
00
сО
00
00
о
1-0
сО
о
2
СО
С/О

у/ш.пшЬгаМУо.сот
Е-поща. геМф@пшЬга!51уо.сотВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ в ГОДИНА 1.11/ • Брой 2328 ® 2 ноември 2012 г. ® Цена 30 дин.

Посланикът на Република Българ 

Сърбия каел Дшитроб 

се срещна с кметовете 

на Пирот и Бабушнша
Посланикът Ангел Димитров

Пред ставите ли на сбетобната банка б Димитробарад

Цената на иззетите площи ксе още е спорна
Представители на Световната банка, която финансира работите върху из- митровград бе писмото, което до финансовата институция преди известно 

граждането на магистралното шосе на Коридор 10, тези дни в Димитровград време бе изпратил от името на недоволните граждани Иван Андонов, 
се срещнаха с граждани, на които са иззети площи за тази цел и които недо
волстват от предложената цена. Непосредствен повод за идването им в Ди- Стр.Щ^

Инициатива на ПБС в ДимитровградНашенци по света

Спортният центърПианистите Сонм Лончар и
Андрия Павлоъич на 44-ия БЕМуС ^Парк" да се нарече

името на Левски
на

Стр-Щ)
Партията на българите в Сърбия (ПБС) изпрати инициа

тива до кмета на Община Димитровград д-р Владица Димит
ров, председателя на Общинската скупщина Зоран Геров и 
председателя на Националния съвет на българите в Сърбия 
Зоран Петров, с която настоява спортният център "Парк" да 
се нарече на името на Васил Девски, а спортната зала да полу
чи названието "Цариброд". СтрЩ

Панаир на заетостта в Пирот

30 работодатели
-150 работни места
4Есенният панаир на заетостта, който на 25 октомври 
тоя в залата "Кей" в Пирот, събра 30-ина работодатели, които 
предложиха около 150 работни места.

се със-

ЧК в Босилеград отбеляза 

Европейския ден за борба 

с трафик на хора
Подарък за усърдната 

ученичка Андрияна 

Тончева
На ТТетковден в Босилеградско
По традиция християнският празник Петковден и тази година беше 
гьржествено ознаменуван в Рибарци и Босилеград Стрф



В цттъра иа вниманието
2 ' - 2 ноември 2012"

Посланикът на България в Сърбия 
Ангел Димитров посети Пирот и Бабушница

Разговор с председателя на НС на българското 
малцинството 6 Сърбия Зоран Петров_______

Интензифицирано търсим 

решения 3а малцинството ни
Посланикът на Република България в Белград Ангел Димит

ров през седмицата посети Бабушница и Пирот, придружен от 
председателя на Националния съвет на малцинството ни Зоран 
Петров. Негово превъзходителство посланикът Димитров 
би и в Димитровград, където пред медиите даде кратко ::: 
ние, в което между другото каза: "На посещениията в Бабушни
ца и Пирот бяха обсъдени възможностите за по-оживени сто
пански и културни връзки между тази най-близка част от Сър
бия до България. Нека да припомним, че на 22 октомври се 
срещнах и с ръководители на град Ниш. Знаете, че аз не веднъж * /7етров, тези дни се срещ
ам имал срещи с ръководството на Царибродска община. За тхш с посланика на Републи- 
срещата в Бабушница бих казал, че беше много интерсна и по- 'Б „ Сърбия г-н Ангел
лезна. Аз обичам да придобия преки впечатления от по-малки г г
селища, каквато е Бабушница, тъй като истинският пулс в жи
вота на една страна може да се усети именно в тях, а не само в .
столицата. Действително, се усеща не само там, но и в целия ре- остена на проблемите във връз- 
гион, че има едно желание за по-интензивни, по-близки контак- ка с информирането и с обуче- 
ти между двете страни... нието на майчин български

език?

. се от- 
изявле-

I трябвали 10 години за цялос- 
I мото решение на проблема.
\ * Не по-малко важни са и ико

номическите проблеми...
- Ние настояваме за органи

зиране на Икономически фо
рум в София, на който биха се 
представили потенциалите на 
общините Димитровград и Бо
силеград. Идеята споделихме 
не само този път На срещата в 
посолството, но и преди това 
на заседание с представители 
на ДАБЧ. Главната ни цел е да 
мотивираме стопанските су
бекти от България да инвести
рат в нашите краища. НС няма 
компетенции в икономическа
та сфера, но това не означава, 
че нямаме съзнание за това, че 
икономиката е от голямо зна
чение и доколкото решим 
проблемите в тази област усе
щането за културния и образ- 
вателния възход у принадле
жащите към нашето малцин
ство ще се подсили. Май всич
ко започва от икономиката. 
Според предварителните пла
нове форумът би трябвало да 
се състои през февруари или 
март следващата година. Би 
бил обсъден и въпроса за суб
сидиите, които двете общини 
биха предложили на потенци 

са алните инвеститори.

; V АДимитров. Доколкото не се 
лъжа срещата предимно бе пое V

- Срещата се състоя преди 
броени дни в посолството на 
България в Белград. Освен пос-

По време на неотдавнашното си посещение на гр. Ниш Ангел ланика г_н Димитров, присъс- 
Димитров, посланикът на Р.България в Сърбия се срещна с гра- 3?аха заместничката му Генка 
доначалника проф. д-р Зоран Перишич. В разговорите в които Георгиева, съветникът Огнян 
участва и Атанас кръстни, генералния консул бе изтъкнато, че Сидеров и консулът Николай 
между двата народа съществува широк спектър от възможнос- Труканов. От името на Нацио 
ти за сътрудничество както в стопанско така и културио-турис- налния съвет на малцинството 
тическо отношение... Посланикът Димитров се срещна и с ™ присъстваха членовете му 
председателя на Скупщината на гр. Ниш проф.д-р Миле Илич. Даниела *Х°С™ВА 
В разговорите бе подчертано, че досегашното интензивно сът- Глиг0Р Григоров, Невенка Кос- 
рудничество на Ниш с Велико Търново, Видин, Перник..., тряб- тад1^г15ваЛ какт0 „и секретарят 
ва да се разширява с нови региони и в нови области в духа на на Николаича Манов и 
приятелството и добрата воля. председателят на УС на Брат-

В Генералното консултво посланикът Димитров, генералния ство Перица Стойчев. Темите 
консул Кръстим и консулката Велева проведоха разовор и с на Разг°ворите бяха: пробле- 
представители на организации и ведомства в Ниш, които раз- мите в информирането на бъл- 
виват дейност за опазване на идентичността на живещите тук гаРски език посредством изда- 
българи и приноса им към утвърждаването на културните и нията на Братство , обучени- 
други връзки между Сърбия и България. В разговорите във фо- ет0 на български език в учео- 
куса на вниманието се намериха и изострените проблеми, осо- ните заведения в Димитров- 
бено в областта на информирането, образованието на майчин гРаД и Босилеград, установява- 
език и др. Посланикът Димитров призова към конкретни и нав- рето на_контакти с Бюрото на 
ременни инициативи И дейности върху основната и съвместна- европейската комисия в Ьел- 
та цел на всички ни - предприемане на нови крачки върху раз- гРад и конкретно с ръководи- 
решаването на трудностите и подобрение на досегашните, как- теля на бюрото Венсан Дежер, 
то в сферата на икономиката, така и духовността на българите в п0м01Дта ПРИ установяването 
Сърбия А Р на контакти с правителствени-

р " 1 те организации на Република
България, както и идеята да се т„ашаване 
организира Икономически фР нкциониране на фирмата. 
форум в София, на които биха г ^ г
се представили потенциалите * А проблемите във връзка с 

Димитровградска и Боси- обучението на български език и 
леградска общини, въз основа учебниците? 
на които стопанските субекти
от България биха инвестирали превода на учебниците, които 
в тях. |

• • •

пи.
Щ

" я

не само "Братство", но и дет
ското списание Другарче", 
както и списанието за култура, 
наука, изкуство и обществени 
въпроси "Мост". Нашето оп
ределение е, че трябва да се 
вземат спешни мерки за анга
жиране на по-млади хора с 
подходяща специалност, за- 
щото обстановката в издател
ството е такава, че повечето от 
настоящите работници 
пред пенсиониране. Значи в 
бъдеще трябва да се работи за * Какви са изводите по отноше- 
преодоляване на този проб- ние на евентуалните контак- 
лем, за да не се стигне до зае- ти с Бюрото на ЕК в Белград?

- Помолихме посланика 2|и-по-нататьшното
Представители на световната банка в Димитровград митров да установи контакти с 

Бюрото, имайки предвид фак- 
ЕК има бюджет, от който 

могат да се теглят определени 
суми за официално предоста
вени проекти. На срещата бе 

_ казано, че националните съве- 
са нужни в процеса на обуче- ти на малцинствата във Войво-

Досега те са получавали (или им * Какви заключения бяха взети нието по български език, ста- дина са в много по-добро поло- 
е обещано да получат) около 4,5 във връзка е въпроса, отнасящ новището на посланика и по- 
евро за 1 м2 или по-малка сума се до нашето издателство? солството като цяло, както и на
паЕи- - Посланикът Димитров ка- е' Чр ™Ръпб1гя°Един от собствениците, които за че гъобия кат0 л впжава е н РепУблика Сърбия
се чувстват потърпевши, Свето- трябва да изпълни задължени- просветното и мини,™Р™°;
мир Панов каза, че той като яра си по отношение осьщес_ НС има задачата да направи то на покрайнината. 
гражданин и въобще като човек е т правото иа и„форм„- по-големи усилия, с цел да мо- налните с^ети във Войводинв
подценен и призова съмишле- българското малцин- тивира родителите децата им в голяма степен ползват и
ковЦетеесиИ ™ на майчин език. Той обе- да се об^1ават на маичин език' средства от различни фондове
ковете си, предвид, че са прави. потърси контакт с Ще се пР°ведат и разговори с / Европейския съюз. Във все-
Според него извършената ек- Ща' че Ще потърси контакт с просветни дейци в Димитров- ^ - Т1МО п бълеще
спроприация е в противовес с министъра на културата и ин- Босилегоал по темата за КИ слУчаи и ние „-огледа-
Конституцията на Сърбия, със формирането Петкович с цел И^ГОТВЯнето на^гьответни учеб- по'задъдбочено ще Р ,е се
законите, както и конвенциите съвместно решаване на проб- ни планпвр и ппотями ме Тези ВЪЗМ0ЖН0СТИлема. Нека да отбележа, чека- ни планове и програми за обу- аем да кандидатстваме

то председател на НС вече на български език, въз конрретни проекти.
Представителят на Световна- проведох разговор с министъ- н ва на които Ще потърсим Бих напомнил, че НС Р 

