права 
на гражданина, до правата на труповите и 
другите самоуправителни организации, както 
и за пълномощията и състава на изпълнител 
ните управителни органи, когато това се

Член 114
му, президентът 

дава тържествено изявление
Въз основа - на закона Федерацията мо

же:
1) да утвърждава задължения за образу

ване на резервни обществени средства в тру 
довпте организации и обществено-политичес 
кнте общности,. да установява контрол въху 
цените и да предписва начин за ценообразу
ването за отделни произведения и услуги и 
да утвърждава задълженията на трудовите 
организации определена част от своите дохо
ди да ползват за развитие на материалната ос 
нова на своята дейност, респективно за стопан 
ското и обществено развитие, ако тези мерки 
се изискват от общите интереси за стабилност 
на стопанството и за осъществяване на основ
ните отношения, утвърдени с обществения 
план на Югославия;

Член 212
Президентът на Републикатаизис

ква от интересите за защита на страната а 
Съюзната скупщина няма 
събере на заседание.

„ се ползва с
имунитет и е отговорен пред Съюзната скуп 
щина за изпълнението на своите функции съ
гласно Конституцията на Югославия и съюз 
ните закони.

Президентът на Републиката уведомява 
скупщината за пололсението и проблемите на 
вътрешната и външна политика и може да 
предлага на Скупщината разглеждане на от- 
делни въпроси и взимане

възможност да сеЧлен 118

Член 208
Президентът на Републиката

Правата и задълженията на Федерацията 
осъществяват органите на Федерацията в рам 
ките на своята компетентност, и с^моуправи- 
телните организации, дейността на които об
хваща цялата територия на Федеративна со
циалистическа република Югославия.

В изпълнението на правата и задължения 
та на Федерацията участвуват реп}гблшште, 
общините и другите обществено-политически 
общности, съгласно с техните права и задъл
жения, които са утвърдени с тази Конститу
ция и законите.

В областта на изключителна компетенция 
на Федерацията органите на Федерацията са 
отговорни за пълното осъществяване правата 
и задълженията на Федерацията и когато с 
тази Конституция изпълнението на отделни 
работи е дадено в компетентност на други ор
гани и органлзац;ш.

има право
да спре изпълнението на постановленията и 
другите предписания на Съюзния изпълните 
лен съвет преди тяхното обнародване

Ако президентът щ> Републиката спре 
изпълнението на акта на Съюзния изпълни
телен съвет, а Съветът не анулира своя акт 
президентът на Републиката ше изнесе вед
нага спорния въпрос пред Съюзната камара, 
за да се вземе решение. ‘

на решения.
Член 213

по-дълготрайно отсъствие иля 
по-дълготрайно възпрепятствуване председате 
ля на Републиката замества в изпълнението на 
всичките му функции председателят на Съюз 
ната скупщина.

В случай на

2) да предписва ограничения в разполага
нето с обществени средства от страна на тру
довите организации и обществено-политичес
ките общности, когато това е • Необходимо за 
предотвратяването и ликвидирането на по-го- 
леми растройства в стопанството и на по-голе 
ми несъразмерности в изпълнението на обще 
стаения план на Югославия или когато това 
се изисква от инетересите на народната от
брана, или други извънредни потребности на 
страната;

3) да утвърждава за трудовите организа- 
обществено-политическите общности за

! Член 209
Президентът на Републиката иърщц сво

ите права и длъжности въз основа и в рам
ките на тази Конституция и съюзните закони

На президента на Републиката, ако е из
бран от редовете на представителите престава 
мандатът на представител.

Член 210
Президентът на Републиката се избира за 

срок от четири години и може повторно да сл 
избира за още един последователен изборен 
ПерИОД.

Постановлението за ограничаване избира 
вето за президент на Републиката не се отня' 
ея за първия президент на Републиката Ио! 
сип Броз Тито.

Член 214
За обсъждане на политиката и положе- 

ето в страната и работата на политическо- 
зп.ълнителните и управителни органи, и за 

предложение на становища и мерки към отго
ворните държавни 
Републиката

органи, председателят на 
може да свиква Съвета на Фе

дерацията.
Членовете 

начава Съюзната

Член 119
на Съвета на Федерацията яаз- 

а камара, по предложение на 
председателя на Републиката, от редовете на 
съюзни и републикански държавни функцио
нери, както и от функционери на обществено- 
политическите -и

цик и
дължения , които са от интерес за народната 
отбрана.

