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След едногодишна пауза нашият вестник отново излиза

на издателството 

на българското 

малцинство
[

Уважаеми читатели, пред вас е новият брой на 
„Братство", подготвен след едногодишна пауза. На 
повечето от вас са добре известни причините, пора
ди които между броевете 2326 и 2327 на вестника из
мина една година! Междувременно нещата частич
но се подобриха, но за съжаление все още не са съз
дадени материални условия за нормална работа, 
т.е. не са обезпечени финансови средства изданията 

Директорът на Канцеларията за човешки и малцинствени права Душан Игнятович на издателската къща на българите в Сърбия без- 
и председателят на Националния съвет на българите в Сърбия Зоран Петров на 
срещата в Издателство „Братство" в Ниш

препятствено за да могат да се подготвят и печатат.
(На стр. 2)

Преброяване на земеделските стопанства
^Преброяването на селскостопанските стопанства в Босилеград- 

ска община, което започна на 1-ви октомври се провежда успеш
но... До момента са преброени над 400 от общо около 1 300 сел
скостопански стопанства, колкото са регистрирани на терито
рията на общината.

УВ Димитровградско има 1982 потенциални 
агростопанства, а до 15 октомври преброи
телите са събрали данни за 530, т.е. 26,7 про
цента от земеделските стопанства.

Стр. (Ц^)

Сесия на Общинската скупщина 6 Димитровград Мая Бойкова участва 

в международната 

експедиция „Алеч 

тлетчер 2012"

Почти двойно по-малко съвети
на местните общности

Стр. @
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Прекъснат мача между 

"Младост" и "Кондива"
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Преброяване на земеделските стопанства Борба за 

оцеляване на 

издателството 

на българското 

малцинство

В Димитровградско
до 15 октомври са преброени
26,7 % от агростопанствата

В разгара си е кампанията за преброяване на земедел- 
Сърбия. Преброяването в Димитров

градска община извършват 12 преброители и двама ин
структори, докато работата им контролира републикан
ският инструктор Славица Павкова.

„В Димитровградско има 1982 потенциални агросто- 
панства, а до 15 октомври преброителите са събрали дан
ни за 530, т.е, 26,7 процента от земеделските стопанства. 
Някои хора не дават достоверни информации, страху
вайки се от данъци, по апелирам фермерите да бъдат чес
тни и да отговарят на всички въпроси, защототочната ин
формация ще бъде от най-голяма полза за самите тях. 
Информациите няма да се дават на данъчните или на 
други контролни органи, но ще се използват единствено 
за нуждите па агростатистиката", поясни Павкова.

В специално изготвен въпросник преброителите съби-

ските стопанства в

(От 011/1. V
Надеждата е в това, че се 

предприемат определени мер- 
редовно съфинансиране 

на дейностите и дано вече няма 
1 проблеми, каквито са налице 

Ц през последните, четири годи- 
^ ни, а които изпъкнаха през 

ноември миналата година, ко- 
гато заетите в „Братство" ре- 
шиха да спрат издаването на 
седмичника, за да не харчат па-

ки за

1„ гга го&ра -■ 1 !д деивмбра -ШЗ..
ри, които всъщност ги нямаше.

На заседание на основателя 
на издателството Национал
ния съвет на българите В Сър- 

преброителите и че е дал точни данни за домакинството 0ИЯ от ц октомври, на което
Това е първото преброяване на аграрния сектор в Сър- присъства и директорът на 

бия след 1960 г. След новото статистическо изследване ще Канцеларията за човешки и 
стане ясно какви са недъзите в земеделието, а от събрани- малцинствени права Душаи 

Ф, _, .йгЦ':'! те данни ще зависи аграрната политика на страната и фи- Игнятович СЪС СВОИ сътрудни- 
V,. Ч Ш& ШШ нансирането от фондовете на Европейския съюз, оповес- ци бе констатирано, че финан- 

тяват агроекспертите. Те също апеларат към гражданите - г 1
мяш-:-;..' -Т-. - да не дават грешни информации, защото това би се отра- сОВИТе проблеми ВЪВ връзкас

Ш ДаС.чтц./.Та.ф . У /йА, знло негативно върху анализите, които ще бъдат базата „Братство затрудняват и дей-
восг"т' “ нс'Догоюре”6е

С цел да се подчертае значението на тази мащабна ста
тистическа акция, Републиканският статистически ин
ститут организира „Керван" под название „Всяко преб
рояване дава описание". Керванът неотдавна мина и през 
Пирот, където на селскостопанските производители бе 
раздаден рекламен материал. Директорът на Селскосто- [

_ „ панско-консултативната служба Миролюб Виданович,
Преороителите казват, че хората са малко недоверчи- каза че д0 Средата ма октомври в Пирот са преброени ЯДвЗЗ^5 

ви, но все пак акцията се провежда според плана. Саша близ0 една трета от домакинствата.
Андонов от Димитровград е млад и перспективен фер

мер, който отглежда 5 крави и 4 юници и обработва към 
100 декара площи. Той сподели, че бил откровен пред«3

Ч;Т I! мжз
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вестника да започне отново да

ратточни сведения за броя и структурата ма земеделски
те домакинства, за формата па стопанисване, вида на от
глежданите култури, броя и породите отглеждани жи
вотни, за използваната земеделска техника и работната 
ръка, която е заета в селскостопанското производство. ти.

Петър Виденов

ф.лВ Босилеградска община досега 

са преброени над 400 стопанста излиза, а с новите правител- 
„ отвени институции, преди

Преброяването на селскостопанските стопанства в Бо- ята, която има за задача незаоавно да ги изпраща до Ре- всичко с Министерството на 
силеградска община, което започна на 1-ви октомври се публикаиския статистически институт в Белград. култцття
провежда успешно и доколкото всичко върви според Станиша Зиновиев, председател на Комисията по У и информирането и
плана, ще приключи много преди 15 декември, когато из- преброяване и началник на Общинското управление в канцеларията за човешки и 
тича срока, определен от страна на Републиканското ми- Босилеград, напомня, че целта на преброяването е да се малцинствени права, паралел- 
нистерство ма селското стопанство. До момента са преб- утвърди броя и структурата на селскостопанските сто- но да се търсят решения. Игня- 
роепи над 400 от общо около 1 300 селскостопански сто- паиства и подчертава, че всички данни, които селскосто- тович обеща че ше помага да 
панства, колкото са регистрирани на територията на об- папите предоставят на преброителите представляват Й А
щината. тайна. Той поясни, че преброяването се върши чрез по- се Решават проолемите, ще

Преброяването ръководи петчленна Общинската ко- пълване на статистически въпросник, в който на място ПОСредства между Национал- 
мисия по преброяване на' фслкото стопанство, в чийто преброителите евидентират всички характеристики на НИЯ съвет и „Братство" ОТ една- 
състав е и един представител от Републиканския статис- сеслскосгопанскитестопанства-земеделски парцели, до- та страна и министерствата ОТ 
тически институт. Ангажирани са и трима инструктори, машни животни, механизация и пр. Освен сооственици- *
с'цел да координират дейностите на 22-та преброители, те на регистрираните селскостопански стопанства, преб- 
й)йто'::на' място провеждаТ'преброяването, както и още роителите са длъжни да посетят и всички други лица, за „ 
двама инструктори и 7 преброители, които представля- които узнаят, че се занимават със селско стопанство, а не °ъдат решени така да включат 
ват резервен състав. С цел успешна реализация 
на акцията Комисията е разделила територия
та на общината на 22 преброителни района.
Освен 4 в града и 3 в село Райчиловци, в остана
лите 15 района са включени по едно или повече

Друга.
Надяваме се, че нещата ще

притежават регистрирани сгопан- и редовно излизане на списа- 
ства. Зиновиев добави, че заради ние „Мост" и детския вестник 
предстоящата зима Комисията си е 
дала за задача най-напред да прове
де преброяването във високите пла- но' че паРите/ КОИТО ГОДИШНО 
нински села, понеже през следва- могат да се спечелят чрез про- 
щите месеци там много по-трудно екти в областта на културата не 
ще може да се организира преброя- са достатъчни за нормална ра- 
ването. бота. Г

Въпреки че до момента не 
са забелязани никакви не
редности, от Комисията 
припомнят, че за селскос- 
топаните, които не поно

села, взависимост от големината на територия- кдш Ва се вклЮчат е преб-
та и местоположението на селата. Преброите- рояването или предоста- 
лите са длъжни всеки петък да предоставят на вят недостоверни данни, 
инструкторите си попълнените материали от утвърдена е глоба на стой- 
терена, а след това инструкторите вършат про- ност от 20 до 50 хиляди За
верка на материалите и ги предават на Комиси- нара.

„Другарче", понеже стана яс-

М.Тодоров
ПА.Р.



А/гтиални тши
у ____ октомври 201-2 3___

Постоянната конференция на зрадобете и общините 
организира среща 6 Белград __________________

Среща с успешния боксьор и 
селскостопански производител

Милион динара
инфраструктурни проекти до 50% за Предраг

На събрание и Белград, ко- такси общинските бюджети татък е готова финансово да -*■
ето неотдавна организира ще бъдат съкратени с 5 до 7 подкрепи добрите проекти, € гг/л ^ТТППТТХТ 
Постоянната конференция на процента. Конкретно бюдже- но до 50 процента от общата А Л XX О г! 1
градовете и общините бе раз- та па Димитровградска об- им стойност. - .
говаряно по темата за финап- щина ще бъде съкратен сЮ, а Петров каза, че общините ПТ |/|'-^ДПГОТ^ТТТ/Г 
сирапе па инфраструктурни- може би и с повече мидиона ще могат да теглят средства и ^ ^ г АОС1. X Ж? Х-1, г X 
те проекти в общините в Сър- динара. Петров сподели, че от различни фондове на ЕУ, _ _
бия. Сред бройните предста- занапред проектите на мес- както и от проекти от облас- 7 7 оанка Белград тези лифорниискнте 
витеди па общини бе и тно ниво няма да бъдат фи- тта на трансгранично сътруд- Д™ обяви резултатите от след което се получава ка-
зам.-кметт.т на Димитров- лансирани от страна на дър- ничество, в който случай и конкурса за избор на чествен хумусен бпотор,
градско Зоран Петров. Учас- жавата в стопроцентова сума държавата ще бъде готова да най-добри проекти в облас- който се връща в нивата",
тваха и челни хора от няколко и че общините, които имат отдели средства. Това особе- тта на органичното произ-
министерства, които обясня- качествени проекти, ще тряб- но се отнася до инфраструк- водство и преработка на
ваха правителствената поли- вада се постараят за реализи- турните и проектите в оолас- храна. Автор на най-добре шампион
тика в тази сфера. райето им да отделят сред- тта на защитата на жизнената

По повода Петров заяви, че ства от собствените си бюд- среда и енергийната ефмкас-
с отегляпето па няколко вида жети. Държавата обаче и на- ност. Б. Д.