та банка Бахир Хефневи поръча ра и го запознах с проблемите пРевежДан® и печатане на дължава интензифициран
на гражданите, че специалисти- На "Братство". Издателството Учебници. Комисията по обра- -,-ьрси решения за проблем _ '
те от тази институция ще проу- преди известно време получи 30вание къ“ нс наскоро ще ко^то измъчват малцинств 
чат дали в Сърбия съществуват и еднократна финансова помощ излезе с официално заюпоче- ни Какт0 вече е извесгновМ 
други методи, чрез които може от сръбското правителство. ние п0 въпРоса' слеД к°ето ще нъж се срещНах с мшшегьр 
да се изчисли стойността на иззе- Миналото правителство бе се настоява за провеждане на На културата, но ще потьР 
тите площи. Обещало в края на годината да сРеЩа с просветния министър още ^ДНа среща. Очаквам №

Представителят на предприя- отпусне „вратата еднократ- на СъРбия и ДРУ™ компетен- ^ /просветния
тиет°_ Кооидорите на_ Сърбия на ^омощ / ноР А .тни,хора, които са задължени ^рЩС директора на. Кан»“
Михаило Мишич, които също „ "Епат за превеждане и печатане на _/ ■ ” с" щки и МаЛ?‘‘,
чеРйш™аатаН щСеРсеЩопйта3^Кпоа' ство" не са^ито еднокра?ни, Учебници. Понастоящем Ртвени вече раз^„
^РнТсаобЩ^„и°цП^АГт0о нито двукратни помощи" а за- за пР°б-МИ;о%НеаднъТв%
търсят правата си, но добави, че конно решение, с което да се тългаоия някои са поене лени АВа пъти и Т лг,ята сре^а 
не види проблеми, когато става установи стабилно финанси- отпматани Ние поолвявгме фаД'докато вт0РНи11|[ 
дума за вече определената стой- ране. Националният съвет е го- „аз6и„ане *ак?а че ми- изДателството мгаятович °б* 
ност на площите. тов да уреди още някои въпро- Раз0иРане към факта, че ми торът Дущан Игм „ещл^е

Нека да отбележим, че отдел- си в издателството. Според нас НИСТеРСГБОТО има малък I Д- ща съдействие ПР Р „аст0’'' 
граждани от Димитровград- май има възможности още жет' поради което се превежда на пробдема, ко ле|,св'

ско, които се смятат за потърпев- малко да се намали броя на ра- и печата малък брои учебни- щия състав на НаЦ насЛ
ши, са задвижили процедура за ботниците. Все пак издател- «и, но този проблем трябва ня- вет На малцинството 
осъществяване правата си пред ството не би трябвало да има как да се пРеододее- Доколко- ди от миналия пер
Европейския съд за човешки п0-малко от 8-9 работници, ^ Разговора води: Б- А
права в Стразбур. Б.Д. предвид факта, че публикува ям '

та, чеЦената на иззетите 

площи все още е спорна
на

- Що се касае до проблема с

Представители ма Световната 
банка, която финансира работи
те върху изграждането на магис
тралното шосе на Коридор 10, 
тези дни 
срещнаха с граждани, на които 
са иззети площи за тази цел и ко
ито недоволстват от предложе
ната цена. Непосредствен повод 
за идването им в Димитровград 
бе писмото, което до финансова
та институция преди известно 
време бе изпратил от името на 
недоволните граждани Иван 
Андонов.

В речта си, която изнесе на 
срещата Андонов между другото 
каза, че цените за площите са оп
ределени необективно, поради 
няколко причини: съдът не е 
позволил на вещи лица да нап-

жение от тези в Сърбия, пред
вид факта, че финансово са 
подкрепени и от органи на 

и местни самоуправления,
държавата, и от правителство-

Димитровград се и от

на ООН, които третират тази 
проблематика.

равят преценка; от данъчната уп
рава до съда са пристигали ня
колко, както ги оцени той, "без
смислени отчета" във връзка с 
определянето на цената на пло
щите (за някои купопродажни 
договори Андонов дори каза, че 
са лъжливи, имайки предвид, че 
в тях цената е определяна в раз
мер от 4,5 и 12,30 динара за 1 м2); 
заради пролонгирането на съ
дебната процедура и даденото 
право на строителите да започ
нат работите в имотите без пред
варителното заплащане на соб
ствениците им, които в тези слу- 

оставали и без
ни

чай практически 
имуществото си и без обещаните 
пари и т.н. Андонов добави, че 
потърпевшите граждани биха се 
сьлгасили с цена 10 евро за 1 м-.
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Димитро бзрад ОС в Босилеград
Възможна е блокада но работите х|нне°ви°е на 

върху магистралното шосе бюджет»
гои

ли около 40 милиона динара, 
драстично да се намалят през 
следващата година.

На заседанието бяха прие
ти и решения касаещи изме- 
нията на тазгодишната Прог
рама за работа на Общинска
та дирекция за строителни 
площи и птища, изменения
та на програмата за работа на 
комуналното предприятие 
"Услуга", както и за измене
ние на програмата за работа 
на ветеринарната амбуланта.

Отборниците приеха и ре
шения за изготвяне на детай
лен план за регулация на гра
ничния преход "Рибарци" и 
за допълнение на решението 
за ползване на някогашния 
обект за преработка на ово- 
щия и зеленчуци на леско- 
вашката фирма "Здравле", 
чийто собственик от преди 
няколко години е Общината.

Както и на предишните се
сии на ОС, и този път 13-те 
опозиционни отборници от 
редовете на ДС, СПС, СДП и 
ОРС бяха против почти всич
ки предложени Решения. 
Освен 18-те отборници на 
ДСС "за" предложените ре
шения и този път ръка пов
дигна отборника на ПОПС.

пАр.

Общинската скупщина в
Кметът на Димитровградска община д-р било редно улиците да се ремонтират от страна Босилегад на редовна сесия,

ДимитРов тези дни в изялвение пред на извършителя на работите и добави: "Ние не която бе проведена миналата 
Цариброд оповести възможността да пови- искаме те да ни строят булеварди, но да върнат седмица прие решение за из- 

ка жителите на общината да блокират работи- инфраструктурните обекти в предишното им менение и допълнение на таз- 
те върху строежа на магистралното шосе в ра- състояние. Просто, ние искаме да защитим на- годишния общински бгод- 
иона на Димитровградско, поради факта, че шите граждани". жет, според което общата
механизацията на предприятието "Алпина" до Той дабави, че общинското ръководство не- стойност на приходите и раз- 
значитедна степен е ощетила пътищата и ули- доволства и от факта, че на работниците от Ди- холите е намалена от 484 027 
цата. Кметът акцентира върху факта, че улица- митровградско, които са ангажирани от 777 471 й7о 7Я7 линпг1а
та Георги Димитров (главната пътна артерия "Алпина" не се изплащат редовно заплатите ДСР‘-
в селата Белеш и Желюша) в определени учас- им. к Основна причина за това е на-
тьци просто вече и ме прилича на улица и не е По проблема, който посочи първият димит- маляването на приходите от 
годна за движение дори и на леки коли. ровградчанин неотдавна се разисква и на засе- т,наР- трансфери от другите

Димитров сподели, че общинското ръковод- дание на Съвета на Пиротски управителен ок- нива на властта, конкретно от 
ство не еднократно е настоявало за сключване ръг. Както узнаваме началникът на окръга Го- републиканско равнище. На 
на договор с предприятията "Алпина" и "Ко- ран Стаменович е проявил разбиране към иска практика това означава, че се 
ридорите на Сърбия", с който би се дефинира- на ръководството на Димитровградска общи- очаква вместо предварително 
ло наваксване на щетите, които на пътната ин- на. Подобни проблеми са регистрирани в още заплануваните 319 952 374 ди- 
фраструктура в общината се причинят в про- две общини в окръга, в които се провежда стро- наоа д0 Коая на годината в 
цеса на изграждането на магистралното шосе, ежа на магистралата -Пиротска и Белопалан- пй„тш4Г^ят у,,ня ,п гтпгт-т но компетентни от посочените фирми не са ска. общинската хазна да посгь-
имали разбиране за това. Кметът добави, че би п л пят ^ милиона по-малко, т.е.

307552889 динара. Заради то
ва са извършени и намаления 
на някои от предвидените 
разходи.

Отборниците приеха и ре
шение за местни комунални 
такси, което е съгласувано с 
измененията на Закона за фи
нансиране на местните само
управления. Тъй като новото 
Решение предвижда много

Партията на българите в Сър- . .......Нотев изтъква, че след демокра- по низки суми за определени
бия (ПБС) изпрати инициатива до !/. • тическите промени ПБС отчита видове такси, очаква се при-
кмета на Община Димитровград възход относно отношението на ходите на общината от мес-
д-р Владица Димитров, председа- | '' малцинството и добавя: тни комунални такси, които
теля на Общинската скупщина Зо- '| Ш - Придобивките са следните: вър- през 2011 и 2012 година са би-
рап Геров и председателя на На- 11 нато е името на основното училище г
ционалния съвет на българите в ■ - ■Д в Димитровград, дадено е подходя-
Сърбия Зоран Петров, с която нас- ’ ■'Швпх | що име на димитровградската гим-
тоява спортният център "Парк" да 11 Ц-'... назия, възстановено е обучението Кметът На ДиМШГфобарааско
се нарече на името на Васил Лев- . • -Як йр* М на майчин език (засега обаче само в -д К-
ски, а'спортната зала да получи ■■■ЗШ гимназията), български език се Й~Р -РЛаДица Димитров!
названието "Цариброд". V >. / /щ употребява в сравнително задово-

Председателят на ПБС Драго- ЩЩй ~' (11 лителна степен в местните.медии,
люб Нотев пред вестника ни обяс- Ш. Щ/ " V/” ' 1 \Ц възстановен е паметникът на Нет
ни мотивите за задвижване на ' лВ ков връх.
инициативата: ..." /А...“Г Обръщайки се към горепосоче-

- Българите в Сърбия са народ, Арвгалюо пошев ните политици, които заемат важ-
който уважава традициите, праз- ни постове, Нотев каза:
ниците, историята и законите на Република - Господа, уважете нашето предложение 
Сърбия. Като народ ние сме лоялни граждани с спортният център "Парк" да се нарече на име-

интедектуален потенциал. Изповядваме то на Васил Левски и спортната зала да се назо- Л , г
същата вяра, както и сръбския народ. ПБС смя- ве "Цариброд". Припомняме ви, че Васил Лев- ° навечерието на изборите ган Джилас. Никои никому 
та, че през 60-те години на миналия век в Югос- ски е личност, която историята вечно ще помни за председател на Демокра- нямадаотмъщавазарадито- 
лавия, т.е. преди демократическите промени в като борец за освобождение от общия враг на тическата партия кметът на ва за кого е гласувал", изтъкна
Сърбия, българите са загубили много: компак- България и Сърбия - турското робство. Като Димитровградско д-р Вдади- Димитров и добави, че "става
тността на населението (някои села са дадени българи, живеещи в Сърбия, бихме се гордее- дума за вътрешнопартиен

други общини), преустановени са някои об- ли, доколкото бихте имали разбиране за сьзда- въпрос, от който другите пар-
щими в нашите краища (както например ване на добри отношения между двете страни в тии няма да подучат никакви
Община Звонци), комуникацията с майка- унисон със съвременните стандарти и затова ви дивиденди".
та-родина в Царибродски край е поддържана молим на следващата сесия на Общинската Лимитпов сполели че не
само чрез един гранично-пропускателен пункт, скупщина отборниците от партиите, чиито сте « Ь “
образованието па майчин език е изгубило сми- лидери, да гласуват за това предложение. и ‘и‘Р1ил1с‘ <-леА изцор-
съла, т.е. не е поддържано, важни дати в исто- Б.Д. Н0Т° съ6Еание Да « разцепи,
рията на българите не са уважавани и много ис- тъп като нито един от канди-
торически паметници са занемарени.