Федерацията може със закон да образува 
на територията на република и на други об
ществено-политически общности органи на уп 
равление за извършване на определени упра
вителни работи от изключителна компетен
ция на Федерацията, както и да предписва за 
дължекие на република или на други обще
ствено-политически общности да образуват ор 
гани на управление за изпълнение на такива 
работи или на работи от общ интерес за Феде 
рацията, а които са пренесени в тяхна ко«хге- 
тенция.

Член 115 __  други организации, и
Редставители на обществения живот в Юго1 

славия.Федерацията може да утвърждава изво- 
видове-те приходи на общините, репу- 

обществено-политически об 
това е необходимо за о-

рите и
бликите и другите 
щности и може. ако 
безпечаването на равни условия за раоота на 
трудещите се или трудовите оргакпзац-.ш. или 
ако това го изискват интересите на стабилно- 

осъществяването на

ГЛАВА XI

Съюзен изйълнишелен съвеш
Член 215Републиканските, околийски и общински 

органи са длъжни да обезпечават изпъл
нението на законите, актовете и мерките на 
съюзните органи в тези области и за тази цел 
да сътрудничат с тези органи, когато те тър-

стта на стопанството и
основните отношения, утвърдени от обществе 
ния план на Югославия, да определя размери 
те. в конто тези общности могат да утвърж
дават своите приходи и другите средства.

и дължностите на Федерацията.
Съюзният 

рен за водене на 
основите на която 
щина.

Съюзният изпълнителен отгово*
ФедераЦН*т*’ 

Съюзната скУ°

изпълнителен съвет е
политиката на 
утвърждава
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ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

КВАРТИРИТЕ
л Всички са за масо-
9 еа физкултура, по 

как да се йосшише
това?

ф Сйортяи организа
ции шри година без 
юдиити събрания!

тира в село Жслюша. Гроз 
дан Петров, служащ в ОНО 
в Димитровград не е 
право на квартира, опреде
лена за бойци, защото е имал 
такава от три отделения с 
твърд материал. Илия Мар 
ков има само жена, Служащ 
е, на Завода за социални гри 
жи в Димитровград и имал 
е квартира в сградата на За 
вода от две отделения.

Напомням, че тези лица, 
които получиха квартири ка 
то бойци от войната са чл
енове на изпълнителния и У- 
правителния отбор на Съюза 
на бойците и те поделиха кв 
артирите между себе си, кое 
то е незаконно.

Аз имам най—голяма нуж 
да за квартира, което се ви 
ди и от протокола на комиси 
ята, която направи преглеж
дане на квартирите. И тоя 
път. квартира не получих, въ 
преки това че моята кварти
ра е пред падане.

Моля това писмо да се от 
печати във вестника. За да 
нните в писмото отговарям 
материално и морално.

Генади Миладинов 
ном. л. к. 2171 Димитровград

Разпределение на кварти
рите на бойците в Димитров 
град е направено от страна 
на Изпълнителния отбор на 
Съюза на бойците иеотговор 
по и своеволно, на приятели 
и симпатизери, които не са у 
частвували във войната.

Основната организация бе 
опълномошила управителния 
отбор да направи разпреде
ление на квартирите според 
окръжното на Съвета за 
социална политика и народ
но здраве — Отдел за инва 
лиди и борчески въпроси 
№1672 от 3 ноември 1961 го 
дина. В това писмо ясно пи
ше, че ръководители както 
що е Кирил Илиев, шеф на 
Завода за социални грижи 
няма право на квартира. Въ
преки това той получи най—• 
добра квартира от три отде
ления. Той няма деца, а въ 
преки това не е бил в НОВ 
нито един ден, а до края на 
1944 година е бил в местното 
коменданство като милицио 
нер. Той разполага със съмни 
телни документи, че е борец от 
НОВ. Рангел Каменов също 
така няма право на кварти
ра, защото има къща в Гоин 
дол на 5 км. от Димитровг
рад. Той е имал добра квар

имал

Тези дни в Димитровград 
се разисква за работаМНОГО

п на спортните организации 
„ техните постижения. Това 
разискване папусна граница 

спортните кръгове и ота на
5хвана и останалите масово
^политическите ор1
цни и хора, които за спорта 
„ физкултурата

па стадиона в дпите на
помисляха

само
фестивала. Всички други пр 
облели са били предоставе 
цп на един малък брой хора 
задължени” за спорта и |ри 

зкултурата, които и но няко 
лко години пе са намерили 
за нужно да свикат членове 
те на своите организации и 
поднесат отчет за своята (пе) 
активност. През тоза време

Момче, слабо се занимаваш със спортуване...