Държавата ще подрепя местни

червен,

каза стопанинът.
Стоянович е бивш впце- 

на Сърбия по

а—^

Разговор с Перица Стойчев, председател на УС на „Братство“
ВЪВ ФОКУСА I?

1 *Г;-—-.-г-тт- -•!7Да няма обещания празни • • •
Г-ип Стойчев кпшо дългогоди
шен читател, сьтрудпик и по
читател па „ Братство" 
радушно ли поехте длъжнос
тта председател па УС?

- Винаги съм чувствал ува
жение и 
към тази паи-значима и един-

са насочени към това да няма 
. вече обещания празни, а кон- ^ 
| кретни дейности и решения' тгр-аЯ които аз виждам в следното:

- стабилно финансиране ЙЙЯ'?'
Щ дейността на издателството от ВЦуС 
Л страна на държавата Сърбия;
Щ -реструктуиранеиосъвре- оценения проект и лауреат бокс и някогашен тремъор

меняване па издателството, за 
което вече съществува кон- 

проектопрограма,

Й
проявявал интерес

ствепа по рода си институция 
па българите в Сърбия.

Растпах с „Другарче" в Ца
риброд, а като гимназист съм
чел „Братство" и сп. „Другарче". Между дру- сформирана от страна на учредителя - НС на 
гото и днес с обич и наслада по кой знае кой българите в Сърбия.
път чета литературните творби па братята Накрая от името на НС, УС и заетите, по- 
Детко и Благой от моето село, на Марии Мла- капвам всички сътрудници, читатели и цени- въдство", базиран на комби- коро бе заместник-предсе- 
депов, Симеон Костов и др. тели на изданията, без оглед ма политическа- нирано производство на ме- датед на сръбския боксов сь-
По стечение на различни обстоятелства, Вие се та им принадлежност, да се включим дейно в со и мляко. Стоянович е соб- юз, а в момента е тремъор на 
намерихте па този пост егив времето, когато разрешаването на кризата, а уважаемите чи- ственикнафермаот71 овце, младежкия клуб по бокс 
„Братство" изживява най-тежките си години, татели които не са си заплатили абонамента автохтонна порода Свър- „Пирот". 
дори в мига, когато изданията му не излизат за вестник „Братство" в бъдеще да го плащат дишка праменка и произ- „Парите от наградата ще 
вече по-дълго време. след изтичането па месеца и получаването на вежда органична храна за инвестирам в разширяване

- Този факт ме ие само дълбоко обезпокоя- конкретни броеве на вестника. Такава прак- добитъка. Освен това от- на фермата. Това е нещо ис-
тика се налага поради тежкото финансово глежда СдИви, картофи, гра- тинско. Мисля, че биологич- 

ворми ежедневно да полагаме усилия, за да състояние: па само на издателство, но и на чи- динарски култури и заТваря ното земеделие е нашетобъ- 
пе изпуснем и може би последния шанс за тателите. Онези, които са заплатили годиш- 
спешпо спасение па потъващия кораб па ду- пия си абонамент преди прекратяване изли- 
ховпостта ни, олицетворена в дейността ма зането на вестника да не плащат допълнител- 
„Братство". по все докато им трае абонамента. На всички прераства

Въпреки че имам и лични и професионал- изказваме благодарност за разбирателството, екоферма. Значим компо- курса, 400 хиляди динара,
г нент от проекта е и рацио- взеха Рада и Никола Груи-

Разговора осъществи надното използване и опаз- чич от село Жабари край Ва-
Д.Рангелов ване на природните ресурси дево, а третата Деян Летич

от село Ченей край Нови

на наградата от милион ди- на юношеския национален 
нара е Предраг Стоянович, отбор 
който живее в старогманин- по-късно Сърбия и Черна 
ското село Изатовци.

Става дума за проект под то първенство в Бирмингам 
название „Органично овце- (Англия) взе 2 медала. Дос-

Югосдания,накретна
приета от работна група гора, който на Евроггейско-

ва, по и предизвиква съвместно с всички отго-

кръга на производството, деще и може да бъде добър 
така че домакинството му бизнес", добави Стоянович.

своеобразна Втората награда от кон

ни задължения, моите ангажименти, съвмес
тно с другите ръководни и отговарящи лица,

на Стара планина.
„Купих имот в село Иза- Сад. В конкурса на НДБ бан-

товци и през 2009 год. за- ка, който бе реализиран с
почнах първо с отглеждане цел да се подпомогне и под-
на картофи и фасул. Благо- крепи развитието на орга-

Разисквайки инициативата канско ниво в общинския пар- заключения съветът е взел въз р^Р5рИе на средствата от ничното производство,
па група съветници в Общин- дамент не е в съответствие с основа ма опитите от предиш- С1А1 проекта (15 хиляди участваха 55 производители
ската скупщина за създаване мито едни документ" и добавя: мия период, когато някои евро) купих 63 овце, изгра- от Сърбия. Проектите оце-
па ново парламентарно мио- "В противен случай ие биха сь- "мнозинства" в общинската дих овцеферма и сграда за няваха изтъкнати специа-
зннетво, Общинския съвет на щестували местни избори и скупщина, са били създадени складиране на органична диети, начело с д-р Бранка
Социалистическата партия на резултатите от репуоликан- непринципно, в резултат на храна. От Община Лимит- Лазич, професор в Земедел-
Съобмя в/1имитровгряд ма ме- ските изоори математически което са съществувал и кратък г ^ о / в исмсдм
отдавна проведеното заседа- биха се прерисувади и в общи- период от време, докато в об- ровград получих още 8 овце ския факултет в Нови Сад.
ние стигна до извода, че ните". щината се е налагало въвежда- като стоков кредит. Идеята е Конкурсът бе осъществен с
"принципно трябва да се зае- В сь общението на ОС на не на принудително управле- да се затвори кръга на жи- помощта на Националната 
тъпва за зачитане ма резудта- СПС, подписано от председа- ние и провеждаме на пред- вотновъдното и растение- асоциация за органично
тите от изборите на местно ни- теля му Йордан Петров, се каз- срочни избори. въдното производство, за- производство „Сербиа орга-
пг» 1-лотп /ПИЛ ПОПВО ПЯ ПО/1И- ВЯ И СЛСДНОТО. I ЮСОЧвИИТб Б Д ** ‘ . т ^ *во, което дава пРа 7 %0Л„м почвайки от отглеждане на ника и с Центъра за орга- т

стадото, производство на нично производство в Се- 
месо, сирене, кашкавал и денча. Авторите на десетте 
урда до суроватката, с която най-добри проекта ще посе- 
да се хранят свинете. Няма тят Република Словения и 
отпадъци и всичко се изпод- няколко биоферми. 
зва. Накрая торът от овцете 
отива за преработка от ка-

Политическата сцена в Димитровградско

СПС и ДП продължават да властват

тчческата партия 
брой гласове да сформира 

мнозинство в ОС на ДС подкрепя Тадичпарламентарно 
съответствие с вота на гражда- 
|1ите» Общинският съвет на демокатите в Димитровград подкрепи

Общинският съвет па соци- кандидатурата на Борис Тадич за председател на ДС. Мнението 
адистите заключи и това, "че е дадено по случай изборите, които ще се проведат през ноем- 
пастояваието за прерисуваие ври и не е обосновавано, 
иа мнозинството от репубди-

Петър ВиденовБ.Д.



4 Наети .
В класация на Световната банка (СБ) за условията 
_____________ за развитие на бизнеса

ФЛЕШ АНКЕТА по повод
изложбата на картини от 
Погановския пленер

България е на 

66-о място от 

185 страни

На изложбата в Ниш се срещнахме с много 
приятели и нашенци, доиш/ да се запознаят от 
сътвореното в родния им край. С чувство на 
вълнение поставихме им два въпроса:

- Какво изпитвате от представената експо
зиция и от вестта, че след едногодишно мълча-

Сърбия 

направи 

няколко 

стъпки напред 

в класацията 

на СБ

ние, ще се огласи в-к „Братство":

България е на 66-о място от общо 185 
държави в класацията иа Световната бан
ка за условията за развитие иа бизнеса 
през 2011-а година, цитирана от БТА.

За седма поредна година най-благоп
риятни за предприемачите са държавни
те регулации в Сингапур. Редом сьс стра
ни като Съединените щати, Дания и 
Ирландия, в челната десятка намира 

Грузия. „Отличник" според Све
товната банка е правителството на Пол- 
ша, чиито реформи са придвижили 
страната от о2-ро па 55-о място в класа
цията само за година. Полша излезе на 
първо място по благоприятни за бизнеса 
промени, извършени в Източна Европа и 
Централна Азия през миналата година. 
Бизнес реформите на страната са свърза
ни с улесняването на регистрирането на 
собственост, плащането на данъци, из
пълнението ма договори и решаването на 
проблеми, свързани с неплатежоспособ
ност.

Ива// Манчев, проде-
кан в Природо-матс- 
матичсския факул
тет:
- Удовлетворение и

По изгодните условия за бизнес 
Сърбия се нареди на 86-о място от 185 
страни, което е по-добре за девет мес
та по отношение на миналата година. 
Също така Сърбия се класира между 
десетте икономики, които са пред
приели най-много реформи.

Почти всичките други страни съз
дадени от бившите югославски

терзания за нови твор
чески ир сд изви кат е. / -място и
ства!

Саша Тодоров, тон май-
ор: „Бр

свате. Изложбата е дос-
атство “ ми лнисш Т еорги Павлов, де- 

фектолог: - Голямо
ре

публики са класирани по-добре от 
Сърбия. Македония сега заема 23-о тояние за всички ни! вълнение от дветемясто, Словения е на 35-о, Черна гора 
на 51-о и Хърватия на 84-о място. събития.

|№,‘ ш .