Инициатива на ПБС

Спортният център "Парк" да 

се нарече на името на Левски

Съветът на ДС 

в Димитровград 

е сплотен и единен
висок

на

датите за председател няма 
мощност това да направи".

Говорейки за броя на деле
гатите на предсотящото из
борно събрание, той наблег
на върху факта, че Общин
ският съвет на демократите в 
Димитровград

ца Димитров сподели, че най-голям брой делегати на 
Общинският съвет на парти- ниво на Пиротски окръг - об- 
ята е сплотен и единен и че що 27, поради факта, че има 
без оглед на това кой ще спе- голям брой членове в общи- 
чели изборите за председа- ната в сравнение с броя на па
тел, той ще си остане такъв, селението, както и осезаемо 
"Ние и по-нататък ще под- най-много отборници в 
крепяме председателя на Де- тния парламент в сравнение с 
мократическата партия, без останалите парламентарни 
оглед на факта как той ще се политически сили. 
казва - Борис Тадич или Дра-

ЧК в Босилеград отбеляга Европейския 

ден за борба с трафик на хора ще . има

По повод 18 октомври - Европейския ден те мерки за предотвратяване на този вид мо- 
за борба с трафика на хора, Червеният кръст дерно робство, към които всеки един човек 
в Босилеград със съдействие на основното трябва да се придържа, а особено младите 
училище, гимназията и полицейските хора, за да не станат жертви. Организирано 
служби миналата седмица организира лек- бе и анонимно допитване до учениците за 
ции за гимназистите и осмокласниците от тяхната информираност във връзка страфи- 
осиовното училище. ка на хора,.а представен бе и игралния филм

Освен да се запознаят с опасните последи- "Сестри", посветен на търговията с хора.
Ци от трафика на хора, целта на лекциите бе 
и на учениците да се посочат преваитивни-

мес-

ПЛ.Р.
Б.Д.
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Хилари Клиншън и Катрин Аштън посетиха Белзрая Панаир на заетостта 6 Пирот

30 работодатели - 

150 работни места
Диалог без обуславяне

* Есенният панаир на заетостта, който на 25 октомври се 
състоя в залата "Кей" в Пирот, събра 30-ина работодате
ли, които предложиха около 150 работни места.

Най-много се търсеха ле" от Бела паланка (15 работми- 
професии с трета и чет- ци), „Мармил" от Пирот (25 ра- 
върта степен образование, ботници със средно, виеше и по- 
но и лица с полувисше и лувисше образование) и 
виеше образование. Рабо- „Интертекст" от Димитровград 
тодателите имаха нужда (30 конфекционери). В панаира 
от различни професии, а участваха и компанията „Тигър 
най-много от строителни Тайерс" от Пирот и „Меркатурс 
и работници от текстилна- текстил от Белград (клон Пи
та промишленост, келне- рот). 
ри, готвачи, продавачи, , "" 
шофьори, търговци, паза- панаир, организиран с цел да се 
— икономисти, машинни намали безработицата, която е с 
и строителни инженери, висок процент в окръга. Пре- 
компютърни специалисти дишните се проведоха в Пирот и 
и др. Димитровград и дадоха добри

Панаирът предизвика резултати. Участваха 800 безра- 
силен интерес, защото то- ботни и 43 работодатели, които 
ва бе удобен момент незае- имаха нужда за 215 работни мес-

Ивица Дачич.
На съвместната конферен

ция премиерът Дачич изтък
на, че върховните представи
телки на САЩ и ЕС, не са 
дошли в Белград да поставят 
ултиматуми и нови условия, 
но да разговарят по теми от 
жизнено значение за Сърбия 
- за продължаването и уско
ряването на европейските ин
теграции и осъществяване на 
критериите за получаване на 
датата за началото на прего
ворите.

Дачич потвърди, че всред 
критериите, които Сърбия 
трябва да изпълни са - въпро
са за вътрешните реформи и 
установяване на конкретни и 
устойчиви отношения между Гостенките с премиера иа Сърбия: Хилари Клинтън, Ивица 
Белград и Прищина. Преми- дтич и Катрин Ашпгън 
ерът иа Сърбия каза, че Клин- 
тон и Аштън, няма да приси- 
ляват Сърбия към онова, кое-

„Това е третият тазгодишен

чи,

Ръководителката
то не може да стори, а това е рпейската дипломация Кат- на Косово, 
да признае независимостта рИН Аштън каза, че диалогът „Подкрепяме целта един
на Косово, но както той из- с Прищина и нормализира- на и демократична Европа

нето на отношенията не озна- сред своите членки да имат 
готови да направим, че отно- чават признаване на Косово. Сърбия и целия регион", каза 
шенията между Белград и „Този диалог не означава, Клинтън.
Прищина да бъдат от интерес че търсим от Сърбия да приз- Темите на срещата на вър
на гражданите . нае Косово", каза Аштън и ховните официални предста-

„Сърбия ще направи необ- окуражи президента и пре- вители на САЩ и ЕС с прези- 
ходимото за да изпълни клю- миера на Сърбия да ускорят дента и премиера освен Косо

во и европейския път на Сър- 
„Бъдещето на Сърбия е в бия бяха и търговията и двус- 

Според него, Правител- Европейския съюз", изтъкна транните отношения, 
ството на Сърбия е готово да Аштън. Премиерът Дачич каза, че

Американската държавна Сърбия и САЩ имат възмож- 
си всички открити въпроси, секретарка Хилари Клинтън ности за подобряване на ико- 
но затова пък, както каза, е йе

на ев- означава иск за признаване

тъкна, „всички съвместно сме

човите политически крите- реформите, 
рии", подчерта Дачич.

разреши до края на мандата

каза, че Косово е независима номическото сътрудничество 
обходимо САЩ и ЕС да опре- държава за САЩ и че грани- и че сегашния обмен от 425 
делят ясно какво Сърбия цИхе на Косово, няма да се милиона долара може да бъ- 
трябва да направи за да осъ-

С интерес и жажда за работно място

променят, но че може много де по-голям. тите лица подробно да се та. За 6 месеца работа намериха
ществи тази цел. да се осъществи в отношения- Дачич припомни, че САЩ информират за свободни- 173 души", каза Милян Йонич,

1ремиерът добави, че пра- та между Белград и Прищи- с 1,7 милиарда долара са в са- хе работни места. Фирми- пиар на Националната трудова
вителството на Сърбия е тото- на мия връх на инвеститорите и те, предлагащи работа, бя- борса в Пирот, която е органи-
вода изгражда демократично Хилари Клинтън каза, че изрази благодарност на Хи- ха предимно от Пиротски затор на проявата, 
общество, зачита правата на подкрепя диалога между лари Клинтън за нейното окръг, с изключение на. Според официалните инфор- 
малцинствата, да осигури Белград и Прищина, че апе- предложение да се учреди „Младинска книга" от Бел- мации от Трудовата борса в Пи-
свобода на медиите и про- лира към двехе страни да форум, който ще промовира град, която търси 20 тър- ротски окръг има 13200 безра-
дължи борбата срещу коруп- приложат досега договорено- Сърбия като добро място за говци. ботни, от които в Пирот 7700, в
цията и криминала, както и то и да предприемат кон- инвестции, понеже това е до- От отделните фирми Димитровград 1300, в Бабушни-
да изпълни всичко друго, не- крехни крачКи по посока на бър знак, че Сърбия е и поли- най-много работни места ца 1700 и в Бела паланка 2500 не
обходимо^ за продължаване нормализирането на отноше- тически стабилна държава. предложиха Обувки Пав- заети. П. В.
иа европейските интеграции. нияха/ изтъквайки, че това не

Нови ремонтни работи в Здравния дом в Димитровград

Реализира се проект по енергийна ефикасност
‘Общата стойност на проекта е около 18 милиона динара, 90 на сто от които ще бъ- |- 
дат отпуснати от републиканския бюджет, докато останалите ще се наваксат от об
щинския бюджет

В димитровградския Здравен дом от началото Директорът на ведомството д-р Боян 
октомври се провеждат работи по проекта "Са- Давитков съобщи пред вестника ни, че 

ниране на енергийните загуби върху сградата", ремонтните работи ще се проведат в 
спечелен от конкурса, обявен преди месеци от пре- унисон с най-високите стандарти за ц..;р ( 
дишното Министерство за защита на жизнената енергийна ефикасност. Той обясни, че 
среда, минното дело и пространственото плани- ще се промени термоизолацията на ця- 
ране. Общата стойност на проекта е около 18 ми- лата фасада на ведомството; ще се вгра- 
лиона динара, 90 на сто от които ще бъдат отпусна- дят прозорци от ПВЦ материал; ще се 
ти от републиканския бюджет, докато останалите извърши цялостна санация на покрива 
ше се наваксат от общинския бюджет. Според над Детския диспансер и сменят същес- 
поедварителния договор 90 на сто от средствата е твуващите вентили на радиаторите в це- 
тоябвало да даде Фондът за жизнена среда, но лия Здравен дом, като се вградят термос- 
поедвид това, че той междувременно е преустано- татически.
пеп те ще пристигнат от други републикански из- Работите се провеждат от фирмата 
точници на приходи в съответствие с неотдавна "Златко Иованович" и според графика 
Т постановления на най-висшите държав- би трябвало да приключат до Нова годи

на

приетите 
ни власти. Б.Д.на.
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Соня Петрова 

представи своя 

творба за
тютюнопушенето

Пианистите Соня Лончар и Андрия 

Павловия на 44-ия БЕМУС
* Майката на младата пианистка Емилия Мила Лончар (психолог по професия) е от Ди
митровград, а дядо й Крум Басов е известен царибродски културен деец и музикант.