в града са създадени оргапи 
зацин и форуми, които са и 
мали задача да развият спор 
та и физкултурата в града и 
общината. Това са Съюзът 
па физкултурните дружест 
ва, Управителният отбор на 
фонда за физкултура, коми 
сията за физическа, култура 
прн общинския отбор и дру 
гн отговорници за физичес 
ко възпитание и отбори при 
всички масови организации. 
Във всички тези ръководет 
ва са заседнали няколко де 
сетнна хора от масовите орга 
пизащш, конто при поднася 
не отчет за своята активно 
ст наброяват и това свое за 
дължение. А ако иска човек 
да погледа какво е действи 
телното положение в спорта

ща, ние ги знаем, дай да ви 
дим какво трябва да напра 
внм за да отстраним тези от 
рицателни явления?’

три години не са възобновя
вали своите ръководства, то 
гава всички функции и длъ 
жности останали само на два 
ма човека. Това са преподава 
телите по физическо възпи
тание при уичлшцата. За 
тях се смята, че са длъжни 
да работят, защото за това 
са платени. И тогава не е чу 
дно, че един човек при сек 
цията за кошарка в дружест 
вото „Партизан” е касиер, 
треньор и секретар! Всичко

каквото затрябва за физичес 
кото възпитание от тях се ис 
ка. Поставя се въпроса могат 
ли те да работят като препо 
даватели в своите училища, 
да организират физкултур
ния живот в града, да подго 
твят състезания в града и 
вътрешноста на страната, да 
организират масовите упраж 
нения ’ за общинските фести 
вали и всичко това да бъде 
качествено.

Ръководител на общинската 
комисия за физическа кул 
тура незаинтересован за спо 

рта
ШОФЬОРЪТ САМ ОПРЕ

ДЕЛЯ СПИРКИТЕ
Старата поговорка „Рибата 

започва да вони от главата” 
и в тоя случай намери свое 
то място. Често пъти когато 
се търсят кадри да работят 
в някоя област не се държи 
сметка за това могат ли те 
да отговарят на своята дл ь 
жност. Като че ли е достатъ 
чно да се създаде ннкой об
ществен форум,, да се поста 
ви ръководител и работите 
ще тръгнат както трябва. О- 
баче в действителност рабо 
тите не вървят така. За вся
ко място е нужен човек с оп 
ределени способности за ра 
ботното място, което му дава 
обществото. Ръководните ме 
ста в никой случай не са на 
града, а само задължения за 
хората. Такъв е случаят и с 
комиисята за физическа кул 
тура при общинския народен 
отбор, която има за ръково
дител човек, който не позна 
•ва спорта, който нито ведиаж 
не е присъствувал на спор 

тно състезание, нито пък 
когато е получил това задъл 
жение- не е направил уси
лия да се запознае и оправ 
дае Това доЕеГрие съссвоята ра 
бота. И много естествено ко 
гато не работи такъв компе
тентен орган при общината 
няма да работят и останали 
те дружества и организации 
в града и по селата.

Като си има пред вид и 
това, че организациите за

един човек с багаж, който и 
скаше по мене да изпрати 
някои неща на сина си, за
щото работим заедно. Аз за 
молих шофьора да спре на 
спирката, но той не иска то

От известно време между 
Босилеград и Долно Тлъми- 

редов-
\

но са възстановени 
ни съобщителни връзки. За
това заслужава похЕала бо- 

Транспортно

Б. Николов

силеградското 
предприятие „Бесна кобила”. 
Обаче покрай добрите рабо- 

се появиха, и лоши, кои 
то понякога огорчат човека.

Случи се, че на 21 т. м, пъ 
тувах от Долно Тлъмино до 
Босилеград на път за Бел- 

където работя като ст-

40 години от създаваме
стрелческата организация

ва да стори.
Противно на това между 

спирките приема багаж и ггь 
тници, което значи спира 
там където не е определено 
да спира, а на самите спир
ки не иска да се задържа.

Това не е в полза на пред 
То би трябвало 

про-

ти

Стрелческата спортна орга 
низация в Димитровград има 
видни успехи и големи тра
диции в своята дейност. Пр 
ез настоящата годна това бе

ват в 12 стрелчески дружи 
ни в общината.