Ниш

Конференция посветена на местната 

политика в здравната област
Слободии Кръстнч: 
журналист: Наслада
от картините, удовол
ствие и по чер пушка за

Постоянната конференция на гра- но здраве (които съществуват на окръжно 
дове и общини в Сърбия неотдавна ор- ниво), център за социални грижи, местни 
ганизира конференция в Ниш, иа коя- образователни ведомства и сдружения на 
то бе разговаряно по темата за местна- гражданите, които ползват здравните ус
та политика в здравната област. Учас- луги, както и представители на най-уяз- 
тваха представители иа здравни ве- вимите категории болни граждани, 
домства от Югоизтична Сърбия, както По повод заключенията от коиферен- 
и на органите иа местните самоуправ- цията, Йорданов между другото каза, че 
ления от тази частна Сърбия, които се местните самоуправления след превзе- 
занимават с въпросите от здравната и мането иа осиователските права над мес- 
социални сфери. Сред тях бе и членът тиите здравни домове фактически са 
на Общинския съвет в Димитровград превзели отговорността за активната гри- 
и лекар в местния Здравен дом д-р Ни- жа за здравето на населението, достъп- 
кола Йорданов, който ни осведоми, че ността на здравната защита за всеки чо- 
главното заключение от конференция- век и постоянното подобряване на здрав- 
та се отнася до необходимостта за ните услуги, което може да се осъществи 
сформиране на Здравен съвет във вся- с помощта на стратегически подход и 
ка една от общините, който би наброя- партньорство в рамките на обществения 
вал най-много девет члена и то пред- сектор, както недоброто сътрудничество 
ставители иа здравен дом, местно са- с останалите сектори, 
моуправление, институт за обществе-

появаша на вестника.
Браико Николов, худож
ник: - Предизвикател
ства за нови терзания и 

упования в изкуството и 
информирането!

Небойша Милкович, анес- 
тезиолог от Ниш: Ра
дост, ...Вашише краища 
често посещавам и всичко 
свързано с тях ме радва!

Петко Петко- 
вич от Ниш: - 
П отвърждение 
за мостове, ко
ито свързват... 
Без тях ще сме 
като без насъщ
ния пи хляб!.

Бранислав Аукич: 
Братство и останалите 
издания , както и пленера 
са запазени Марки на ду
ховността. И трябва да 

Д. Р. Снимки Б. Николов ги поддържаме!

- И

Б.Д.

От 1 ноември в Димитровград

Осмото издание на БТФ
От началото на следващия "Сфумато" със спектакъла 

месец в Димитровград ще за- "Кланица" от Славомир 
почне осмият пореден "Бал- Мрожек. Режисьор е Нико- 
кан театър фест", в който ще лай Ламбрев, 
участват девет театри от Сър- На 9 ноември с представле- 
бия, България и Македония, нието "Столици" от Ежен 

Домашните артисти ще от- Йонеско, режисьор на което е 
крият проявата с представле- Любчо Георгиевски, ще се 
нието си "Опорна точка" от представи "Драматичния те- 
Йован И. Райкович, което е атър" от Битола. 
режисирал Боян Воркапич. Народният театър от Лаза- 
На следващия ден идва реда ревац на 12 ноември ще гое
на Народния театър от Пирот тува с "Хасанагиница". Автор 
и представлението му "Мал- е Любомир Симович, а ре- 
кият Геза" от Янош Хай, ре- жисьор Милош Ягодич. Ден 
жисьор на което е Стеван по-късно Нардоният театър 
Бодрожа. Велииградският са- отЛесковац ще изнее пиесата 
модеен театър на 3 неомври "Любовник от висок стил" от 
ще изнесе пиесата „Само за Рей Куни, което е поставил 
мъже" автор иа която е Да- Славенко Салетович. Пред- 
рио Фо, а режисьор Мариус последната пиеса в „балкан- 
Доикин. На 6 помеври ще гос- ския фестивал" е "Трансилва- Сцена от представлението “Кир Яня”, което Народния театър 
тува софийският театър ния", с която на 14 неомври от Пирот изпълни иа един от предишните фестивали

■щдц представи зайчарският
ВИ театър "Зоран Радмилович". 
«йй Написал я е и режисирал 

Драган Николич. Проявата 
ще закрие на 16 неомври 
Драматично-кукления

тър от Враца" с пиесата си 
Танго"

т

теа-

от Славомир Мро- 
- режисура се е 

погрижил Николай Поляков.
жек, за чиято

■ -Щ \ В рамките на фестивала ще 
бъдат изнесени още две пред
ставления - Кукленият теа
тър от Ниш на 5 неомври ще 
представи спектакъла си 
"Сръбската приказка", дока- 
то театърът от македонският 
град Велес на 15 неомври гос
тува с младежката пиеса "Ро
ка джийката".

| у'.:'-

Ьт
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Б.Д.
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!I[ашенци по света По повод отбелязването на Деня на Димитровградска община

Мая Бойкова участва Главната общинска награда за 

в международната галерията "Методи Петров" 

експедиция „Ален 

глетчер 2012"
Макар че от празника на митницата в Димитровград. сдружения от Сърбия и Бълга- 

Община Димитровград мина В рамките на отбелязването рия".
повече от един месец поради на празника край Смиловско- Кран езерото се проведе и 
хронологически и други прич- то езеро се състоя традицион- международен фолклорен
нини трябва да се отоележи, че ния панаир на агробиодивер- фестивал с участие на ансам-
бяха връчени традиционните ситета и селското наследство, бди, певчески групи, вокалпс-

Атрактивният ледник Алпи, в швейцарския кан- оби1ински пРизнания и награ- на който бяха представени над ти и инструменталисти от Ди-
Алеч и планинските върхо- тон Вале С дължина от 74 ди- Един °т тазгодишните лау- 20 автохтонни породи домаш- митровград, Самоков, Кова-° . к. дължина от 2.5 реати е галерията Методи ни животни, както и агро-ту- чевци и Драгоман. В рамките

е о ояха дестина- км глетчерът Алеч заема Мета Петров", която получи ристическите потенциали и на трансграничното сътрудни-
ция на международната площ от 120 кв. км към до- награда за успешното организ- традиционните ценности от чество между Сърбия и Ьълга-
планинско-алпийска ек- лината на река Рона. Ране на пленера "Погановски Димитровградско и региона, рия тази проява бе организи-
спедиция „Алеч глетчер Обиколих различни манас™Р"/ който стана „дваде- Участваха множество селскос- рана под надслов "КултуренЖйвг'*"*”- П~ *Сърв” ■ »— явя. ъяяглкта Мая Ьоикова, която жи- рия, но глетчерите за мен карате "Цариброд", краеведът на етнокъщи и гостилничар- ни Самоков и Ковачевцн. 
вее в швейцарския град бяха нещо недостижимо, Цветко Иванов, актрисата Ни- ски обекти, представители на П.В.иБ.Д.
Цюрих, бе част от експеди- гледах ги само по телевизи- колина Ранчева и клонът на туристически организации и 
цията, която за шест часа ята. Мечтата все пак ми се 
покори два върха - Егис- сбъдна. Швейцарските

■цгг^' В спортната зала влязоха състезатели
Димитровградската спортна зала тържестве- щита на обекта, 

но бе пусната вуиотреба на 21 септември по по- В деня на откриването бяха изиграни два ма-
$ вод Деня на оощината. Великолепното здание ча "Раднички" от Крагуевац премери силите си 

заема площ от над 700 кв. м. Залата разполага с с българския "Лукоил", докато Димитровград 
1000 седалки, докато максималният й капаци- посрещна "Напредък" Максико от Кру 
тет е 2000 зрители. Основният проблем, който Крагуевчапи победиха с резултат 82:69, 

й препятстваше залата да започне с работа Напредък Максико се наложи над димитров- 
% по-рано, бе липсата на разрешение за употре- градчани с 85 : 83. 

ба, заради неуредената противопожарната за-

шевац.
докато

А С.
Премиера на димитровградската театрална сцена

Нова младежка пиеса

хорн (2926 м) и Бетмерхорн Алпи са хубаво място, кое- 
(2858 м). В групата бяха още то впечатлява с много при- 
Дженис Тереза Ли от Син- родни дадености, особено с 
гапур, СинанАядотИраки прекрасните панорамни

гледки. Планинските вър
хове, които се намират око
ло тебе и самата атмосфера

Мая Бойкова е по потекло
от димитровградското се
ло Градинье. По професия е 
дипломиран текстилен ин
женер и дизайнер на облек
ла. В Швейцария живее вече 
две години. Сътрудник е в 
известния Технически уни
верситет в Цюрих и в нас- природните красоти, пла-
тоящия момент следва нините и върховете. Учас-
немски език. През лятото тник е в колоездачно-ал- В рамките на проект, под- дни на димитровградската те- Едновременно увеселително и
тази година бе координа- пийската експедиция коя- крепен от Министерството на атрална сцена. назидателно, и впечатлително,
тор на студийното посе- младежта и спорта на Сърбия, В иай-новия си драматичен както Георгиева умее да го съз-
Щение на 10-ина студенти Р А /одск \ група димитровградски мла- текст Георгиева отново демон- даде.
от университета, които се * ерлаховски щит (2655 м), дежи начело с библиотекарка- стира елоквенцията и ориги- Постановчикът Делча Гигов 
запознаха с традицията на най-висок връх в Татрите, та и литературен деец Елиза- налното си чувство за хумор, изрази удовлетворението си от
Димитровград, но преди намиращ се в Словакия. бета Георгиева и артиста и ре- Редуват се гротескни драма- начина как младите, сред кои-
всичко с растенията и жи- „В Швейцария има три жисьора Делча Гигов подгот- тични сцени, тъжни приказки то имаше и пиротчани, се 
вотните обитаващи в в и" планин(^и пътеки с виха пиеса под назван1|е "За_ на млади хора (и родителите справиха със задачите. По ду-
Стара планина, които гми_ лтя „Яп играй нова роля, не търси заб- им), на които алкохолът е съ- мите му успех представлява и
толкова наподобяват, а все гервена, синя ижьлшмар ДуЖдение в алкохола , която сипал живота, музикални из- факта, че след продължителен

кировка. Сините марки- премиерно бе изнесена тези пълнения, дори и реклами, период от време е възстанове-
ровки представляват ал- на младежката театрална сце-
пийски пътеки много труд- на в Димитровград, имайки
ни за изкачване. Теренът е предвид, че младите през пос-
каменист, но е маркиран до ледните години не проявяват
съвършенство и се чества ку"‘Тер6С ““ Т03И вид И3‘
една сигурност, без значе- У Констатацията, че става ду-

~ у 1 ■ ние, че в началото на мар- ма за успял проект, подкрепва
Флориан Кнаус от Швейца- шрута пише - идвате на и факта, че салонът на Центъра
рИЯ собствен риск. Това бе стра- за култура бе запълнен почти

Глетчерът Алеч, наричан хотно преживяване за 40 Поредният“ спектакъл, кой-
още Великият Алечки глет мен^ / каза мая. то ИЗу1езе от "театралната ла-
чер, е най-големият ледник Изкачването бе органи- боратория Георгиева -Делчев"
в Алпите. Той се намира, в зирано от Техническия (изразът е на местния
обявения през 2001 година университет в Цюрих, гру-
за световно природно нас- па за екология и биология,
ледство на ЮНЕСКО, реги- Петър Виденов
он на източните Бернски

просто те карат да забра
виш умората и да вървиш
само напред", сподели 29-
годишната Мая.