на младата пианистка Емилия - Това е първата награда, ко
па събитие, па което да Те забо- Мила Лончар (психолог по ято аз и Андрия спечелихме на 
лят ръцете от ръкопляскания. професия) е от Димитровград, международното състезание за 
Точно така ое на 44-ия музика- а дядо й Крум Басов е известен съвременна музика в град Кра
ден фестивал БЕМУС на кон- царибродски културен деец и ков (Полша) през 2007 г. Тогава 
церта на световно^признатия музикант. изнесохме великолепен кон-
ансамоъл „Л1 дуо . Става ду- * Соня, какви са Ви впечатлени- церт в Краковската филхармо- 
ма за изтъкнати млади пианис- ята от неотдавнашния концерт ния пред около хиляда зрите- 
ти Соня Лончар и Андрия Пав- т БЕМУС? ли. Изтъквам и
лович, чието изпълнение на

Рядко можете да попаднете

сведения за разширеиос- 
тта и образците за ползва-

Димитровградчанката 
Соня Петрова, която като 
специалист от областта на не на тютюна, респектив- 
санитариата защита рабо- но — да се съзира актуална- 

та обстановка и осъщес-участието ни
- Това бе едно вълнуващо сь- БЪВ финалната надпревара на 

композиции от автори като битие. Представихме се пред световното състезание за кла
вирни дуа, което през 2008 г. се 
проведе в Маями (САЩ). От 
500 пианисти
„ЛП дуо" се намери сред 8-те 

й-добри. Това бе голям успех 
за нас, тъй като изнесохме и 5 
концерта в Маями.
* През април тази година в Да
ния излезе най-новия Ви албум с

ти в Института за защита 
на общественото здраве в твят стратегическите цели 
Пирот, тази година за по- чрез правилна преценка 
реден път участва в мероп- на по-нататъшните дей- 
риятието "Октомврийски ности. Ползвала съм дес- 
срещи на санитарни ра- криптивен метод, кванти- 
ботници и медицински тивен подход и т. нар. фа- 
лаборанти" в Охрид. Про- герстром тест за никоти-

от целия свят

на

уд,комплетни композиции за две 
пиана на датския композитор 
Ким Хелвег.

- Да, музикалната къща „Хе- 
ликон Рекърдс" от Копенхаген 
издаде този албум, като част от 
доброто ни сътрудничество с 
известния датски композитор 
Ким Хелвег. Неговите компо
зиции влизат в постоянния ни 
репертоар.
* Какво още е застъпено в репер
тоара Ви?

- Изпълняваме композиции 
на съвременни домашни и 
чуждестранни композитори. 
Привлича ни класическа музи
ка, комбинирана с джаз и блус, 
каквито са парчетата на Ким 
Хелвег. Свириме и компози
ции на Хил Меийеринг от Хо
ландия, който съединява еле
менти от поп и класическа му
зика. Въобще съвременните 
музикални жанрове най-много 
ни вдъхновяват. В репертоара 
ни са включени творби и на 
много други известни компо
зитори като Моцарт, Брамс, 
Бах, Шуберт, Бернщайн, Гер- 
швин...

Соня Лончар и Андрия Павлович

Биографична визитка:
01. Име и презиме: Соня Лончар.
02. Дата и място па раждане: 19 ноември 1978 г. в Бел
град.грс
03. Ръст и тегло: 170 см, 70 кг.
04. Цвят на косата и очите: Черна и кафяво-зелени.
05. Зодия: Скорпион.
06. Образование: Музикална академия, мастер и докто
рат.
07. Месторабота: Белград.
08. Любима храна и напитка: Айвар и вода.
09. Любимо занимание: Йога.
10. Любимо годишно време: Есен.
11. Любимо място за почивка: Някъде близо до море.
12. Любим филм: „ЗриПей Аюау" (Отнесени от духове
те) - анимационна фантазия па японския режисьор Хаяо 
Миядзаки.
13. Любима музика: Стравипски, Равел, Кейт Буш, Аир, 
Дейвид Боуви.
14. Кара: Шкода Фелиция.

Обича: Да

Голям интерес към труда на Соня

явата, която организира нова зависимост. Измер- 
Съюзът на медицинските вала съм успехите за под- 
лаборанти и санитарни държане на ентусиазма за 
техници в Република Ма- отказването на цигарите, 
кедония, е с международ- 
но участие и тази година се лактичните дейности, це- 
проведе за 40-ти път. В нея ленасочени срещу тютю- 
участваха над 400 медици нопушенето са много важ- 
от посочените области от ни и добави: 
региона, 40-ина от които

Петрова каза, че профи-

чете книги и разходки по няколко кило-15. - Профилактиката при 
различни категории па на
селението трябва да се 
върши чрез последовател
на здравно-възпитателна 
дейност, съпътствана от 
предоставяне на инфор
мации за вредите на тю
тюневия пушек и развива
не на критическа способ
ност на населението за 
промени на становищата 
за тютюнопушенето, като 
при това паралелно тряб- 

представиха творбите си. ва Да се акцентира върху 
Петрова устно предста- надделяването на комуни- 

ви творбата си под пазва- кационните умения за 
ние "Анализ за имплемен- преодоляване на социал-

метра.
16. Не обича: Покупка на дрехи (това я дразни).
17. Слабости: Шоколад.
18. Най-голямото постижение: Постигане на дисципли
на в живота (почти ежедневни музикални упражнения).
19. Най-голямата мечта: Здраве и късмет за най-близ
ките.

* Какви са плановете Ви за бъде
щето?

- До края на годината ще гос
туваме в Загреб и Любляна, къ- 
дето ще представим мултиме- 
диалния проект посветен на 

около 700 зрители в залата Ко- 100-годишнината от рождени- 
ларац в Белград, което е голяма ето на известния американски 
посещаемост за един концерт композитор Джон Милтън 
на класическа музика. В първа- Кейдж. Неговите композиции

В изялвепие за вес
тника ни Соня 
Петрова подчерта, 
че на срещата е 
представлявала не 
само ведомството 
си, но и Димитров
град, в който живее.

Игор Стравински, Морис Ра
вел и Чик Кърия бе възхити
телно, магнетично и завладява
що.

След Музикалната академия 
в Белград Соня и Андрия за
щитиха с най-висока оценка 
докторска дисертация
(Копгейехатеп) във Висшето 
училище за музика и театър в 
град Росток (Германия). От 

. г. те се представят като 
„ЛП дуо" на реномирани до
машни и чуждестрани фести
вали и състезания, където като осем 0 ^ световно_
солисти и дует са взели над 30 г
награди. Зад тях са много кон- И™!™° „Т* П0'СК0Р0' ЗЗЩОТО там досега не
церти в Сърбия и бившите 'зП1 1 ц'у' , п».. ,т, ‘ съм изнасяла концерти. Имам
югорепубдики, както и в Гер- братята Ханс-Петер и олкер емоционални връзки с родния 
мания,.Италия, Холандия, Сам Щечцъл, наши професори от край на предЦИТе ми къдет0 
Марино, Полша/ Унгария, Германия. Мисля, че белград- ч^сто идвах докато бях по-мал- 
САЩ К чаии ие са ВИ*ЯЛИ 4 "иаиа на ка. Може би концертът да се

Соня Лончар композира му- една сцена попече от20 години' състои на същата царибродска 
зика за театрални представле- Сред множество признания коя сцена, където дядо ми Крум 
ния и свири като клавиатурист Награда определяте като преди много години е свирил.

най-любима в музикалната Ви П. Виденов

та част от концерта свирихме вече изсвирихме през лятото в 
композицията „Петрушка" от Белград, а предстоящите ни 
Стравински и „Ла валс" от Ра- концерти в столиците на Хър- 
вел, както и вариации с джаз ватия и Словения ще бъдат 
елементи по тема от Чик Къ- осъществени със съдействието 
рия и Хърби Хенкок. След това на „Загребското биеиале" и 
ни се присъедини белградски- американското посолство в 
ят струнен оркестър „Душан Словения.
Сковран . Накрая изпълнихме * Можем ли да Ви очакваме на 
композиции от Бах за пиано на

тацията и еволюцията на ния натиск за приемане на 
кампанията откажи се от вредните поведения, 
тютюнопушенето за Пи- 
ротски окръг", с която на следното:

- Чрез анализ на различ-

2004
В заключение тя изтък-

концерт и в Димитровград?
- Надявам се това да стане предизвика голям инте

рес. Творбата й официал- ии параметри се стига до 
но бе сред петте най-из- 
тъкнати. Нека да напом
ним, че през изминалите цигарите са многостраш 
години Петрова от срещи- ии. Намаляването на рие
те се завръщаше с прес- ка от развитието па забо- 

лявания пряко е свързано

окончателния извод, че 
ползите от отказването от

тижии награди.
Говорейки за творбата с тютюнопушенето. Хора- 

си, Петрова между друго- та/ които се откажат от то
зи лош навик, удължаватто сподели:

- Целта на произведени- живота сц. 
ето ми бе да се анализират

в алтернативния белградски 
рок състав „Ярболи". Майката каРиеРа’ в: а,
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Смиловчани възвръщат на даровете 

и благословията на Св. Петна
* Никога да не забравяме предците и делата им, но да мислим и за наследниците д настоящия момент просто не може да бъде пренебрег-

Може би и Света Препо- задача. Всъщност казва, чето- тели потвърждава и нейната МН°г° МСаНи ^

““ “г^гл, с, „од. ирц.» гя;я,й!±г=г.;.
27 октомври можеше да се ви- готвям за празника, оставям го боледувах, около / години, зи х0„а отивали на печалба във Влашко, днешна Румъния. 
ди на поляната, край манас- всичко друго. Със съпруга ми и реших да започна да ходя рдинот тях бил и Манна, който след като се оженил, за- 
тира, посветен на нея, в с. гледаме много стока 70-ина на черква, а след това и да раз- минали се настанил на работа на имението на тамошна 
Смиловци. Стотици хора се овце, крави, свине... Нахра- давам молитва. Здравето ми цЪрКва Света Петка. Изкарвал хубави пари, по от друга 
бяха събрали да почетат мили сме ги сутринта и сега постепенно се възстанови и страна семейството му страдало -умирали му всичките 
празника и да се отдалечат от ето ни тук да празнуваме. ето сега не спирам да работя, новородени деца. Той се оплакал при игумена на манасти- 
всекидневието. Сутрешната Факта, че Господ и всички От сърце благодаря на Св. ря, който му казал да се помоли па Св. Петка и тя ще му 
служба в храма отслужи мес- негови светци откликват на Петка. От работа не успявам помогне. 14 наистина молитвите му не били напразно, де- 
тният свещеник отец Алек- нашите молитви и доброде- и с комшиите да се видя. Чес- цата му спрели да умират, имал три. Манна решил, кога-