През 1962 година общинс
кият отбор на организация 
та е взел участие във всич
ки състезания и зае трето 
място в околията. В състеза 
цията с отборите от Пирот, 
Бела Паланка, Бабушница и 
Димитровград зае първо мя 
сто. Това се постигна благо
дарение активността на Ми 
лованович, най—-добър стре 
лец със спортна пушка, Гро 
здан Велков, Александър Ра 
дев, Тома Делчев, Велко Го 
ведарица, Иван Зарков и др.

Стрелческата организация 
има и големи традиции. Ос 
нована през 1923 година, тя е 
участвувала на състезанията 
в Марибор 1929 година, Бел
град 1930 година и Нови сад 
1931 година. Най—добър стре 
лец в стрелческата организа 
ция „Капетан Катанич” е 
бил Петър Попов, който е и 
бил почетен член на органи 
зацията до негова смърт.

След освобождението в стр 
елческата организация акти 
в. 1 са работили крум Васов 
и Илия Димитров. Организа 
цията е била в състав на 
организацията на Народния 
фронт. През 1953 година Ки 
рил Трайков, Илия Раич, Ра 
доваи Пешич, Еленко Мнло- 
ванович дадоха инициатива 
за формиране на стрелческа 
дружина „Граничар”. След 
топа е създадена стрелческа 
организация в Смиловци. В

и спортните организации в 
града тогава може свободно 
да се каже, че тези организа 
цни нямат никакъв 
веп контрол и че сегашното 
положение налага предприе 
мане мерки за разрешаване 
па тоя въпрос още през тая 
есен.

град,
роител. Направи ми зпеча - 
ленив, че шофьорът е и конду 
ктор. Но това както и да е. 
По-лошо е, че шофьрът сам 
определя спирките — спира 
където е нему воля, а не на 
определените спирки, 
например в село 
на рейсовата спирка чакаше

приятието.
да предприеме мерки 
тив своеволията на шофьо
рите си, да зачитат правила 
/а и да бъдат по-внимател
ни към пътниците.

Стамен Смилков, работпнк 
Ул. Максим Горки 213 

Земун

общест

Така
РикачевоКакво е положението сега?

На последното заседание 
на Съюза на организациите 
за физическа култура се ко 
нстатира: работниците не се 
занимават с физкултура, при 
ОНО не съществува фонд за 
физическа култура, 
динара лежат в 
работа на спорните 
не започва, „Спортист” оста 

10 фудболиста, идейно 
—политическа работа всред 
спортните организации не съ 
ществува; реквизити 
кооперациите въобщо не се 
интересуват за развитие на 
физическата култура,
Дателни явления на спортни 

зачестиха.

хумор

Една ше/с ош ЗЬони,и
500.000

банката, а 
обекти

Един от най-добритенал с
ше. единствената организа
ция в града, която проведе 
своето годишно събрание и 
отчете своите резултати. Тя 
има 950 члена, които члеиу

няма.

ото и
последна спортна вестте сяъстезания 

предприятията искат да по 
мотат, но искат и качество, 
птн. Дълъг ще е списъкът на 
ония неща, които липсват за 
да се констатира действител 
ното положение в спортните 
организации. Те са преразка 
звани на всички конфереи 
ции и във всички доклади. 
Затова когато на последното 
пленарно заседание на СО 
ФКа започна отново да се го 
пори върху тези недостатъ 
ци един от присъствуваши 
те извика: „Доста с тези не

Още една иобеда на „Граничар“ 1В отбора на „Ратко Павло- 
вич” взеха участие в състе 
заиието Радомир ТТетрович, 
Миле Тошич, Мома Младено 
вич, Добрин Николич и Сте 
ва Димитриевич. Отборът 
на „Граничар” получи 
кръга и победи отбора 
„Ратко ГГавлович” с 63 кръга 
разлика.

На 28 октомври отборите 
на стрелческите организа
ции „Граничар” от Димитров 
град и „Ратко Павлович” от 
Ниш се срещнаха на състе 
зание по стрелба със спорт- 

пушка. Отборът на „Гра 
ничар” бе в състав Гроздан 
Велков, Драгомир Миловано 
вич, Илия Раич, Томислав 
Делчев и Радован Пешич.

апп'7

740на па
настоящия момент организа
цията има 12 стрелчески ор-

Илин Раич Нищо чудно той пристига с автобуса...П. гаиизации

БАИ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИГРУИНСКА ОБИЧ М. ПЕТРОВ
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Българското окупационно 

устройство в Сърбия
Освен борбите против акти пус през цялото време на о- 

вните сили на партизанските купацията се намираше в 
отряди и НОБ боевите чети Нишка баня. Тези българ- 

злодей- ски части нанесоха значител 
ства на ачектираната терито ни загуби на партизанското 
рия като убиваха много пат движение в Южна Сърбия, 
риоти и запалваха къщите С участието си, български 
на партизаните и сътрудни- те окупационни сили създа- 
ците на Народноосвободител доха възможност на Герма- 
ното движение. ния да изтегли от Сърбия ня

колко свои дивизии и да ги 
Боеви разузнавателен---- отправи на Източния фронт.