Мая е голям любител на

пак са много различни от 
тези в Швейцария. Проек
тът бе реализиран с фи
нансова подкрепа на швей
царското посолство в Бел
град и с помощта.на Общи
на Димитровград.

журна
лист и театрален деец Борис 
Лазаров) в близко бъдеще ще 
бъде изнесен в Пирот, Бабуш- 
ница и Бела паланка. Б.Д.
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Сесия на Общинската скупщина 6 Димитровград ТО Димитровград за пети път на 

панаир в Нови Сад___________ ____Почти двойно помалко 

съвети на местните общности Успешно представяне
‘Селският туризъм е един от най-големите потенциали 
за развитие на руралните среди в общината, изтъкват 
заетите в ТОД.

Туристическата органи
зация Димитровград 

: участие в 45-я Междуиаро- 
; деи панаир на туризма, 

л който в края на миналия -X. 
месец се проведе в Нови ,
Сад. На щанда на органи
зацията

На неодтдавиа проведена- 
та сесия па Общинската скуп- к- 
щипа в Димитровград бе взе- ! 
то решение да се намали броя ; \ 
па съветите па местните об- !1 
щпости в територията па об- ! 
щината от 42 па 23. Решение- 1 
то последва сдед като от съот
ветното
гигна мнение по въпроса.
Броят па съветите е съкратен
заради намаляване па броя имаха възможност изчер
па жителите па местните об- |И1 пателно да се информират
щпости. Така например пре- №$« за туристическите оферти, ждрелото на река Ерма п
ди 10-ииа година в местптата които предлага Димитров- Погаповски манастир. Те
общност Бачово е имало към —р Ш градска община като цяло, добавят, че селският тури-
21)-ипа жители, докато днес както и снейните потенци- зъм е един от пай-годемм-
иаедиаотСктИЗМеРВаСПрЪСТИ гтж г ~ ми в туристическата и те потенциали за развитие

Пт»,™, - З.Желюша и Грапа рите на съветите на местните други области. на руралните среди п об-„аПс=Рпа м1сГГЛв шГ”™ " стандартния нро- Л
щпости би трябвало да прик- 15.Драговита, Стика™ бе отхвърлена ка^ Пагаидеи «пернал - афи-
лючи до края на следващия 16.Искровци и Петачипци, то „е0С1,ователнаотстрана па Ши' картички' бр°шурки и ността па панаира, те оце-
месец, когато ще бъдат сфор- 17.Куса врана общинските управници с об- др,/ организацията пред- ияват, че напълно е онрав-
мираим следните съвети па 18.Лукавица и Сливница поснование, че е закъснявала стави и голям брой сувер- Дал очакванията както ма
месните общности: 19.Пъртопопиици и Моин- дописката от министерство- мири - главно ръкоделия с участници, така и на орга-

.Поганово, Банки дол и ци то. изображения от Димит- низаторите, имайки пред-
Планииица 20.Радейна и Петърлаш, След изменението ма ре- ровградски край. вид факта, че са го посети-

радииеиЬачево 21 .Сенокос шеиието за броя па ст.ветите По думите на заетите в ди над 50 хиляди души.
4 Гмойр г!м ти в»,гпп 22.Смиловци ма местните общности ще бъ- ТО Димитровград най-го- Това е петото участие на
Б.Изатовци,' Каменица и • рънски одоровци ^натГобвдш^ “скуп дям иитеРес посетителите ТО Димитровград в посо- 

Брайко1щ„ За членове на съветите на щина прие рХешш за Х ^7°“ *“* чеиото мероприятие.
6. Бреоениица и Мъзгощ местните общности ще могат като сформира комисия от 1УРИЗЪМ в общината, какго
7. Долпа Невля да се избират жители, които дипломирани юристи, която и към <-таРа планина,
8. Горна Немя живеят в тях, или пък които ще работи върху въпроса:
З.Височки Одоровци и Гу- са регистрирани там, а живе- Светлаиче Стайкова, Велин

леиовци ят в Дммтровград или някое Николов, Драган Голубов, Га-
Ю-Додми Криводол, Горни друго място. йомир Джорджевич, Наташа

Криводол, Вълковня и Болев На съсията на ОСопозици- Каменова, Небойша Иванов 
дол опийте партии критикуваха и Любиша Басов.

управляващата коалиция, че
охотно е пролонгирала избо- опозиционните партии

взе
ОЯСАМ2АСМА:

п
министерство прие- ■ 1

посетителите
0 I м I г к о V е к л о

Що се отнася до успеш-

Б.Л

че Олио и захар от 

стоковите запаси
П.Скървепица и Врабча 
12. Гои и дол Нека да отбележим,

и то
зи път настояваха за разши
ряване ма точките в дневния 
ред, като кандидатираха за Ив Димитровград тези дии пристигнаха олио и захар от 
разискване редица въпроси, стоковите запаси, т.е. па по-изгодна цена. Продажбата се вър- 
някои от които бяха свързани шеше чрез магазините на частника Хиико Стоямович, който 
: 'вграждането на басейна в сключи договор с Дирекцията за стокови запаси па Сърб 
СЦ "Парк", асфалтирането В началото на седмицата научихме, че всичкото пристигпа-
на улици в крайградските ло количество олио е продадено, докато захар има още Про- 
местни общности, проджаба- давачките споделиха, че очакват допълнителни количества 
та на билети за определени захар, но ме и олио. 
спортни и културни прояви, 
чийто организатор е местно
то самоуправлние или об
ществените
чийто основател е Общинска
та скупщина и др. Предложе
нията

с из ия.

Складирането на сметта 

-11 евро за един тон
предприятия,

не получиха зелена 
светлина от мнозина отбор
ни ци в скупщината.

Общинският съвет в Димитровград тези дни разглела

тйяягс:Ь-А дъцп. Според съветниците цената от 11 евро за един тон скл а 
дирани отпадъци по принцип е приемчива По въпрос 
коро ще се разисква и па сесия на Общинската Н 
Димитроврад.

В регионалното депо, намиращо се в Пиротско, ще се скла-
ЖК хорЗщ“1ИОГЗТ'431161

Салата в /[нмитровградско постоянно обезлюдяват 
— мотае от с. /\расовата

а нас- 
скупщина в

Димитровград ще има 

и отбор по тенис Димитровградски артисти
Експертният сътрудник по спорт в орга- зването на кортовете е по-голям от очаквания- СЦС1~1С17У1С1 О 

ните на местното самоуправление в Димит- та ни", каза Андреевич. . з

|ш5' .. Димитров и председателят на българската об- по,110кана на кметството и тамошното читалище.
1оиа изявление тон даде след като пеот- щина Банкя Рангел Марков, който едновре- , Твороата е дело на Едизабета Георгиева 

давна в Димитровград бяха построени два менно е председател на Съюза по тенис на ,Зча Р,1Г0В-
тенис корта. Кортовете са открити за всич- България и е бил трикратен студентски първе- с- ^акт0 11 много пъти досега .
ки граждани, спортисти, както и за хора, ко- нец. г Сливница, димитровградските
ито търсят развлечение. Интересът за пол- , измамиха аплодисменти на

Д-куство в този град.

ливпица

а режисурата на

по време на гостуваннята си в 
артисти и театрални дейци 

почитателите на театралното из- 
Б.Д.
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Актуални селскостопански работи^ 6 ДимитровградскоАкция на Министерството на труда и ЧК

500 пакети с храна за 

бедни семейства в 

Босилеградско
Сушата намали царевичната 

реколта и затруднява сеитбата
I

Дълготрайната суша и ек- руднява дълбоката оран и високите цени на минералии- 
В босилеградския Червен ства, които се нуждаят от по- стРемно високите темепрату- подготовката на почвата, за- те торове и семето, което в 

кръст в ход е разпределяне па мощ, а след това в зависимост пРезлятото11 есента мама- щото запасите от влага са из- сравнение с миналата година 
пакети с храна и средства за от нуждите им е утвърдено на ЛИХа Реколтата на повечето черпани. Селскостопанските поскъпна с 10 до 30 процента,

хигиена иа бедни семейства в кои от тях ще се предоставят земеделски култури в димит- производители се надяват на В земеделската аптека „Агро-
общипата, които осигури само по един или пък и двата РовгРадска Сушата особено значителни валежи, които са инженеринг" в Днмитров-
Мипистерството па труда, вида пакети Освен с по 10 ки отРицателно повлия върху необходими за най-актуална- град един чувал от 25 килог-
трудоусгроявапето и социал- дограма брашно пакетите с цаРевиЧата на ок°л° 4000 де- та есенна земеделска работа, рама тор НПК струва 1420 ди
ната политика. Въз основа па хранителни продукти съдър- каРа площи'засети пРез ПР0_ Запланувано е тази есен с нара, докато пшеницата се
предварително утвърдените жат и захар, сол фасул и др. ле17а: (-Ред',иятдооиве меж- пшеница да се засеят около продава на цена от 50 динара
критерии за босилеградско са а в пакетите със средства за ДУ ■‘Пп и 250 килограма от де- 5000 декара площи - най-мно- за килограм. За Ппротски ок-
предоставепи 500 семейни хигиена са включени прах за Ка^' което е с ^0 процента го в районите на Понишавие ръг п димитровградска об-
пакети с храна и същотолко- пране, сапуни, пасти за зъби по'малко в сРавнение с пре- и Забърдие. щипа подходящи са сортове-
ва сьс средства за хигиена. и пр. ’ дишните години. От някои Агроспециалистьт Сърд- те Победа, Ренесанса, Симо-

В ЧК изтькват, че сп,с съ- В акцията ня м»,.»™. ниви дори и няма добиви, но жаи Видаиович от Селскосто- нида и НС-40С. СентбенатаВ акцията ма Мииистер-
дсйстпие ма местните органи- ството, която се провежда зт има и такива/ къДет° реколта- ланската служба в Пирот съ- норма за пшеница е от 25 до
зации ма Червения кръст и трета поредна година, този ™ 6 по'висока- особеио от ......... - -...............
Съветите на Местните об-

по-висока, особено от ветва земеделците да сеят ка- 30 килограма на декар, а из- 
път са включени общо 20 862 площите'където са пРиложе_ чествено семе и да прилагат вън оптималния срок (месец 

селата най-напред семейства от 53 най-неразви- НИ агР°технмчески мерки всички необходими агротех- ноември) нормата би трябва- 
са изготвили списъци па со- ти общини в Републиката. или в районите, къдетое има- нически мерки. Той изтъкна, ло да се увеличи с около 20

циалпо най-слабите семей- - ло валежи-

щпости в

че торенето се извършва по процента, казват агрономите. 
И макар че втората част на време на подготовката на 

октомври е оптимален срок почвата, а не след сеитбата, 
за есенна сеитба, сушата зат-

ПА.Р.
Петър Виденов

Стопаните се оплакват от

Донори на органи Съвместен проект на ЕУ ПРОГРЕС и Община Босилеград

Ь С ^ Модернизация » 

на общинското 8 

1 управление
Ц] В рамките на проекта за сформиране 

на Център за предоставяне на услуги на 
гражданите в общинското управление, . 