то идвам тук в църквата, то се завърне в родния си край, да построи същата така- 
просто свикнах и като не дой- ва църква и да я посвети на Преподобна Параскева. Взел 
ляпп аългп като че ли нешо мерки и направил скица само той знае как. Веднага след 

Ами липсва. Жалко че служба
се извършва само на Св. Пет ването, на 27 октомври черквата била осветена и тогава

той оставил завещанията потомците на Неделкови да 
Лозанка разказва как кога- дават молитва всяка година на празника и след като по- 

1*3 то започнали да честват праз- чине да бъде погребан в църквата. Останалата част от 
пика малък брой хора се съ- приказката ви е известна. Така било до времето на кому- 
°ирали край манастира, но с пиша 1945 г., откогато храмът бил занемарен и започнал 

’• годините и техния брой се да пропада. Половин век по-късно, в началото на 2000г.,се
'л увеличавал. Тя не изпусна да появяват хора, решени да възстановят светинята. Рнбо- 

■ "" Я Цг'ц5;'спомене и факта, че селото е тите започват през юли и приключват на 26 октомври 
ШГ- ■ -: >. . у ;. ,ч! обезлюдяло Младите го на- 2000 г- На сутрешния ден, на празника, църквата бива ос-

ь • г,ус„„„ ос™.™ с.»о „,р.
ШШЩ ци. Неиния син е женен за со- „/азникът не м1нава. н н'

Фиянка и там си живеят със Каменният кръст над гроба на Манна Неделков ни папом- 
ДиИ семейството, а дъщеря й жи- 
Щг/ вее в Смедеревска паланка.
“ 1 Отпреди пет години мо

литва започнала да дава и 
Ангелина Давиткова, която е

Колачаркитс Лозанка Алексови (вляво) и Ангелина Аавиткова по потекло от См иловци, жи- 
(в носията)

сандър Джорджевич, които 
каза, че вече 30 години слу- 
жи в този храм. След служ- &
бата беше извършен водос- ЦУЗГТу *т**ЛаЬ •—'-'-.'аИииЙИ 
вет, а след това и освещаване Г
на молитвените чорби, при- 
готвени от няколко смилов
чани. Благословеното ястие 
беше раздадено за здраве и 
духовни сили на жителите щ 
на селото и всички дошли да |р 
почетат празника. Че Св. Ц 
Петка е изключително по- ■ж 
читана в този край, говори и 
фактът, че отец Александър & 
благослови и преряза около ■
150 обредни хляба.

Традицията даване на мо- Н 
литва преди 25 години за- ■ 
почнали Гошо и Лозанка И
Алексови. Лозанка казва, че Отец Александър благославя и кади бройните обредени хлябове 
няма да я прекъсва все дока- 
то може да се справя с тази

ка.

ня, че не случайно живеем тук и сега, а от това как живе
ем зависи дали нашите идващи поколения ще се гордеят 
или ще се срамуват от нас.&

- Дъщеря ми 15 години е 
село, а през зимата в апарта- омъжена и нямаха детенце, 

вяла в Чикаго и в Белград, се- Мента си в Белград. Тя разказ- Откакто аз започнах тук да
ва, че нейния прапра дядо давам молитва и да се грижа 
(Манча Неделков) сънувал, че за църквата, случи ни се и та- 
трябва да построи църква, зи радост, баба съм на 9-ма- 
Той изградил храм на това сечно момиченце. Сдава на 
място и го посветил на свети- Бога и на Св. Петка.

га през лятото е в родното си

т
цата. Недалеч от него си пое- Третия казан с молитвена 

ЕЯ троил и кошара за добитъка чорба раздаде председателят 
Ш* и тук заживял. Преди края на на местната общност Сми- 

живота си завещал на близ- ловци Милор Петров, който 
" ... ките да го погребат край ма- дал голям принос около въз- 
~Я настира, обаче те пренебрег- становяването на манастира, 

нали желанието му и го пог- И сигурно има още исто- 
ребали в селските гробища, рии, свързани с този храм и 
За стореното, наказание по- със светицата, защото благо- 
лучило цялото село, три го- датта на това свято място се 
дини не капнала нито капка чувства толкова силно и нес- 
дъжд. Когато го извадили от лучайно привлича толкова 
гробищата и отново го погре- много хора. Нека тя да се раз- 
бали, този път на желаното раства все повече и да храни 
му място, същата вечер зава- духовно всички посещаващи 
лял дъжд. светинята, а Св. Параскева да

Ангалина разказва и за то- ги закриля и да се застъпва за 
ва как Преподобна Параскева тях още дълги години, 
помогнала на дъщеря й Д. Христо»

14г а. ! - е,.1

1С.1

Х'1%

(Жтвжт
&

у)

Селски служби в Рибарци и Босилеград
По традиция християнският празник Петков- Босилеград, Райчиловци, Радичевци, Млекомин- фармацевт от Босилеград, преряза владиката № 

ден и тази година беше тържествено ознаменуван в ци и от други околни села. След литургията влади- хомий, който след тържеството в Рибарци А° д (|, 
Рибарци и Босилеград. ката благослови и преряза колача на тазгодишния Босилеград. След официалната част от цеРеФ),ра-

Празненствата започнаха в навечерието на праз- домакин на селската служба Марян Якимов, слу- ята домакинът почерпи присъстващите на с: I 
пика с бдения в черквите "Света Петка" в Рибар- жител в Полицейската станция в Босилеград. Той та, която по повод празника се подготвя в ч Р „ 
ци" и "Рождество на Пресвета Богородица" в Боси- бе подготвил да се почерпят всички присъстващи, ния двор.. По традиция домакинът беше за 
леград. Бдението в рибарската черква отслужи както и тържествен обяд за своите близки. Сред агне за курбан* а присъстващите имаха въ^. 
вранския владика Пахомий заедно с настойника на гостите на обяда са били и владиката Пахомий, ност да си .купуват от месо от курбана. дьл-
босилеградските черкви Отец Зоран, а бдението в кмета Владимир Захариев, босилеградските све- ството. в двора на босилеградската черква „
босилеградския храм отслужи Отец Йоан. щеници и др. Домакин на службата следващата го- жи до следобедните часове, а гостите Уве

Нт празничната литургия в рибарската черква дина ще е Димитър Цветанов от Босилеград. духов оркестър от Райчиловци. Следваш т5о-
„Г рта Петка", която също отлеужи владика Пахо- Празничната литургия на Петковден в босилег- на службата ще домакинства Радомир И

босилеградските свещеници и тази година радската църква отслужи отец Михайло, а обред- силеград. рД.Р-
няколко стотин вярващи от Рибарци, ния хляб на домакина на службата Емил Стоянов,мий с

присъстваха



7шиите, '' ... .. .. 2 ноември 2012

1 р’>- М! 0 ни* «■:След осеммесечна пауза ЧИзложба на овце 

в ПиротОтново е възстановено 

производството в "Кобос"
След осеммесечна, пауза По думите на Никола Кру- то наброяваше над 520 заети,

преди ороени дни отново бе мов, директор на "Кобос", за- в момента останаха едвам 
възстановено производството водът вече си е осигурил ра- 42-ма работници - 38 в про- 
в босидеградския текстилен бота до края на годината а за- 
завод "Кобос", който работи ради обема 
в състав на вранската 
мия "Юмко". В момента

изводствения процес и чети
на производство- рима пазачи. В периода от 

то, планират наскоро времен- 2003 до 2010 година около 450 
по да ангажират още двадесе- заети

компа-
приеха социалната 

програма на Републиканско
то правителство и напуснаха 
работа.

Освен четиримата пазачи, 
които постоянно са ангажи- | в 
рани на работа, останалите | 
заети през последните три го- и’ 'НЕ 
дини са работили само вре- 11 
менно по няколко месеца.
Крумов изтъква, че за перио
да когато работниците не са 
ангажирани на работа фир
мата им плаща социалните Единадесетата изложба за най-качествен овен, Иван 
им и здравни застраховки, на 0Вце, която неотдавна се Тошич от с. Крупъц за 
както и месечни принаддеж- Пр0веде в Пирот, събра най-добра колекция овце,

' Д° 30-ина изложители от Пи- Драган Ранджелович от с. хиляди динара (в зависимост -т- „
от работното място за което Р°тски окръг. Те представи- Воинеговац за наи-доори 
са ангажирани), а заплатите ха около 500 бРоя овце от шилета и Станко Пеичич от 
получават със закъснение от 6 пиР°тската облагородена с. Гостуша за най-добри 
месеца. Той добави, че очаква П0Р°Да, пиротската пра- дзвиски. От 22-мата произ- 
по време на сегашното им ан- менка, свърлишката и по- водители първа награда за 

производствения процес са типа незаети опитни шивачи гажиране в производствения родата Виртемберг, На най-канесувено овце, сирене 
ангажирани 38 работници, от трудовата борса. Той под-т процес, работниците да по- щандовете бе изложено ка- получи Леда Петрдв’ич|;о'т с.
които произвеждат мъжки черта, че заедно с ръковод- лучават месечни заплати, ко- чествено овче сирене, богат Ръсовци.
панталони за пазачи от охра- ството на "Юмко" полагат ит° средно ще възлизат на избор на сувенири и сараш- „СъбифЦетО’цф'ВЪрд|1, че
нителиата фирма "Протек- усилия да обезпечат работа и около 12 до 15 хиляди динара, ки изделия. В мероприяти- впиротскиокръгсеотглеж-
та", плетнеии торбички за бо- за периода след 1-ви януари ето
силеградската фирма "Ибер" 2013 година, 
и дънки за домашния пазар.

извън конкуренцията дат качествени породи ов- 
участва и млекарското учи- це", споделй ФриДа Бауман, 
лище „Д-р Обрен Пейич" председател на оценител- 
от Пирот с нов продукт - ната комисия и секретар на 
кашкавал с оригано и черен Съюза на сдруженията на 
пипер, който наскоро ще се овцевъдите и козевъдите

Сърбия.
Организатори на цроява- 

най-добър та бяха Община Пирот, 
фермер взе Божидар Дра- Селскостопанско-консулта- 
гич от с. Росомач. С първа тивната служба и Ветери- 
награда бяха наградени още парната клиника в Пирот. 
Далибор Тошич от Пирот

ПУ1.Р.
В "Кобос", който навреме-

Прогресистите в 

Димитровград отбелязаха 

патронния си празник

в
намери на пазара.

Специална награда на из
ложбата като

П. В.
Общинският съвет на 

Сръбската
партия в събота отбеляза ролюб Ивкович сподели, че 
патронния си празник. На броят на членовете на съве- 
тържеството приет,ства мес- та в Димитровград от избо- 
тният свещеник Алексап- рите насам постоянно се 
дър Джорджевич, както и увеличава - в момента те са 
представители на опреде- около 400, голям брой от ко
лени общински съвети на ито са млади хора. 
политически партии в об
щината.