отряд Освен борбите, които тези ча
сти водиха срещу партиза- 

движение з Сърбия, 
българският окупационен ко 
рпус имаше и специални за 
дачи, както — обезпечаване 
на железопътните съобще

ния и мостовете от Лапово 
до Гърделица и от Ниш до 
Пирот и Прокупие. Българ
ският окупационен корпус 
макар и формално и да ня-

тиви”, с които към България 
се присъединява по-голяма 
част от Македония и югоиз 
точната част на Сърбия, и

б) Съществуване на бълга 
реките окупационни сили на 
неанкетираната част от Сър
бия, с така наречените „огра 
ничени права”. На неанке
тираната част на Сърбия в 
течение на войната Бълга
рия направи промяна на вла 
стта, и управлението, анули 
ра предишната организация 
на сръбските органи на вла
ст и административното деле 
ние на анкетираните области 
адаптира към административ 
ното устройство ра тогаваш
на България. Така на анке
тираната част беше възста
новен български окупацио
нен порядък.

Целокупната държавна вл 
аст в страната, към която бе 
присъединена и част от Сър 
бия се намираше в ръцете на 
българкия цар (Борис Ш Ко 
бургски). В лицето на царя 
бе|ме изразена целокупната 
власт. Куизлинговското пра 
вителство на Филов беше аб 
сслютен изпълнител на воля 
та на царя.

Според „временните дире
ктиви” и Виенския договор от
1941 година България анкети 
ра една част от Югославия 
— почти цяла Македония и 
Врански и Пиротски окръг, 
както ц територията северо
източно от Заечар.

Това е територия, която 
вече през месец април 1941 
година беше присъединена 
към България, т. е. попадна 
в състава на царство Бълга
рия. Впрочем от началото на
1942 година на територията 
на Сърбия под германска о- 
купация, която тогава беше 
под управлението на куизли 
IгговскогЪ правителство на 
Милан Недич, при определе
ни условия и с определена 
задача, фашистка България 
все до края на войната дър
жа един окупационен кор
пус (български окупационен 
корпус), за борба против На 
родоосвободителното движе
ние. По този начин в тече
ние на Втората световна во 
йна в Сърбия имахме две фо 
рми на българска окупация:

а) Окупация на една част 
от Сърбия въз основа на Хи 
тлеровите „временни дирек-

вършеха и масови

Група окупатори
Българските окупацион

ни власти формираха през 
1943 година тези отряди като 
специална част. Те имаха из 
ключително за задача —■' бор 
ба против Народнооспободи- 
телното двежение на терито 
рията на Врански окръг, за- 
щото партизанското движе
ние вземаше широки разме-

из Сърбия, а нарочно в То- 
плгща, Лесковашки, Пирот
ски и Врански окръг.

По този начин, български- 
зъв

маше право да предприема 
акции срешу цивилното пасе 
ление, той активно участву 
ваше в борбата срещу нелега 
лните организации на КПЮ 
на окупираната територия 
където арестува голям брой 
патриоти, а след това извър 
ши масови злодейства и кла 
нета над мирното население

нското

ят окупационен'корпус 
всяко отношение 
функцията ча окупатор, 
само, стгрямо партизанските 
сили, но и против ©станалото 
население.

вършеше
не

ри.

Международно-правно положение на българ
ското окупационно устройство в Сърбия

Контрачети

Контрачетите имаха за за
дача да заставят Народноос 
вободителното движение, да
водят непримирима борба Поставя се въпроса: какво е власт, която единствено и пр това как е дошло до окупа-
срещу партизаните и да про било международно-правното изнаваше. Успешният ход ция, дори и в случай когато
пагандират великобългарски положение на българското о на партизанската война на а окупацията е дошла като по
шовинизъм и по този начин купационно устройство в Съ нкетираната територия, коя- следствие на незаконна вой-
да сеят омраза между сръб рбия през време на Втората -то според „временните дире на, дори и тогава на окупи-
ското население на анкетира световна война. От станови- ктиви” попадна под властта раната територия трябва да
ната територия. Контрачети щето на международното на България, доведе до ос- бъдат в сила военните прави
те бяха оформени при околи право, окупацията на една вобождаване на области на ла.