гу| който съвместно финансират ЕУ Й 8 
й ПРОГРЕС - Програма за европейско щ 
Щ сътрудничество с общините и Босилег-

Р
V/

8 1 радска община, в ход е ремонтирането е
на една част от помещенията в сградата §_____
на общината и изграждане на три нови Г' “Ц.Ц 
етажа в продължение на задната част 
на обекта. Освен голям офис, в който 
ще бъде поместен съвременно оборуд
ван обслужващ център, в партера на сградата Кметът Владимир Захариев изтъква, че в 
ще се уреди и модерна зала за веичавки, дока- бъдещия център за обслужваме гражданите 

В Димитровград неотдавна се проведе осмата за тази годи- то останалите ремонтирани помещения и но- ще имат възможност на едно място да пода- 
нп акция по даряване па кръв, в която участваха 28 души. вопостроени етажи са предназначени за офи- ват искове и да получават всички търсени до- 
Акцията организираха Институтът за кръвопреливане от си па някои общински служби и организа- кументи от общинските служби. Този проект 
Ниш и местната организация иа червения кръст. ции, както и за голяма зала за заседания, коя- общината е изготвила още преди 3 години и с

Паралелно стази акция бе организирано и вписване ма по- то се строи иа последния етаж. Освен споме- него е кандидатствала за средства при ЕУ 
темциалии донори иа органи. След попълваме на съответни патите работи, планът предвижда и изграж- ПРОГРЕС, посочи кмета и добави, че за раз- 
формуляри 10 димитровградчани подучиха донорски карти. даие на нов покрив върху по-голяма част на лика от другите общини, в които също ЕУ 
Сред тях бе и местния журналист Борис Лазаров (па снимка- обекта. Стойността на проекта възлиза на 5,2 ПРОГРЕС е финансирал сформираме на об- 
та), комуто картата връчи ръководителката на общинската милиона динара, от която сума ЕУ ПРОГРЕС служващ център, босилеградска община по- 
организацпя па Червения кръст Весна Тодорова. е подсигурил 4 милиона динара, а Общината лучава и нови помещения за офиси и зали за

Б.Д останалите 1,2 милиона. Изпълнител на ра
ботите е строителната фирма "Тончев град- 

_____ ня" от Сурдулица.

Ш§§1

- •

венчавки и заседания.
ПА.Р.

ШШШщ - : _______
Почтени все пак има! Любопитно

Дини и тикви „Мас1е т 

Бикаука"
Тези дни ми се случи нещо необикновено. В ранни ут

ринни излязох от хлебопекарница и зачух как някои вика:
"Новинар, новинар...!" Това бе Тодор Георгиев, ръководи
тел в конфекционния завод "Иптертекст в Димитровград.
Попита ме не ст>м ли загубил долари: "След като излезе от
хлебопекарницата зад тебе на земята забедязах банкнота Бобаи Станков Бърба от крайградското димитровградско 

; от 10 долари. Не са ли твои?". Отвърнах му, че не съм имал село Лукавица твърди, че е най-големият производител на ди- 
| долари. Той остана да държи банкнотата и да се обръща, за | Ни (любеници) в Димитровградския край. Както казва, някои 
! да забележи ма кой от минувачите може би са изпаднали | са били стегло около 20 килограма. Произвежда ги в местнос- 
| парите. тта Света гора.
; Поанта на казаното би можада да бъде: 10 долари ме са На дините вече мини сезона, но сега дойде реда на тиквите 
, много пари, но е важен жестът на човека. Има и такива, ко- печейки. Бърба и съпругата му са били усърдни и са произве- 
: ито не биха постъпили както господин Георгиев, а просто ли количества за респект. Продават ги предимно на димит- 
' биха пъхнали парите в джоба си. ^ ровградскня пазар. На всяка една тиква е набелязано теглото

Но, почтеността все още не е "умряла" категория. Имая, и. Тук е и името на производителя-Бърба. В надписа може би
е имало място и за „Мабе т Ьикаугса."чма я...

Б.Д. Б.Д.
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до^^ноембри^^ложени0^НишаНаСти^ ПР1^^ изложбата на ДесислабаХристова 6 Ниш

В самото сърце на времетоСъкровище на 

изключителна 

духовност

Генералният консул А. Кръстни, един 
организаторите на изложбата И. Драгосивлсвич, 
изкуствоведът М. Тодорович и художничката 
Д. Христова

В Галерията „АРТ 55” в гр. начало /.
Ниш, която за кратко време
на съществуването си успя да нетва на експонираните тра
се утвърди като средище на фики говори Милица Тодо-

На 23 октомври т.г в залата ници в София. Голяма заеду- изобразителното изкуство, рович, изкуствовед от Ниш.
' на Галерията на съ временно- газа това има художника преди броени дни бе открита Във вдъхновената си реч, тя
то изобразително изкуство в Бранко Николов. ’ изложба па графики на Де- между другото изтъкна: - Ху-
Нишката крепост бе открита Говорейки за художестве- сислава Христова под пазва- дожничката от България Де-

ние "№\у Ье§ттп§" / Ново сислава Христова принадле
жи към групата на онези, за 
които прилагането па съвре
менните технически пости
жения в оформянето на соб
ствения си художествен израз 
е допълнително вдъхновение

За художествените достой-
Ми^ич Петрович, ионя Ъукашииович и ПреЬраг Димитров л

Десислава Христова е роде
на през 1969!. в Софии. Док
тор па науките и препода
вател в областта на гра
фиката на Националната 

Щ художествена академия в 
София. Имала

и предзвикателство, с ясното
потвърждение, че синтезъте самостоя

телни и участвала на общи на традиционното и новото, 
изложби в страната и чуж- мануалпото и машинното, и 
бина. още как е възможен. Десис

лава Христова с творбите си е в самото сърце ма времето, в 
неговите витални мисловни и
художествени импулси.

присъствие на голям 
брой ценители изложбата от-

В

кри генералния консул на 
България в Ниш Атанас 
Кръстим, който в поздрави
телната си реч изтъкна, че 
културните връзки между на
родите са трайни и значими, 
а дейците и носителите им 
най-успешните посланици 

духовността изобщо. Кул
турното съ битие почете с 
присъствието си и Антония 
Велева, консул в Генералното 
консулство.

изложба на творби от Меж- ните достойнства на творби- 
художествен те, Соня Вукашинович, висшдународния

пленер „Погановски манас- кустос към Нишката галерия, 
тир" по повод 20-годишнина- между другото изтъкна , че 
та от съществуването му.

Великолепната изложба на ни и тяхната художествена 
която са експонирани около стойност, с които разполага 
60 картини в техниките мас- Царибродската галерия, тък- 
ло, пастел, акварел, графика мо потвърждават значението 
и комбинирани материали е й на утвърден междунарео- 
своербразен 
преглед на
ползотворната дейност на 
Царибродската художествена 15 ноември, 
галерия „Методи-Мета Пет
ров". Ценителите на изобра
зителното изкуство имат въз
можност да се запознаят с 
творби на цяла плеяда от поз
нати автори от целия свят, ко
ито досега са участвали в пле
нера.

Приветствена реч на от
криването
Петрович, директор на

огромният фуидус от карти

на

художествен ден пленер и съкровище на 
изключително изключителна духовност...

Изложбата продължава до
Денко Рашелов 

Снимки: Росен ТошевТекст Д.Р. 
Снимки: Б.Николов

Българското издателство „Сиела" 

на Белградския панаир на книгата
произнесе Милич *През 2011 г. издателство Сиела е удостоено с наградата „Доситей Обрадович". Призът се дава на чуждестраио из- 

Ниш- дателство за принос в популяризирането на сръбската литература извън границите. Една от привилегиите на 
катаГГалерия. От името на ца- наградените е покана за тригодишно участие на Панаира в Белград.
рибродската галерия посети- Конкретен повод за при- ния". Голямата част от поре- на ВВС за разказ; Людмила Фи- гарската литература все още
телите приветства Предраг съждането на приза е създаде- дицата е реализирана с под- липова-най-продаванатабъл- не заема достойното място
Димитров, който изрази го- ната от издателство Снела по- крепа на Министерство на кул- гарска писателка. Представени сред направените преводи на
ляма благодарност за подкре- редица „Балкански литерату- турата на Сръбия.
ПГ-..!.-» ™ г*м" Зя ппглрднмте няколко го- Последните ГО/

са и други признати български сръбския език. Именно в за-
пата и дългогодишното сът- ри". За последните няколко го- Последните години, Сиела автори като Алек Попов, Еле- пълването на тази липса, изда-
пулничество межлу галеоии- дини в нея бяха включени ре- се наложи като най-големият на Алексиева, Захари Кара- телството Сиела прави пръви
те ОТ Нипт и Плпмбгюл ппл дица сръбски писатели, като: издател на съвременни бъл- башлиев, Александър Секу- стъпки.