Лидерът на димитров- 
прогресивна градските прогресисти Ве-

Продаден хотелът „Пирот" :

След няколко неуспешни опита, чрез лючи и надявам се, че хотела все пак ще за- 
пряка спогодба е продаден хотелът „Пи- почне да, работи. Ето и този факт показва, че 
рот", а новият собственик е фирмата „5&У има Пиротчанци, които имат пари и които 
ОпШп§ тте зепчеез сюо". искат да влагат. Доколкото ми е известно,

Съвета на кредиторите ма УТП Сърбия е компанията на господин Лазаревич в 
приел офертата от 114 милиона динари на Австралия се занимавала с друга,дейност и 
фирмата „5&У Рп1Нп§ , чийто собственик е сега очевидно искат разширение на бизнеса 
Станимир Стив Лазаревич, Авсрталиаиец, си . казва Васич.
по потекло от Пирот. Компанията „5&У Оп1Нп§ тте зеппсез

Председателя на общината Владан Васич Воо" стана собственик и на ски лифта в Доб- 
еподели, че очаква хотелът най-накрая да ри дол, както и на обработваема земя и гор- 
започне да работи. ска площ близо до Пирот. Счита се, че стой-

- Доколкото ми е известно за хотела са би- ността на имота е около 300 милиона дииа- 
ли заинтересовани и фирми от Русия и ри.
Турция. Радвам се, че целия процес прик-

Л С.

тг-'4

За

В.В. „Южне вести"

Миналата седмица 6 мазазините на “Ибер” 6 Босилезрад
!

Захар и олио от държавния резерв
к И жителите на Босилег- това и 15 хиляди литра олио Невенка Костадинова, соб- 

М Ра4ска община миналата сед- (145 динара за литър). Споме- ственичка на ООД "Ибер", за- 
мица имаха възможност да патите количества бяха про- яви,че продажбатаназахар- 
купуват захар и олио от дър- дадени почти на същия ден та и олиото от държавния ре- 
жавмия резерв в магазините когато "пристигнаха" в мага- зерв е реализирана въз осно- 
на частното^ предприятие зимите матова предприятие в ва на договора, който фирма- 
"Ибер". Най-напред бяха града и в селата Горна и Дол- та е сключила с Държавната 
подсигурени 12тона захар (95 на Лисииа, Райчидовци и агенцията за стокови резер- 
динара за 1 килограм), а след Милевци. ви. П.Л.Р. Г

{"/спи а иц /\лскс1пн)1ф /\жо/)ждевич и Веролюб И а кови и
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Вчера 6 Димитровград започна 8-ящ 
“Балкан театър фест”_________

Доказателство, че 
става дума за едно 
благородно сътрудни
чество не само между г-|плтт-^-л ^
димитровградския и гг\Л.у.\3 \ЛхС1 1 и 
тополовградския те- "
атри, но и между два- г» тт д ХТЯ ТТО
та града е и това, че -5 Й XIИ X\Л.^ А
кметът на Тополов-

Великолепна игра на тополобградчани 
на димитровградската сцена ____

* )

Без пари може да се 

живее, без любов не!
Комедийният театър "Бел- просяк всъщност притежава 

ко Кънев" към читалище „Св. огромни пари. Подведени от град бе изпратил на ди- 
Св. Кирил и Методий" от То- „уханието" на парите, те ре- митровградския кмет 
половград се представи пред шават да убият горкия про- почетен знак на града 
димитровградчани с най-но- сяк и като го оберат ще кажат,

„Просяшко че са печелили от тотото. Да, 
приключение", която посве- но уви, още при първия им 
тил на гения Марли Чаплин. опит за лъжа те се оказват на 
Автор на драматичното про- хлъзгав терен и настава обща 
изведение е Ян Солович, а на бъркотия, 
сцената го поставил Вълчо 
Янев.

Вчера в Димитровград за- Да припомним, че до Края 
почна 8-ото по ред културно на проявата публиката ще 
мероприятие "Балкан театър има възможност да види още 
фест". Проявата откриха ар- 6 представления, които ще 
тистите от домакинския теа- изнесат театрите: "Сфумато" 
тър "Христо Ботев" с най-но- от София, театъра към чита- 

си представление лище "Отец Паисий" от Ве- 
"Опориа точка", създадено от линград, Народния театър от 
перото на Йован И. Райко- Лазаревац, Народния театър 

„ , „ вич, което на сцената постави от Лесковац, театърът "Зоран
Вечната борба между исти- _______________ ._______ ._ Боян Воркапич. Радмилович" от ЗайчарР

ната м лъжата и доброто и тази к вечер фестивалът "Драматично-кукления теа-
Комедията „Просяшко злото продължава до самия въобще не се пощадиха на поолължава спредставление- тър" от Враца, 

приключение представлява край на пиесата. Просякът сцеиата. Но къде закъса ди- "Малкият Геза", което ще В рамките на сьпътсгваща- 
Гтеяенп1°^е4НанНеИЗЛеЧИ' Т с ™чния си пример митровградската публика!?! изнесе пиротският народен та програма ще бъдатизнесе-
мата болест, особено днес в „изнася лекция на съвре- удоволствието да се насладят д0КРат0 „а 6 ноември ни и два спектакъла извън
™Р“ипето' материализма, менния човек, че без пари мо- „а театър миналия петък ве- ™ в? редът на спектакъла конкуренция и то "Рокад

отЕ«"Ю|“°' ”Гто обикновено посещават хо- Дружбата между димит- Р обпче не попречи на гости- *оето е копродукция между от Белее и Сръбска приказ-
ра от най-различни слоеве на ровградския и Тополовград- ‘ лп "осъществят връзката ак- ^ал граматичния театър ка на кукления театър от
обществото. Един от редов- ския театри е с десетгодишна ТЬОр-публика и даР се радват °о ку^™шя театър^ отХа-
ните посетители е и местният традиция. Това гостуване бе на дълви аплодисменти и ис- н°-кУкле1ШЯ театър от вра
просяк Игнат, за когото два- поредното потвърждение на 
мата бръснари Алфред (Фре- огромната любов към теат- 
ди) и Гейза научават, че въп- ралното изкуство. И наисти- 
реки че живее и ходи като на артистите от Тополовград

и други подаръци с по
желание сътрцдничес- 

да продължи 
още дълги години и да 
се укрепва все повече.

вата си пиеса
твото вото

Б-Д.
ца.“ крени емоции.

Д-Х.

Поетична вечер в КИЦ “Босилеград”

Матицаша на българите в Сърбия ще Представиха се 

ознаменува /уСедмицата на Емануил поети от Перник 

Попдимитров"
В рамките на "Седмицата на Емануил ния поет, университетски професор, фило- 

Попдимитров", която Матицата на българи- соф и общественик по потекло от босилег- 
те в Сърбия ознаменува за четвърта поредна радското село Груинци, в босилеградската 
година през първата седмица на ноември и гимназия Матицата ще организира изложба 
тази година ще бъдат организирани редица на книги, списания и други печатни издания 
културни мероприятия. В памет на извее- от/за Емануил Попдимитров. След това ще 
_________________________________________ т бъде организирана и поетично-музикална

вечер, на която ще вземат участие поети от 
2 българската народност в Сърбия и ученици 

от основното и средно училище в Босилег- 
,3 рад. В рамките на Седмицата за пръв път ще

исто

Тоня Борисова

Спомен за 

огнище
гостува и димитровградския театър "Хр 
Ботев" с пиесата "Нема тате, нема нане".

Планирано е и делегация на Матицата, за
едно с ученици и учители от босилеградски- 
те училища да посети Регионалната библио
тека "Емануил Попдимитров" в Кюстендил 
и други институции в този град, носещи име
то на великия нашенец.

А там, край рухналия зид - 
чудо невидяно: 
тъй-както някога, цъфти 
„цвекето" на мама.
Само - саминко се сади, 
Господ го полива; 
жужука облаче пчели 
над тая черга жива.
А шарките - какви ли не: 
божур и перуника, 
до бял и ален дъхав крем 
и Петров кръст е никнал. 
Пастелно-меки цветове 
кандилките люлеят 
и мамините песни те - 
забравените, пеят. 
Оставила ги тука тя - 
във бащината къща, 
където петдесет лета 
насън се само връща.
На воля да попее - там, 
качена, на чердака: 
да звънне иавният Байкян

ПУ1.Р.

КИЦ "Босилеград" неотдавна в своя салон 
която се пр№Наскоро в 

Димитровград
организира поетична вечер на 
ставиха десетина афирмирани поети отПер 
ник, които четоха и декламираха свои стихо^ 
ве. Сред тях бяха Ангел Малинов, Иван Иор 
данов, Милко Матев - Мил Мат, Сибил 
Алексова, Цветанка Бъчева и др. В меропр 
тието взеха участие и поетите от Босилегра ^ 
Радко Стоянчов, Анета Иванова Стоянчов 
Наташа Константинова, които също се пр 
ставиха със свои стихове, докато гимпа 
тките Наташа Стоилкова и Кристина 
декламираха стихотворения на известни 
гарски поети. Освен любителите на по 
ното слово от нашия град на поетична ^ 
чер присъстваха и перничани, които по д 
повод заедно с поетите дойдоха в Боси

Деня на народ*', 
те будители миналата година поети в
леград и представители на КИЦ у43 
поетична вечер в Перник.

"Спомен 

по Моня"
На 23 ноември в Димит

ровград ще бъде изнесена ко- 
лажна програма по случай 10 
години от смъртта на извес- 

димитровградчанин 
Момчило Андреевич Моня. 
По професия той бе препода
вател по френски език и биб
лиотекар, нО и с много други 

неща - изобразително изкуство, музика, актьорско умение и 
др. Моня бе голям приятел и на нашия вестник, често публи
куваше хумористични и други статии и карикатури.

Проявата ще организират членовете на семейството на 
Момчило Андреевич в сътрудничество с някогашните му 
приятели и най-близки сътрудници в театралната и музи
калната области. Б. Д.

тния
ЦС-3“

2
Iр

.-У като пеноара златна.
Да вдигне вятър песента 
над Ком и Видлич леко - 
изтрил граничната бразда 
разкъсала сърцето!

о По повод 1-ви ноември -
3*

8 ПД-Б-,Ь с. Вълковия, 
май 1990 г.о
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Цма ли решение 

за проблема с учебниците 

за обучение на майчин език?