и като такива бяха при- страна представлява времен- тази територия, на която Бъ
но положение, като факти- лгария нямаше нищо, поне- 
ческо положение. Фактът на же целият й окупационен по

рядък беше срушен, факти- 
чести не съществуваше.

Според чл. 42 от Хагския 
договор, една територия се 
счита за окупирана все дото 
гава, докато в нея се нами
рат окупационни войски и 
докато те са в състояние да 
вършат действителната вла- 

щом . „законната ст. Ако неприятелската войс 
ка се оттегли от някоя част 
на окупираната . територия, 
там вече не съществува оку 
пационен порядък. „Една те 
ритория се счита за окупира 
на когато в нея действител
но се намират окупационни 
войски. Окупацията се прос
тира само на оная територия 
на която е възстановена та
зи власт и на която тя е в със 
тояние да я провежда.

От цитирания вече текст 
на Хагския договор можем 
да заключим, че специфич
ният характер на югославс
ката ^революция и Народоос- 
вободителната вонйа създадо 
ха нови отношения и ново

Окупационното устройство в ане- 

ктнраната част на Сърбия ите
вързани за определена тери
тория. Те бяха съставени от 
хора, които са се изказали ка 
то прггаърженици на българ 
ската
част от които бяха продаде
ни души. С идването на бьл 
гарските окупационни 
те постъпиха в тези въоръ
жени чети. Контрачетите уча

Такива схващания, съвс
ем естествено, дойдоха до и- 
зражение в международната 
правна и съдебна практика 
в ония страни, които бяха 
под фашистка окупация и 
които претърпяха сериозни 
загуби от окупацията. Зато
ва актовете на окупацион
ния порядък в тези страни 
след вонйага се третираха 
като незаконни актове.

Окупационното устройство 
на фашистка България в а 
нкетираната част на Сърбил 
се състоеше от — а) Органи
зация на държавната власт 
и управление, и б) Организа 
ция на военния състав.

Окупационното устройство 
в анкетираната част беше ус 
тановено с цел побългарява
не на сръбските краища. В 
цивилното управление на те 
риторията на една админист 
ративна околия най-висш о- 
рган на власт беше околийс 
кото управление, което има
ше най-голяма цивилна вла-, 
ст на територията на околия

ргани разпределяха всички 
работоспособни мъже по де
сетини и по този начин обез 
печаваха изпълнението на о 
купационното устройство. .

На анкетираната терито
рия в Сърбия българските о 
купационни съдилища също 
бяха пригодени към органи-

окупация дава на окупатора 
само ограничени права, кои
то той може да упражнява 
над заетата територия.

Член 25 от Хагския дого
вор от 1.901 година опреде
ля към съществуващите за
кони на окупираната страна.
Така, според този член е оп 
ределено,
власт” действително мине в 
ръцете ча окупатора, той да 
предприеме всички необходи 
ми мерки, които зависят от 
него за въвеждане и обезпе
чаване на колкото е възмож 
но, обществен ред и живот, 
съобразявайки се, с изключе 
ние ма абсолютни препятст
вия със законите, които са в 
сила в тази страна.

Хитлеровите временни ди
рективи и Виенския договор 
от 1941 година като едностра 
нни актове в международни
те отношения не могат да се 
приемат като законни акто
ве за анексията на една част 
от територията на Югосла
вия. По този начин и анек- положение на окупатора в 
сията.на една част около За Югославия, каквото не е мо- 
ечарско и Македония към гло да бъде в предишните 
България, са незаконни акто войни, 
ве, засновани на основи, ко
ито са в противовес с между
народното право.

окупация, най-голяма

сили

Българската окупация в Ю 
гославия през Втората свето 
вна война, която беше прове 
дена в рамките на едностра
нните решения на Хитлеро- 
ва Германия за подялба на 
Сърбия, ако се имат предвид 
тежките последици които бъ 
лгарският окупатор остави 
на територията на Сърбия 
(масови убийства, грабежи) ■ 
•представлява материал за пр 
еценка на
правно устройство в Сърбия.