1 и ч Ив0 Д„др„ч и неговата книга гарскн писатели. Участието на лов, Момчил Николов, Васил Книгите, които българското
чертаваики, че пленерът „по- разкази за особняците и мал- Сиела на Белградския панаир Георгиев, Галин Никифоров, издателство Сиела излага на
гановски манастир още от китв хора", Давид Албахари с е възможност сръбските изда- Михаил Вешим и др. белградския панаир ще бъдат
самото си учредяване през „Пиявиците", Сърджан Валя- тели да се запознаят с най-по- С присъствието си на Пана- дадени като подарък на Катед-
1993 година и все до днес дава рев„ч и „Комо", Момо Капор пулярните и наложили се бъл- ира, Сиела се надява да заит- рата по български език във Фи-
и голям принос за връзките и „Магията на Белград", „Пре- гарски автори, като: Калин ригува и събуди любопитство- лологическия факултет в Бел-
на двете галерии и с други, а любодейци" на Вида Огнено- Терзийски - удостоен с Евро- то в сръбския читател към бъл- град.
преди всичко с Галерията на вич. Владислав Баяц е предста- пейската награда за литерату- гарската лнтаратура. Въпреки
Съюза на българските худож- вен с две заглавия „Книга за ра; Мирослав Пенков - носи- близостта, като географнческо

бамбука" и „Хамам Балка- тел на международна награда положение и манталитет, бъл-
И.С.
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Вклона_на Висшешо бизнес^чилище 6 Димитровград
Тържествено връчени студ 

книжкки
Представени филми 

на гимназисти
р *И двата филма са получили първи награди в категори-

.окУ^™Д„'^Т5“Г;Е: ^п,,л.р,сифициранкатоКонсултацн- “>’™

ниГуараищеБаар^а06113" 1пг|".1!1и'гарсгаа РеГучиа11ще1'заВпроф|1а1|рГ В ....... . следобедни часа- Ангел Димитро», както н
роптал мрптлпп Ц п^имит' Най-добрият студент в но обучение Блаце вЛимит /? миналия петък в центъра на представители на българското

"1Г^г,ЛйГ" гцаеа* КЕд' ™"1вГЙЛЙ|8Г:Гл„,?г:к„2 —»*•* жйг ззкадп з? ?й«58яя1г
200, а досега са се дипломищь т™ ! ' о1"соката 5И сред‘ чението на редовните студен- авторите на двата късометраж- тното самоуправление в Ди-
ли около 150 лунги Гпо.т, " 3 оце,,ка" ^/00 е освоооден от ти ще се финансира от репуб- ни филма „Купон и „Тийней- митровград и др.
постите са четмпм 1 пецигм' заплащане на разходите за ли канския бюджет. джърски проблеми", газейки Фестивалът „Арлекпи" се
митнипа гЬм.1л.1^Тданъци и по-нататъшното си следване. б.А. по чеРвен килим, влязхоха в провежда под мотото „Светът

/ | амси и счето- Клонът официално е кла- голямата зала на Центъра за в моите очи" и има за цел да
култура, в която творбите им стимулира детската фантазия 
ояха представени. И двете и творчество за създаване иа 
творби получиха първи награ- оригинални и различни по 
ди в категориите си на прове- жанр филми или телевизнон- 
дения през лятото фестивал на ни предавания (музикални, 
детското „медийно изкуство спортни, рекламни клипове, 
„Арлекин във Варна. В изгот- детски новели и сериали, ио- 

ЦШ вянето им са участвали пре- винарски емисии и всички ос- 
■4имно ученици от димитров- танали формати, към които 
градската гимназия „Св. св. децата проявяват интерес), 
Кирил и Методий". Сцена- Интернет медии (с които се ма- 
рист на „Купон' е Драгана сърчава детската креативност в 
Аиге/10ва/ а на „Тийнейджър- съдържание, дизайн и навига- 
ски проблеми ' Тияна Киркова ция) и радиопредавапия 

. ( и Марио Маринов. В ролите се (включващи всички жанрове)
I проявяват съучениците им от Мероприятието се провеж- 

пос°ченото образователно ве- да под патронаж на мииистъ- 
\ домство, докато режисурата е ра ма младежта, образовамие- 

дело на професионалиста д-р то и науката Сергей Игнатов и 
: Росица Младенова от Бълга- с партньорство на ДАБЧ. Ме- 

рия, която е член на Инициа- дийното съдействие

ентските

КИЦ и Дружеството за развитие на туризма орзанизираха екскурзия

Четвъртокласници 

от Босилеград 

посетиха България

....,Т ш■ шт
. МИН

За четвъртокласниците от централното ос
новно училище в Босилеград, които изцяло 
се учат ма майчин български език и тази годи- 

КИЦ "Босилеград" и едноименното Дру
жество за развитие иа туризма за четвърта 
поредна година през октомври организира
ха безплатна тридневна екскурзия в Бълга
рия. Учениците бяха придружавани 
един родител и учителя им Веие Божилов.

Александър Димитров, главен организа
тор ма екскурзията изтъкна, че за втора по
редна година екскурзията финансово подкре
пя Народното събрание иа Република Бълга
рия, което, освен за учениците, поема и поч
ти всички разноски за родителите им. Ди
митров добави, че помощ са им оказали и 
Столична Община София, която е подсигу- I 
рила транспорта па екскурзиантите в Бълга- ? 
рия, както и Община Босилеград, която е --■ 
обезпечила транспорт от Бослиеград до мит- ^ 
цицата.

На първия ден екскурзиантите
София, където бяха приети в Народното съб- „ __
рапие на Република България, разгледаха ра ^ връх Шипка “ градът на розите и тра- Т1рУУ)Т1П 
храм паметника "Александър Невски" и цър- кииските цаРе " Казанлък. Третият ден ек- у
квата "Света София". След това заминаха за «УРЗияитате имаха възможност да разгледат ПГ миптпЯп 
Гложепския манастир и Велико Търново, кг,- КааоФер' Сопот и Карлово, родните градове гЦиМиПШиои 

сградата па Първото народно ”а ХРИ™ Ботев, Иван Вазов и Васил Левски, а и
събрание, църквата "Св. 40 мъченици" кре- СЛед това 0™ъ1Упаха за Пловдив, където по- 2ШОШ 
поста Царевец и присъстваха на спектакъла “™ха &мабанопата къща, Музея на гради- 
"Звук и светлина". На втория ден посетиха пиите и носиите и Античния театър. Т1Трв-7У1ШТ1С1
Дряновския манастир, етно-комплекса "Етъ- Пу1.Р. -чнаграоа

Щт
па

Шй идва от
тивния комитет на мероприя- Българската национална теле- 
тието. При снимането и мон
тажа на филмите помощ са 
оказали

от по
я, „Дарик радио" и „ 
я сегал от Чикаго. Ре

Бъл-визи
гария

ученици от професи- зирането му са помогнали ре- 
училища в България, дица спонсори, сред 

както и преподавателите им. димитровградският 
Филмите предизвикаха го- Ивица Истатков. 

лям интерес особено сред ди-

али-
нални които и 

частник

С получаването ма двата 
митровградските гимназисти, приза от този фестивал димит- 
Освен директорката Снежана ровградските ученици показа- 
Симеонова и преподавателите ха, че притежават заложби и 
в гимназията, на представяне- от областта на „седмото изкус- 

■588 то присъства и посланикът иа тво". Б. Д.
«Цу*»* Република България в Сърбия

I

За спомен край паметника па Шипка От конкурса "Малка рисунка за голяма награда"посетиха

дето посетиха

Ученически крос в организация на ЧК в Босилеград Малката възпитаничка на 
детската градина в Димитров
град Петра Димитрова учас- 

конкурса "Малка рисун
ка за голяма награда", който 
обяви фондацията "Дивац", и 
спечели третата награда, бла
годарение на която детската 
градина "8 септември" ще се 
сдобие с нови съоръжения за 
игра.

През изминалите няколко 
години благодарение на акци
ята, която реализира фонда
цията на сьпружниците Ана и 
Владе Дивац, в Сърбия са пос
троени или ремонтирани де
сетки детски игрални парко
ве. Темата на конкурса е била 
"Детска градина, каквато бих 
искал(а) да имам".

Петра Димитрова сподели 
удовлетворението си от награ
дата, изтъкна, че се е надявала 
да я получи и добави, че се 
чувства много щастлива.

Червеният кръст в Босилег- I клас: (момичета) - 1. Сара нов, 2. Нинослав Стоименов, 3. Любица Георгиева, 3. Ана 
рад със съдействие на Основ- Тошева, 2. Теодора Янева, 3 Ти- Ален Стоименов. Стойнева; 1. Стефан Стоилков
мото училище "Георги Димит- яна Янева, (момчета) - 1. Вла- III клас: 1. Анастасия Васи- 2. Дарко Стоянов, 3. Радомир 
ров" през средата на октомври дам Митрев, 2. Братислав Сто- лова, 2. Анджела Захариева, 3. Йоич.
иа спортния център "Пескара" именов, 3. Даниел Занков. Анджела Аначкова; 1. Дарко V клас: 1. Анджела Бойкова, 
организира традиционния II клас: 1. Михаела Григоро- Димитров, 2. Михайло Глиго- 2. Милица Божилова, 3. Вале- 
учепическн крос под название ва, 2. Тияна Евтимова, 3. Бояна ров, 3. Саша Антанасов. рия Новкова; 1. Иван Стойнев,
"За по-щастливо детство". И Радованова; 1. Стефан Стоя- IV клас: 1. Нена Бойкова, 2. 2. Марко Асков, 3. Марко Кос- 
тази година състезанието се тов и Ненад Петров.

цел, ела на старта", а всички масова, 2. Надица Рангелова, 3.
участници в надбягването сим- у . Силвия Димитрова; 1. Деян
волпчпо "купуваха" стартови- ВакщВ? 5 Глигоров, 2. Мнлован Митов,

рични средства от изкупените VII клас: 1. Андрияна Косто-
стартови номера ЧК предоста- ва< Владислава Зарева, 3. Ивана
^ ^^н^за помощ на ^Владимирова; Дарко Трай-

ради"1 учешшески помагала и К -~-Щ 2. Миланчо Василев, 3. Глигор

тва в

те си

ви
> .-«<■~7|

ПА.Р. Б.Д.
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ПФД - 9 кръв: Нишка футболна зона -10 кръг

Прекъснат мача между 

"Младост" и "Кондива"
Минимална победа, 

но три точки
, „ Балкански - Йедннство имаха точков аванс. В 36 мнну-
Мачът между футоолисти- гонени Любомир Динов в “Кондива": Стошич, Нико- (Гърделица) 3 : 2 (2 : 0) та Нанков отлично напълни

те на "Младост" и "Кондива" 52-та и Михайло Йоич в 72 дич, Станкович, Каранфнло- Димитровград. 20 октомври ъглов удар, а В. Георгиев с гла-
от Жбевац, в който босидег- минута, с което вече беше вич, Цветанович, Мпленко- 2012 г. СЦ "Парк", зрители - ва увеличи головото превъз-
радчапи бяха фаворити за предрешен победителя в то- вич, Деян Ристпч, Спасич, около250, рефер-Милош Ни- ходство. В началото на втората
спечсляне па 3 точки, бе пре- зи мач. Костич, Арсич (от 46 ин. Да- колнч от Ниш (7). Голмайсто- част от играта гостите от дузпа
късната 80-та минута при ре- Що се касае до самата игра, пиел Ристпч) и Мирослав ри: Б. Иванов в И, В. Георгиев в стигнаха до 2 : 1, а 1-минути
зултат 0:1 за гостите. Отст,де- босилеградчапи бяха много Ристич. 36 и Манойловнч в 61 минута по-късно и до равенство. Попе
лият фаул в полза па "Коиди- по-добрия отбор през първа- В останалите срещи от то- 33 Балкански, а Голубовнч в 47 да на Д"мн1Р|а|'Ф'• ‘ '1 ^
ва". 80-та минута, което бе- та част, когато" «йггре/иха зи кръг са постигнати следни- ̂ ЖдГ^ЖЛдртон^Б « ^
ше поредното съмнително иадпречната греда. За сьжа- те резултати: "Павловац" - Иванов о?Балмнски Р ‘ под самата напречна греда, 
съдийско решение на глав- ление те пропуснаха да реа- "Алакинце" 4:3; "Беса" - "Би- Играч на мача - Саша Мар- В следващия кръг утре Бал
ния рефер Даниел Любисав- лизират още няколко изгод- ляча" 2:0; "Пчиия" - "Треш- Ков. к 1 кански гостува па Лужпппа в
левич от Враня, разгневи бо- пи голови положения. Реша- невка" 8:0; "Челик" - "Мла- Домакините тръгнаха нас- Бабушнпца. Д. С.