Подарък за 

усърдната 

ученичка 

Андрияна Тончева,^Г1^ГпГеЛ°СН°ВНОТО уЧИЛИще "прехвърлиха" децата си да учат на сръбски 
голсГсе учат на^мтйчин ^’легРад' които из" език- Далм това е било прикрито намерение 

?* ят заложиш™ нт йря Дгарски език ще на някои с цел закриване на обучението на бъдат заложници на бездействието, пропус- майчин език? :
!Гт1таитее°коитоРиИслЛ0<^1о11И Н3 компе" През изтеклите два месеца по инициатива митровградското училище
тен ' А с^ем тодини от на родителите на учениците, които изцяло "Христо Ботев" Андрияна се провежда паралелно в до-
,0ЛКа в училитпетп Пара' Се У431, на майчин език, бяха организирани Тончева, която страда от це- ма й и в помещението за
Л6 7 Ще не са намерили няколко извънредни родителски срещи ребрален паралич, тези дни престой на деца с уврежда-
общение „а деца^а^на^ТеТГ^ъща™ пробле^а^свен род^елТте'нЛТисрещ^ най-^вреГнен ТрТосим вТ„ите4дТцТкТто й^ 
НО Конституцията на Република Сърбия де- присъстваха и директора на Училището дават знанията казват, че
цата ог ьл1 арски произход има г право да се кмета на общината, представители на Коми- I тя е твърде усърдна и бър-

еЗИК И ТО,!а ПраВ° НИК0Й Не' СИЯта по образование при Националния сь- I зо напредва,
иоже да им ю 01нема. вет на българското малцинство в Сърбия, а I Тончева изрази голяма

въпреки поканите, на тях нито един път не ! благодарност за подаръка
дойдоха представители на Просветното ми- I и каза, че това ще облекчи
нистерство от Белград и председателя на На- Ц процеса на обучението й и

Да припомним, че през 2006 г. когато за чионалния съвет. Междувременно родите- I ще й служи да кореспон-
първи път след двадесетина години в учили- АИте се обърнаха за помощ и към Омбудсма- I лира с приятелите си.
щето отново бе сформирана паралелка, в ко- на< чийто представители преди един месец I Нека да отбележим и то-
ято обучението изцяло се провежда на май- посетиха Босилеград. От тази институция Г ва-че органите на местното
чин език, тогавашният министър на просве- вече са ги осведомили, че са поискали от Ми- С самоуправление в Димит-
тата на Република Сърбия Слободан Букса- нистерството на образованието, Национад- И ровград преди известно
нович разреши внос и ползване на учебници ния съвет и основното училище да се изяснат 1 време се постараха да й об-
от Република България за първи, втори и по въпроса. Р лекчат живота, като поп-
трети клас. Обаче, оттогава до днес нищо и докато Националния съвет, Общината - равиха уличката в Панчи-
конкретно не е предприето за подсигурява- и училището "предприемат някакви крач- на махала в крайградското
не на учебници и за останалите класове (от ки" за решаване на проблема - все още няма компютър на стойност 42 хи- село Желюша, в която тя 
IV до VIII клас) и трудно е да се разбере защо решение, а децата и занапред се мъчат. Не е ляди Динара. Парите събраха живее. Целта на това начина- 
този проблем досега не е решен. Учениците ясно защо тези институции досега не са ре- У"1еници от училището ние е момиченцето по-лесно 
изпитват особени трудности, понеже изуча- шили проблема и дали наистина имат на- ‘Христо Ботев", родителите ла може да се движи с инва- 
ват по десетина предмети, а нито по един от мерениеда го решават, или пък го използват им, както и заетите в учебно- Дидните си колички. Меж-

то заведение.
Андрияна междувременно органи пристигна добрата

Децата и родителите им въобще не шии- пол>Т и ИнтеРнет вРъзка- аест'че уличката наскоро щекато Телеком направи ком- °ъде и асфалтирана, 
промие да се включи на нама-

Седмокласничката от ди- инвалидни лица.
Обучението за ученичката

сформирането на

Десетина предмети без 
подходящи учебници

дувременно от общинскитетях нямат съответни учебници. Децата са за спечелване на някакви политически диви- 
принудени да учат от някакви листчета иди Денди? 
от учебници отпреди двадесет
дини, които не съответстват на сегашните тересува кой е виновен и отговорен за проб- 
учебни програми, нито по съдържание, ни- лема/ кой трябва да превежда учебниците, 
то по методология и графическо оформле- колко пари са необходими за това нещо и ЛеНа цена' пРеДназначена за 
ние. т.н. Единственото, което те искат, е да се под

сигурят учебници и да им се даде възмож
ността за нормални условия за обучение.

И тази година в началото на учебната го- Проблемът с липсата на учебници 
Дина проблемът с липсата на учебници от- но грябва да се реши и да се утвърди кой 
ново се изостри. Родителите на петокласни- тРябва да понесе отговорността за сегашното 
ците, чиито деца до четвърти клас се учеха положение, понеже родителите и децата ве
на майчин език, заради липса на учебници че нямат търпение. П.Л.Р.

и повече го-
Б-Д.

Мъките на родителите Босилеградчани участваха 

в Балканския фолклорен фестивал 

"Витоша пее и играе"
Първият танцов състав на непреходната красота на 

фолклорния ансамбъл при фолклора. Фестивалът е орга-
На журналиста Садик Хамидович в петък, дещ, който журналистическата кариера е за- леТрад^ м^налата^седмгща нидатурата на София за евоо- 

26 ноември, тържествено бе връчена награда- почнал във вестник „Борба", а от 1971 е рабо- участва в 1Ч-тп ф Р
тгсДжоко Вйещица", която се дава за журна- тил в редакцията на „Студио Б". Тазгодиш- Балканския фолклорен фес- през 2019 година™ КуЛТураТа 
Дистическа хуманност. ните членове на журито са били: Бранка Ота- ТИвал "Витоша пее и игрке", Кметът на Босилеградска
ваиииж П шев1м пРад“Аат“ка' иовииарът-вете- който в продължение на три община Владимир Захариев

И раи Милош Бато Милатович, председа- д„и се проведе в София - Ра- който заедно с колегата си 
телката на УНС Лиляна Смаилович, ми- йон Витоша. На сцената пред Стойко Дуков, кмет на Район 
надогодишния носител на наградата Дра- 
голюб Янойлич и донора на наградата 
собственика ма предприятието „Лемикс"
Иовица Павдович.

- Журналистът е като кавбой и умира в 
седлото - добави Хамидович, обяснявай-

спеш-

На Хамидович връчена награда
низиран в подкрепата на ка-

’М

11
Щ....

% Ц ки, че журналиста винаги остава журиа- 
I лист.
Е Хамидович подучи наградата за ра- 
1 дио-репортаж под заглавие „На ромите 
I сърцето е прободено", който говори за 
I ежедневния живот на момиче от ромска- 
I та общност, което е било едно от най-доб- 
" рите ученички в своя клас, слушало е кон

церти на класическа музика, свирило на 
пиано и се противопоставяло на стерео- Националния

I |
Г*"7 »

Те‘разделиха наградата „Ажоко Ьиещица" 
Силвия Сламниг и Садик Хамидович исторически Витоша, е изнесъл поздра- 

типите. музей в София босидеградча- вителио слово на откриване-
дългогодишнияжурналистнаРадио-Ниш Наградата за журналистическа хуманност ни се представиха с танци и то на фестивала изтъква че 

■ п/ква, че тази наградата за него е от голямо „Джоко Вйещица ' се дава за медийни репор- хора от своя край и с хореог- поканата за участие на боси- 
ачемие, защото му я дават колегите. тажи в печатни, електронни или онлайи ме- рафията "Бистришка копа- леградските танцьори е ре-
- Нсеки журналист се радва, когато колеги- дии, които стимулират и мотивират отделни ница". зултат на добрите взаимни

ма сгпР?^аТ иаграДа/ а 15 журито бяха доайени лица и обществото за осъществяване на ху- Целта на традиционния отношения и връзки които 
^ рьоската журналистика - добави Хамидо- мании акции и цели, критикувайки социал- фестивал е да покаже, че бал- нашата община укрепва със 

ц но неотговорното владеене в обществото и канекте народи днес имат Столична община София и с
ма 7>адат3 «Джоко Вйещица" носи името подтиквайки солидарност. много повече неща, които ги други общини и институции

ендарния журналист, редактор и во- М.М., „Южне вести" обединяват и да демонстрира в България. П.Л.Р.
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ПФД -11 кръг: “Небесни ангели” - “Младост 2-1 Желюша есенен 

шампион без пораженц,Загуба след добро представяне ^ ^ д
лпгхгхггт. ..жзр^.^ йявиаай
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Въпреки, че през целия Саша Димитров изравни ре- ков, М. Стеванович Атанасов, 
мач беше равностоен съпер- зултата. Двадесетина минути Васев, Димов, ^ръстич, 
ник подмладеният състав на преди последния съдийски Стеваюноивич, с р /
"зелените" накрая загуби с сигнал централния защитник Цветков и Димитров.

г } "Небесни ангели : Попович,
-------------------- —------------- Алексов, Йович (от 83

Джокич), Йованович, Нешич,
--------- ------------------------- Ристич, Станимирович, Вел-

кович (от 75 мин. Маркович),
Илич, Стойкович и Младено-

««

мин.

Табела след 10 кръг:
мач ноо. раи. заг. гол-разл. точки

3010 10 0 0 49:51. 1 Ьшня
10 9 0 1 51:11 272. Морава вич.

2510 8 1 1 35:53. Небески ангели В останалите мачове от то
зи кръг са постигнати следни
те резултати: щу Победа от Държиш ти

"Алакинце" -Кондива" 2:1; Желюша-. А. Соколов 7, Б. успя да създаде редица шав 
"Левосое" - "Терноци" 0:0; Георгиев 7 (Величков 7), Вуч- сове, от които реализира са 
"Морава" - "Ас" 4:2; "Младос- ков 8, Коцев 8, Д. Димитров мо три. Треньорът Ивиц 
т" (Сувойница) - "Вранска ба- 7 5 (Ботев 7у н. Георгиев 8, Марков и председателят н 
ня" 4:1; "Трешневка" - "Че- йосифов 7.5/Наков 7.5 (С. Со- клуба Синиша Ранджелов из 
лик" 3:3; "Биляча - Пчиня колов н димитров 8, Кир- тъкнаха, че са доволни от по. 
1:8 и "Павловац - Беса 0:0. ков 7 5 и Николов 8. тигнатото досега.

- Победа: Антич в, Мишич 6, Д. С. \ Снимка на Желюша-
ноември от 14,30 ч ) босилег- в нович 6/ Б Живкович 6.5, 382-3
радчани посрещат Левосое .