Измененията

ш

та.
Околийското 

даваше директиви, издава ра 
зпоредби за всички нему под 
чинени органи в околията, т. 
е. за всички органи на власт 
и управление, които бяха в 
неговата териториална ком
петентност. То вършеше ре
визия на общата работа на о 
бщинските управления на не 
говата територия. Начело на 
околийско управление се на 
мираше ръководител — об
щински управител, който и- 
маше големи пълномощия. О 
колийските управления на 
анкетираната територия в 
Сърбия през време на окупа 
цпята бяха в пряка връзка 
със Софийското областно у- 
правление-

На територията на околий 
ското управление като циви 
лен орган на българската по 
лиция съществуваше околи
йско полицейско управление. 
Това фактически беше бъл
гарската полиция, която уп
ражняваше полицейски на
дзор. на територията на една. 
околия.

управление

международното

и допълнени 
ята по отношение положени 
ето и праврта на окупатора 
на окупираната територия, 
които последваха след Вто
рата езо-г-м|г;. лсГн;:. а които 
се основаваха на силата на 
съпротивлението от

Народоосвободителното 
движение, не могат да се 
приемат като задоволяващи. 
Така например, в член 64 на 
Конвенцията от 1949 година 
е дадено право на окупатора 
да може да предприема твър 
де строги мерки към населе
нието; което даде съпротива 
на окупатора.

Трудоваци
страназацията на цивилните съди

лища във фашистка Бълга
рия. На територията на една 
околия съществуваше околи 
йски съд, който беше подчи 
нен на Областния съд в Со
фия. На територията на е- 
дин окръжен съд българите 
възс. ловиха 
околийски съда.

ствуваха в по-малки боеве с 
партизанските сили но зато- 

— правеха страхотни зло 
действа на 
която действуваха. Често пъ 
ти те служеха катов водачи 
на българските окупационни 
сили, защото добре познава
ха терена и с това подпомага 
ха при движението на българ 
ските войски и организиране 
на действия срещу Народо- 
осЕободителната войска.

наФактът, че от средата на 
1941 година все до края на 
Народоосвободителната бор
ба на територията на Сър
бия (както бе случай и в оста 
палите краища на Югосла
вия) една част от тази тери
тория беше в ръцете на На
родоосвободителната войска 
и партизанските отряди. На 
тази територия вече същест-

територията на
Анефхтирането на сръбски 

краища към България през4 
Втората световна война, как 
то вече се вижда, е в проти
воположност с чл. 23 от Хагпо н яколко
ския правилник а и затова, 
защото на окупираната терм 
тория България корено про
мени съществуващия поря
дък и , юрисдикцията на бив 
ша Югославия, въвеждайки 
напълно нова организация 
на власт и управление, при- 

е3 втоРата половина на лагайки -навсякъде закони- 
1943 година, с цел да спре за те на царство България и за 
силеното Народоосвободитеях веждайки свой държавен о 
но движение на територията 
на Врански окръг, българ
ският окупатор формира та
ка наречените селски въоръ 
жени грухти (обществени си
ли). Това беше един вид сел 
ска стража, съчихгена от хо 
ра, доверени на България и 
готови да дадат подкрепа на 
окупационната войска. Въоръ 
жени от страна на българи
те те имаха за задача да за
щищават селата от партиза
ните, да следят за движение 
то им, и да осведомят поли
цейските и други военни 
сти от българската армия.

Целокупното българско о- 
купационно устройство на а 
нкетираната част на Сърбия 

български слу-

С тази Конвенция 
ни големи права на окупато
ра по отношение на наказа
телните мерки, с които той мо 
же да упражнява натиск над 
окупираното население. Най- 
строго са 1таказваии дела на 
диверсии, шпионаж 
Тези пълномощия на окупа
тора над окупираното населе 
ние са дали възможност на 
окупатора да върши насилие 
над мирното население.

ДИМИТРИ Е КУЛИЧ

са даде-
вуваше народна власт. И от 
становище на международно 
то право на анкетираната те 
ритория, на която вече съще 
ствува народна власт — 
че не се счита за окупарана. 
Партизанската война 
енародна освободителна бор
ба успя да създаде безброй 
нелегални иародооезободите 
лни отбори на терхггорията 
на окупираните области. 

Положителното

съчиняваха 
жещи и полицаи, които бя
ха специално изпратени в Съ 
рбия.

Обществени сили (селски въ- 
______ оръжепи групи)

ве-Общинсклто управление 
беше най-висша цивилна вл- Във военния състав на бъ 

лгарското окупационно уст
ройство покрай регуларната 
войска се намираха и воено- 
полхщейски чети, боеви разу 
знавателхпх отряди, контраче 
ти, обществени сили и бъл
гарска жандармерия.