дост" (Сувойница) 3:0; "Вран- тървено и вече в 11 минута 
ска баня" - "Морава" 0:5, "Ас"
- "Левосое" 3:1 и "Терноци" - 
"Небески ангели" 2:2.

В десетия кръг (па 28 т.м. от ■.
15,00 ч ) "зелените" гостуват ЖеЛЮПМНИ ТрИУМфИраХа 
ма Небески ангели" във I. и ах

като гости

Табела слсд 9 кръг:
Общинска лиза Пирот - 8 кръгмач поб. раи. заг. гол-разл. точки

1. I ]чння 9 9 0 0 41:4 27
2. _ Морава
3. Небески ангели____________________

4. Млалосг (Босилеград) 9 ~5 2 2 2342 Т7

9 8 0 1 47:9 24
9 7 1 1 33:4 22

Враня". П.Л.Р.5. Алакинце
6. Кондива
7ГБей------------
8. Челик
9. ~Ас~
10. Терноци
ТТПЯагта____________________
12. Младосг (Сувойница) 9 2
13. Левосоне
14. Павловац
15. Врапска Баня
16. Трешневка

9 5 2 2 21:14 17
8 5 0 3 18:15 ' 15
9 5 0 4 12:12 15 Младост (Мали суводол) - Желюша 1 : 4 (1 : 2)

11щщ1ВФутболистите на Желюша регистрираха убедителна победа 
Ш.4'|Ти1 г! |»™и на гостуването си в Мали суводол. Те бяха по-добри във всяко ед

но отношение от съперника си. Според шансовете победата им 
й 71 рмт? п можеше да бъде още по-убедитедна.

СН-Г10 О Головете за желюшкия отбор отбелязаха Димитров, Гдиго-
риевич (два) п Вучков.

К -I утз ргттт В следващия кръг Желюша домакинства на отбора Победа от
Държина. Мачът ще се играе утре от 14 часа. Д. С.

9 4 0 5 15:22 12
9 3 15 10:20 10
9 2 3 4 14:18 9
9 3 0 5 16:24 9

1 5 12:25 7
9 2 0 6 10:25 6
9 2 0 7 12:29 6
9 2 0 7 10:33 6
9 1 0 8 11:39 3 Димитровградският фут

болист Бобан Басов отпътува Отборите от ДЮШ на Балкански 
в Бахрейн, където подписа за

ваи<ият моме"т » мача бе7е °тб°ра раиФи-
Футболистите на "зелените" изгонването от игра на халфа
остро протестираха при ст- Любомир Динов в 52-та ми- Балкански.Риталеивмлади- 
1ИЯТТ и ге стигна лппепйалтги иута, когато домакините ос- те категории ма софийския Футболните отбори от Дет- тниците си от димитровград-
гб п .а ,,11 таиаха с човек помадко пате- Левски, дупничанския отбор ско-ганошеската шкода на Бал- ския отбор с2 :0.
гапа пп.1'реиа. Гостите се възползваха Марек, който едно време се кански не регистрират добри В мачовете от деветия кръг
ипаГр Та СТС отчисленото превъзходство и състезаваше в представител- резултати през последно вре- младите от ДЮШ на Балкап-

иападателя на зелените ........ у _____”__ „атаАшЛа,,,, ь ,п ме. В мач отосми кръг иа Лига- ски осъществиха половипча г
то“роСр::гираГГст,д™ защитник Милон/ Цветано- р 'кГкто и за пиратския 2^ ЕйЗЖЖЙК!

прекъсна мача и заедно с по- вич вкаРа с глава след едно Радий жи. Миналата година ни от връстниците си от пи- състав иа Радиички с2:7, деца-
мощииците си напусна тере- Чеитриране от ъглов удар. се завърна в Балкански и бе ротски Радиички сО: 5. Децата та старша възраст играха ма
ма Това бе третия червеи кар- "Младост": Гашевич, Зар- опора на отбора. Специалист старша възраст ме отпътуваха равно като домакини с отбора
том зт боси шгтлскнте сЬубо ков' Стеванович, Атанасов, тите преценяват, че поради на мач във Враня поради не- иа Власина от Власотимци, до-

. / р.д е р)оо- -ррайкович, Василев.Георгиев отсъствамето му Димитров- достатъчен брой състезатели, като юношите младша възраст
листи в тази среща, понеже ^ ^ мии д Димов), Цвет- градският отбор е отслабнал докато юношите младша въз- победиха връстниците си от
преди Спасич заради втори ков (от 66 мин Димитров)) много. раст иа враиския Динамо по- власотипашкия клуб с 1 : 0.
жълти картони вече бяха из- йоич, Л. Димов и Спасич. бедиха като домакини връс-

Неуспешен уикендКариерата си започна в

Д.С.

Първа регионална баскетболна лиза 
изток - 2 кръз_________ ___Димитровградски каратисти се състезаваха в Милано!

Трупане на опит Димитровград загуби 

като домакинЧетирима членове ма клуба по ка
рате Цариброд - Марко Тодоров, 
Урош Леков, Андрия Божидович и 
Никола Наков участваха в 20-ото све-

илл1-<нс1м
а Ф 5КоЮ*«ло К млЧ-сар;« г

г! Мог.Лс
' 2С
Слтр чапли 41

Я.. .1
Димитровград, 13 октомври 2012 г. Залата в СЦ "Парк", рефе

ри - М. Нешич от Лесковац и М. Милетич от Ниш.
В първия си официален мач като домакини в новооткритата 

зала димитровградчани претърпяха загуба. Причината за това е 
предимно в отсъствието на центъра Драган Йованович. Д. С.

I 13/14 ОНоЬге 2012е»)товио шотокап карате първенство и 
5-ата "Кохаи купа", в които прояви се 
състезаваха 3000 каратисти от 47 стра-

1А5РОКТ
ВОПАТЕДС51 О П —

ни.
В силна конкуренция в дисципли

ната състезателски кати участваха 
всичките димитровградски момчета.
Най-добро класираме от тях осъщес
тви Марко Тодоров, който спечели 
20,4 точки и зае 18 място в конкурен
ция иа състезатели от33 страни. В дис- Л 
циплипата кумите карате участваха >.*
Марко Тодоров в категорията ма юно
ши с тегло до 62 килограма, който в 
първия кръг загуби с половин точка от 
връстника си от Румъния, докато 
Урош Леков се състезава в категория 
па пионери с тегло до 50 килограма и
загуби с точка разлика от връстника опит и проверят колко са напреднали досега. Е .
си от България. И в тази дисциплина конку- учасгие1^ „а световното първенство сь- уя В™ в™Рата ™аУ'1>инална среща димитровградчани победи-

добра карате БЦри^адда*продъджат^сусърдна ?коитонао^орТа 
възможност за каратистите да покажат уме- й Р Р Р Р У Р Свитаня от Ниш, които след две полуфинални срещи надделя :
нията си п този спорт, да придобият ценен Р ^ ^ състезанието сотоораРадник от Сурдулицас общ резултат 9:7.

Цариброд се класира 

за финала
В първия полуфинален шахматен мач от плей-офите за пър

венецът Лигата на Централна Сърбия - група юг димитровград
чани бяха по-добри. Ето ги резултатите: Кирил Бадев - Алек
сандър Ничевски 0 :1, Небойша_ Костич - Деян Кудар реми, Не- 
бойша Джорджевич - Мирко Йович реми, Роки Стоименов - 
Иован Ристпч 1 :0, Вук Джорджевич - Небойша Савич 1:0, Вла- 
дан Игич - Новица Марянович реми, Драгиша Йонич - Мирос
лав Йованович 1:0, Лазар Джорджевич - Александър Савич 0:1.

I
Никола Наков, Урош Леков, Марко Тодоров 
и Андрия Божиловии

в

А С.
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Димитровградски пенсионери 6 
спортно-здравна олимпиада 6 Соко баняФоторепортаж ....

11-и от общо 165 отбори
гаяшц Петимата членове на об- сме неофициални първенци 

'^1 щинската пенсионерска орга- в окръга. Нека да отбележим, 
тг-т5~-*’г^3| низация Славчо Алексов, че отборът ни е третокласи- 

Ангел Соколов, Анка Павло- ран на ниво на бивши Нишки 
1 ва, Бора Николич и Илия Йо- регион, като се нареди зад от- 

ванович участваха в 5-та пен- бора на Мерошнна, който бе 
сионерска "Олимпиада на на 9-о място и отбора па 
спорта, здравето и култура- Ниш, който бе 10-и. И от този 
та", която се проведе неотдав- факт може да 
на в курорта Соко баня.

След дългогодишни капиталовложения в димитровградския спортен център "Парк" 
днес спокойно може да се констатира, че гой наистина е представителен.

Р
I

л шш

изИШшР® се заключи
по-какъв начин сме предста-^ -1 вили сдружени

ето на пенсио
нерите и Общи
на .Димитров
град 
ло".

! ■о/.гггггз
Има и кът за най-малките, каюпо и игрище за
плажен волейбол. като ця-

Аимишровградскаша “красавица” — спорт пата 
зала бе пусната в употреба по случай /[еня на 
обн/ината — 21 септември. Нека да припомним, 
че проектът е дело на прочутия сръбски архи
тект Банка Радой и ч.

Алексов из
несе още някои 
детайли 
връзка с участи
ето на димит
ровградския от
бор па олимпи
адата: "Сблъс
кахме се с проб
лем, 
контузи наши
ят селекционер, 
капитан и клю
чов състезател

във

като се

Димитър Гю- 
ров, пенсиони
ран гимназиа- 

[Ллия Йова/ювич, Ангел Соколов, Бора Нико- лен учител по 
лич, Анка Павлова и Славчо Алексов физическо въз-

, питаиие. Наш
Димитровградчани учас- ТрецЬОр затова бе Йелепа 

тваха във всички дисципли-

Разбира се, в парка е и игрището за най-попу
лярния спорт — футбола.

Петрович, с която проведох
ме кондиционии подготовки 

разработихме техничес
ко-тактическите варианти па 

на дузпи зае- бЪр30Т0 движение, което да- 
ха 8 място, в спортна стрелоа де д0бри резултати", 
бяха 12-и, в шахмата 34-и, до

ми, освен в риболова. В дис
циплината штафет (бързо и 
движение) заеха 12 място, в

Хората, коитораоотят в областта на спорта изпълняванетонепрекъснато доказва/п нсизчсрпасмостта на
идеите си за обогатяването на спортните съ- Алексов изрази благодар

ност па органите на местното 
самоуправление, които отде
лиха парични средства за 
пътните разноски и пребива
ването на отбора в Соко баня, 
както и на общинския ек
спертен сътрудник за спорт 
Александър Андреевич и па 
ръководителя на местната 
Канцелария за млади Дарко 
Костов за оказаната помощ.

______ _ _ Любопитен е факта, че та-
Ри отоора от Пиротски окръг зи годипа „ проя‘вата „ Соко 

5ШУ бяха много по-слаои от нас - баня са учасг^али общо 770 
бяха класирани на 24, 34, 38 и сСтезат/ЛИ/ което е „ай.мно.
124 място (от Пиротска оо- го 0т основаването на мероп- 

. Щина участваха два отоора) риятието 
ни дава право да кажем, че г

- | държания в центъра
ь» те съоръжения и осведомителното табло за оп-

шшшВ? 4 «ШЙ15ВЙ
- това са гимнастически- като в хвърляне на пикадо - 

95-и.
Всички участници в проя

вата в Соко баня бяха по-въз
растни от 60 години. Членът 
на отбора на димитровград
ските пенсионери Славчо 
Алексов сподели удовлетво
рението си от класирането и 
добави: "Фактът, че отборът 
ни зае 11-о място в републи
ката, докато останалите чети-

В.Д.Компетентните събраха сили, кураж и ф
изграждане на басейн. Г оляма част 

от работите са завъртени...

инанси
Тук е игрището за футбол па малки врата, 

откритото баскетболно игрище. И 
върху двете преди известно време бяха поставс- 

гуменп подложки, в резултат на което уп
ражняването на спортовете е по-удобно и по-бе-

н започнаха

На 28 октомври се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от преждевременната смърт на неп- 
режалимия ни съпруг, баща и дядо

както и
ни

ГЕОРГИ МАЛИНОВ-ГОША 
от С. Бански дол

опасно за състезателите.

Със сълзи, че не е всред нас, но с гордост, че е 
в нас, ще си спомним за неговата добрина и широкото сър
це.

Панихидата ще се състои в събота 27 октомври на гроби
щата в с. Желюша от 10 часа.

С обич: съпругата Юлкииа, синът Боян, дъщерята Весна, 
зетът Зоран и внуците Емануела и Ана

ЕДНА ГОДИНА ни липсва благородието и всеотдайната 
разДаденбст на милия кум

■ СИ “Парк" занапред и/еразкрасява и интерес
ното дело на група студенти по архитектура, 
сред които е и димитровградчанинът Деян Ми- 
шов. Дървената скамейка те подариха на Ди
митровград преди няколко месеца.

ГЕОРГИ МАЛИНОВ-ГОША 
от с. Бански долДвата нови корта за тенис, които бяха изгра

дени тази година са ново богатство за спортния 
център "Парк" и Община Димитровград като 
ЦЯЛО. С тях щс се даде подтик за развитието 
на този спорт на местно ниво.

С тъга и уважение се прекланяме пред свет
лата му памет!

В-Д- Семейства Рангелови от Ниш и Пирот 
и Станкович от Враня
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Черен хумор В Дървенград на Кустурица нчин&
...На пресконференция с ми

нистър-председателя на една 
държава журналистите зада
вали следните въпроси:

- Господин министър-пре
дседател, цените се вдигат, а 
заплатите - не, как се справя 
народът?

- Еми, живее си, справя се - 
отговаря министърът

- А какво ще кажете за кри
зата в здравеопазването - ня
ма лекарства или са много 
скъпи?

- Еми живее народът, спра
вя се!

Изедем ти 

селску идилию
Дойдо из Ниш до цепим дърво у Цариброд. На йутредън се с брата 

ми дигомо рано, он - да пече рекьию. а я да цепим дърва. Септембар йс 
и време си йе за тейе работе. Истина, за дървата малко смо позакъсне- 
ли, ама йош йе топло, йош нема кьиша. а за снег йе рано. Важно йе да 
су докарана до дома. Мами мило, па ни предложи да испийемо по каве 
и сипа ни по чашу рекьию.

- За рекьишорат йе рано - рече батко. - Он се требе саплита около 
дървата, а я около казанът, мани рекьиюту. дай само кавето.

Добре, он йе по-стар, може и повече и знайе. - Дай само кавето. прав 
йе -кажем и я.

И върльимо се на работу. Я узо секьируту, он поче да пълни казанът. 
Голему работу завршимо йош ючера: изнесомо казанът, укрепимо га, 
принесомо дърва и из зевникат изнесомо джибруту.

Вата работи полъка, не чуйе се, ама я ка ударим със секьируту, цел 
комшилък чуйе. Пробуди младити, накара старити да излезну да виде 
кой йе толко вредан.

- Ма - реко - тека се договоримо с батка, да уватимо цел дън, ако мо
же повече работу да свършимо.

- Ако, ако - кажу комшийете, а у себе си може би и пцую.
А она и дървата лоша, чвораива: обърчам натам-навам свакико, ама 

нече да се цепе. И поче да ударам све по-яко и по-яко, чини ми се асвал- 
тът че пукне под трупат. Народът из улицуту се размърда и почеше да 
се слушаш, кой кву работу има. Йедън износи буклукат и минуйе до ме-

- Някакво обяснение за 
ниските пенсии, режима на 
ток и вода?

- Живее народът, живее!
Накрая става един журна

лист и пита:
- Господин премиер, а с 

цианкалий опитвали ли сте?

„Дървенград ама затвора все пак е от камък

Легално пране на пари
Вицове В Зимбабве прането на па- топла вода. Възможно е също 

ри се приема буквално: бан- банкнотите да се завъртят в 
кноти щатски долари се из- пералнята. Сухото химичес- 
миват старателно и се окач- ко чистене не се е оказало 
ват на простора да съхнат. удачно - цветовете избледня- 

Това се налага, защото в ват.
Зимбабве банкнотите почти Остава въпросът защо 
никога не излизат чистички всъщност се перат американ- 
от банкоматите. В бедните ски долари, а не национална- 
квартали често пъти бельото та валута. Когато в 2009 г. пра- 
и чорапите заместват пор- вителството обяви щатския 
тфейлите. И докато в САЩ долар за официално платеж- 
банкнота от един долар е в об- но средство в страната наред с 
ращение около 20 месеца, в други валути, инфлацията в 
Африка тя се използва годи- Зимбабве достигаше (пред
ни наред. Но банките и много полагаеми) пет трилиарда 
магазини ме приемат прека- процента, което е абсолютен 

световен рекорд. Накрая, 
Какъв е начинът парите да през април 2009 година зим- 

станат истински чисти? За бабвийският долар беше из- 
убедителен хигиенен резул- теглен от обращение за неоп- 
тат местните препоръчват ределен срок. 
внимателно пране на ръка с

Бай Ганьо, американеца и 
французина решили да ска
чат от небостъргач. Пръв бил 
американеца.

Той казал:
- Ще скоча в името на сво

бодата!
Скочил и умрял.
Втори бил англичанина.
Той казал:
- Скачам в името на крали

цата. Скочил и неоживял.
Дошъл ред на Бай Ганьо. 

Той казал:
- В името на българските 

тарикати - ще сляза с асансьо-

не:
- Вредан си, а!

- Застадо да поговоримо.
Друг пошъл за леб.
- Гледам, развреднол си се!
Станем да поговорим и с ньега.
Трет пошъл при доктора.
- Вредан си, а!
С ньега си лоорати повечкье. Разказа ми за свете болкье што гьи 

имаш он жена му и некои од ньегово село и си отиде.
Врат ми ме гледа и ми нажмикуйе комто дървата. У слободан пре

вод това значеше: „Море, мани гьи ти ньи, цепи дърва!“ Подиго я сек
ьируту, а до мене застанул другар: „0, йош ка се не смо видели...!“

Не иде работата. Колко батко повече нажмикуйе, я по-малко цепим.
Он наклал казанат, принел судат за рекьиюту и турил шишенце с во- 

ду за първоток. Залалимо, поговоримо си и пак на работу. Пак същото. 
Врат ми се смейе. Оно и на мене ми малко досмешне.

Некьико се растени и я поче да целим ко човек. Одйедънпут видим, 
иде жена с мънечко дете и я сгану, нейе зор да буам док детенцето не 
мине, може дърво да полети да напраймо чудо.

- Деда цепи дърва за зиму, да поваркамо малко да му не смитамо.
Ка погледа, брат ми се скрил зад казанат и умира од смеянье.
- Йела, дедо, на цигару, одъни малко. - И, па напрайи паузу.
Тамън се върну, те ти га йош йедън познат.
- Селска идилия - цепе се дърва и пече се рекьия. Що я това обичам - 

и наставимо да си оратимо.
Оно и я обичам, реко, ама ка йе на чужду гърбину, т.е. ка йе при дру

гото идилията, а са требе да се потим със секьируту... Изедем ти текува 
идилию!

Туя приказку съм ви прерасказал ко ми йе распраил комшията. А са 
айде със здравйе.

лено мръсни пари.

ра!
***

Автор СЕОСлед сватбата. Младожене
цът:

- Мила, сравних разходите 
си за сватбата с твоята зестра.

- И какво установи?
- Че съм се оженил за тебе 

изключително по любов!

По какво се различават жените 

на възраст 8, 
18,28,38,48 

и 58 години!
***
Събрали се хора от различ

ни градове на България и все
ки донесъл нещо за ядене от 
неговия край.

Бургазлията донесъл пала- Жената на 8 години - Сла
гаш я в леглото и й разказваш 
приказки.

Жената на 18 години - Раз
казваш й приказки, за да я 
сложиш в леглото.

Жената на 28 години - За да 
я сложиш в леглото, не са не
обходими дори приказки.

Жената на 38 години - Тя ти 
разказва приказки, за да те 
сложи в леглото.

Жената на 48 години - Съчи
няваш си приказки, за да не ти 
се наложи да легнеш с нея в 
леглото.

Жената на 58 години - Не 
излизаш по цели дни от лег
лото, за да не слушаш нейни
те приказки.

муд.
Горнооряховецът донесъл 

суджук.
Софиянецът донесъл пече

но пиле.
Троянецът донесъл сливо

ва.
Разградчанинът донесъл 

кисело мляко.
Габровецът довел брат си.
***
Милооо, ако знаеш какви 

ботушки си харесах в един бу
тик на Витошка...

- Боли ме... за твоите бо
тушки!

- Дай да цункам да му мине 
и да ходим да ги видим! Манча
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