като вс и пр.аст на територията на една 
община, ката най-висша циви 
лна власт на тази територия 
която беше отговорна пред о 
колийското управление и о- 
колийското полицейско упра 
влехше. Начело ка общинско 
то управление се намираше 
кмет. 1

В състава хха българското 
окупационно устройство 
анкетираната част от Сърбия 
като държавни управителни 
органи в рамките на българ
ските сбщшш съществуваха 
и данъчни управления, кои
то събираха данъчните обла 
гания. Като служба за вър
шене на масови реквизиции 
във всяка община беше фор 
мирано комисарство както и 
митница, които по време на 
войната вършеха коххтрол на 
стокосбръ щението измежду 
България и Сърбия.

В системата на българско
то окупационно устройство е 
характерна централната, по- 
лувойнишка организация на 
цивилното управление по се 
лата, в които българите наз 
начаваха за старейшхши кме 
тски наместници, а тези кме 
тски наместници според ди
рективите на българските о-

купационен порядък.
Впрочем, международното 

правно положение на българ 
ския окупационен 
в Сърбия (както и в дяла Ю 
гославия,) гледано като по-

порядък междунаро
Дно право наистина все 
не е напълно определило по 
ложението на окупатора "в о 
нулираната територия както 
и положението на

още
ложение на окупатор в оку
пирана територия, на която 
в течение на Втората 'светов 
на война съществуваше масо 
ва Народоосвободителна бо
рба, партизанско 
като факт, че ка анкетирана 
та територия през цялото вр 
еме на войната

Български полхщепехш части „ЦНЛЕ" НА УСИЛЕ
НА ДОБРОВОЛНА 

РАБОТА

па
Във военния състав на бъ население то в нея. Впрочехл, примери

те от Втората световна вой
на идат в прилог на 
ните страни, т. е. г 
те намиращи се под 
ция.

лгарското окупационно ус
тройство имаше специални 
полицейски части, като бое- движекие окупира 

на жители Столарското 
„Пиле”

ви части под название бое
ви полицейски чети. В рам
ките на тези иначе 
брой български полицаи, ка
то специални полицейски ча 
сти бяха още и

предприятие 
о Димитровград през 

последни дни започна усиле 
па доброволна работа. Чаено 
яете на колектива се наеха

окупа-съшествува 
ше някога по-малка, някога 
по-голяма осЕободехха терито
рия. на която се намираше 
властта на кародоосвободите 
лните отбори. Тя беше избра 
на от народа на свободни из 
бори като суверенна народна 
власт. С това, българският о 
купационен порядък

ча-голям
По този въпрос например, 

голям брой автори застъпва
кТойт°о~^ окупаторът. то шосе до халите на пред- 
тепитопии пАйп! На някои приятното. Пътят се строи з 
злолейст Де вслоДствио широчина от 3 метра. За не 
да юш итгТ60™' не може говото изграждане, както и 
населени^^*3” права НЗД за изграждането на пътеки в 
от не™ ка окупираната двора на предприятието, об- 
нпггия теритоРия- Тези схва шинският народен отбор е 
— Л°Гват ийта прихщи- обезпечил камъни, 
гят —— Р®3 зл°Де#ства не мо Също така с доброволна ра 

■” придобият никак- бота членовете на колектива 
р ва' строят покрива на котларни

цата. Стойността на всички 
работи възлиза на 200 хиля-

1 български окупационен 
корпус в Сърбия

да построят пътя от глаопо-частите на 
моторизираната полиция, на 
рударската полиция. Главна 
та задача на тези български 
части беше борба против пар 
тизанските сили на терхгго 
рията ва анектиранггге кра
ища във Врански и Пирот
ски окръзи. Тези полицейски 
части се движат от време на 
време и се задържаха на ме
ста, в които се появяваха па 
ртизагхски сили, така че ня 
маха постоянно местопребива 
ване.

Според споразумението с 
Германия през месец януари 
1942 година, България, 
да унищожи партизанското 
движение на 
на Недичева Сърбия” отпра 
ви един български окупаци
онен корпус, който

с цел както
на анкетираната, така и на 
неанкетираната територия бе 
ше насочен против партизан 
ските отряди и освободител
ното движение изобщо. Факт 
е, че на освободената част на 
анкетираната територия фак 
тически суверен беше самия 
народ. Тов възстанови своя

„територията

последо
вателно в четири свои съста 
ва остана в Сърбия все до 8 
септември. 1944 година. Ща
бът на този български

Възраженията по отноше- 
ние на това схващане пак и- 
дат в насока, която застъпва 
гледището, че без оглед на

ди дхшара.кор-
С. Нацков