10 6 2 2 23:15 204. Алакинце
10 6 0 4 24:18 185. Кондива

2 3 24:14 ___176. Младост (Босилеград) 10 5
10 5 1 4 12:12 167.Беса

1 5 19:26___ 138. Младост (Сувойница) 10 4
10 4 1 5 18:25 139. Челик
10 2 4 4 14:18____1010. Терноци
10 3 1 6 12:24 1011. Ас

12. Биляча 10 3 0 7 18:37 9
10 2 1 7 12:29 713. Павловац В следващия кръг (на 4-ти10 2 1 7 10:28 714. Левосоме
10 2 0 8 11:37 6"15. Вранска Баня
10 1 1 8 14:42 416. Трешневка

ПА.?.
Нишка футболна зона -11 кръг

Нови успехи на царибродски каратисги
щднкуяв **у*“* у *чзг~~т—^^Лужница Балкански 1 : 0 (0 : 0)

Бабушница 28 октомври В. Георгиев 7, Алексов 6 и Мг 
, 1 2012 г. Игрището па Лужни- мойлович 6.

ца, зрители - около 250, ре- Играч на мача-Божков с 
: 1.Ф *ЖН1Ч&*&жМкВ*&ШШ фер - Боян Божович (5). Гол- Лужница (8).

V У ® майстор - Златанович в 51. Балкански претърпя ми
ШГ, Т :4Яи%В ’ Ц ГЛ ^ ','■'. ,4.3 Жълти картони: Славкович, нимално поражение, но про

I дГ мз з-? \ и у/" -Л Боич (от Лужница), а Маной- пиля няколко благоприятн:
—:лШшВ лович, Петров и В. Георгиев голови възможности, средко-

от Балкански. ито бе и дузпата в 66 минута
когато Гюров уцели страшя- 

греда. Стопроцентов шаШ 
Алексов, който от

Минимално поражение
На 28 октомври каратисти от отбора на 

частваха на състезание за купа- 
конкуренция на 270 каратисти 

от 25 клуба те спечелиха 13 отличия - 
златни, две сребърни и шест бронзови.

Златен медал в кате и бронзов медал 
борба спечели Марко Тодоров. Урош Ле- | 
ков се закичи с бронз в кате и със сребро й 
борба. Останалите златни медалисти в кате Ш 
са Дарко Стаменов, Йован Улчар, Алексан- 
дра Иванова и Хелена Воинович. щг

Сребро в кате получи Катарина Ставро 
ва, докато в същата дисциплина бр 
отличие грабнаха Александър Ка 
Александра Андрич, Мартина Игова и 
Анастасия Стоил кова.

Цариброд у 
та в Ниш. В

пет

в

в \
Т?

I 4 т ЗНИ Лужница- Боич 7, Петрович 
Н 7 (Гюрович 6), Станоевич 7, на 

_ Л Божков 8, Стойкович 7, Слав- имаше и 
. ш кович 7 (Матеич -), Йеремиев 5-6 метра ритна над врата. 

6 (Йованович 6), Златкович 8, на домакините. „
Милев 7, Йотич 7 и Видено- В събота в СЦ "Парк пр 
вич 7. тига лидерът на таблици

Балкански: Лилич 7, М. Ге- Рудник алпос^от Аяексин^

I,

4оизово
аменов, Ш>1

-И:/:
4 [ уу

Л С.

Нашенецът Слободан Марийко6 зае пето място 6 маратон оргиев 6 (С. С. Соколов 6), ки рудници. 
В маратон в Нови Сад атлетът от отбора на във Факултета по физкултура в Белград и до- Иванов 6 (С. Ф. Соколов 6), 14 часа. 

Динамо от Панчево Слободан Маринков зае сега е участвал в два маратона. С атлетика се Гюров 6 (Гогов -), Басов 7, 
пето място с резултат 3:06,12. В неотдавнеш- занимава около 15 години. Баща му по потек- Марков 7, Нацков 6, Петров 6, 
ната проява участваха над 100 състезатели от ло е от димитровградското село Бребевница. 
девет страни. А- С.

Маринков има 25 години. Дипломирал се е

лс

Първа регионална баскетболна лига 
група изток

Финална среща от шахматното първенство
* Футболистите младша въз- Г4 ро ТТ/ТТЛ7 ТТ ЯГ1ЦТР 

раст на Балкански се наложиха ^ 1Н 1 ^ Шг
над съответния състав на Топ- -« г.л-п»гпЯ
личанин от Прокупие с 3 : 1, КДТаСТРО СРаЛИЯ 
докато децата старша възрат А аПЯ-М^’’
като гости в Прокупие победи- Ябланица (Медведжа) - Димитровград 92 : 59 (2» • 
ха домашния отбор Косовац с 7о- 29 • 9р 24 • 17) тИ*
5 : 0. Поражение претърпяха — ^ 2у октовмри раха за1уб, По-ДОйЛ

2012 г. Спортен център ^Пар- бе претендеп^т- място-отбора на ли ^
Димитровград нФвич „ 0

Поражение в първия 

финален мач
Цариброд -Радник(Сурдулица) 3.5: 4.5 юношите младша възраст на

ягНегжН яг
то си в Бела паланка от домаш- 15/Д. Петров, Андреев 19, М. В следвщия кръ „ 
ната Младост Весна с 32 : 54. В п'т^ м^щкович 11, Драгу- на дъното на табли ^ ч,с 
следващия кръг Димитров- ^ 2 „ Иванов 7. И митровград утР® ° „я-
град домакинства на Пирот. тино^ ^ ^ първенството ще посрещне Юг от д С

димитровградчани регистри-

биТ'е ДеРв ган

33 Резултатите по дъските бяха Костич - Данило Джорджевич 
следните: Кирил Бадев -_Не- 0:1. 
бойша Ристич 1 : 0, Небоиша

А- С.
А- С.
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Пострадаха кобила, 

ждребе, крава и 3 овцеАгрокалендар за ноември
Макар че ноември е пое- от царевица, се почистват от през ноември започва есен- 

ледният есенен месец, в който растителни остатъци за да се ното падане на листата и за- 
трябва да приключи сеитбата унищожат заразите и ларви- вършва дозряването на лето- 
на пшеница, изключително те на вредителите по тях. 
трудна се оказва есенната 
кампаня за земеделските

През
растите. През ноември се из- ври и октомври 
вършва есенна дълбока оран някои димитров- 
(дълбоко окопаване на лозя- градски села 
та), като едновременно се вна- появиха 

. До средата на ноември се сят оборски и минерални то- 
извършва основната обработ- Рове- 
ка на почвата на дълбочина 
20-25 см и торенето с прего
рял оборски тор. Унищожа
ват се всички растителни ое-

септем-
в

Зеленчуково
производители. Дълготрай- ПрОИЗВОДСТВО 
ната суша попречи на ферме
рите да започнат сеитбата в 
оптималния срок (втората 
половина на октомври).
Оскъдните почвени влагоза- 
паси също затрудниха дълбо
ката оран.

се;
глутни- ,к 

ЦИ ВЪЛЦИ, КОИТО * .'•41ДМ
нанесоха сериоз
ни щети на стада- 
та. Кръвожадните ...

В зависимост от метеоро- животни убиха ЯВ'*“ 
кобила и ждребе 
на Детко Стефа- «■*'**

Пчеларство : I

логичните условия през 
татъци от зеленчуци и плеве- по-голямата част от времето 
ли. Време е да се ремонтират пчелите са на кълбо, При сил- нов в село ПъртО-

ните семейства зимното попинци. Вълци- жеството ще вземе мерки за
пчелно кълбо се образува те вилнеели и в Боровско по- намадяване на популацията 
щом температурата на вън- ле, където пострадали една на хищниците и в договор с 
шния въздух спадне под 8, крава на Станул Милев от се- ловците предстоящият гру- 
при средните - на около 10, а ло Барие и три овце от стадо- пов лов може да се насочи в 

^5 при слабите - още при 13 гра- то на Миодраг Момчилов, онези райони, където вълци- 
дуса. както и две ловни гончета по те ходят най-МНого.

Благоприятните топли дни време на лов във Видлич. Според данните на ловни-
Шефко Башич, секретар на те надзиратели и местните 

дружество „Вид- жители вълците най-много са 
лич", заяви, че появата на

I:/■

йРастениевъдство
парниците и оранжериите и 
да се подготвят за разсад.Според агрометеорологич- 

ната статистика през втората 
половина на месеца средните Овощарство 
температури са под 5 градуса Засаждането на овощните 
и настъпва период на прекра- дръвчета се прекратява 
тяване на активната вегета-, д^и преди да зим-
ция при есенните посеви. За- ните ^дове. Към края на 
това в първите дни продъл- АИСГ0П/да прасковите 
жават растително-защитните пръскат с бор^лезов разтвор 
мерки за борба с плевелите, ^ болеста "къдравост" 
имаики предвид, че при нор- дк0 
мална сеитба пшеницата е 
формирала трети лист, а това 
е фаза, подходяща за настоя
щето мероприятие. Но пове-

се през ноември дават възмож
ност на пчеларите да поло- ловното 
жат последните грижи за
пчелните семейства преди вълци в населените места в 
настъпване на зимата. Внима- този

забелязани във Видлич, 
околността на селата Височки 

период не е обичайно Одоровци и Гуленовци, във 
ва се покривите на кошерите явление, а причината най-ве- Верзарска планина, Кукла 
да са добре затворени и на се- ро^тно е недостиг на храна в района на Боровско поле. 
мействата се осигурява спо- ловните резервати. Той из- /[ОВцИхе казват, че в глутни- 

г ците имало и бели вълци,
трябва да бъде защитетен от дължително трябва да си зае- рЯдко срещани в този край. 

' студените ветрове. През но- траховат животните, а дру-
ември е необходимо да се по- -------------------------------------------------------------------------
чисти и да се подреди пче- Набезите върху стопанската продукция не отминаха и 
ларският склад, старите и не- планинските райони в Община Пирот. Огромни щети те- 
годни пити се бракуват и пре- ■зи дни претърпя Добривойе Янанковин, животновъд от се- 
топяват а годните се сорти- л0 Немска, който отглежда 150 овце. Жертва на вълците 

' к станали 25 овце от стадото му, което било изкарано на
Р ' Рс ' паша в местността Буковица. Местните жители предпо-

Петър Ьиоенов лагагП/ че в глутницата са били най-малко 5 до 10 вълци.

в
през октомври малино

вите насаждения не са нато-
и врени, по възможност се торят 

най-късно до средата на месе
ца. При засушаване ягодови- 

чето ниви останаха незасети те насаждения, създадени 
заради катастрофалната су- През септември и октомври 
ша, така че сеитбата продъл- се ПОЛиват. 
жава и през ноември, а агро
номите съветват сеитбената Лозарство 
норма да се увеличи с 20 про
цента.

Залагат се примамки сре
щу полски мишки, защото те 
се размножават бързо по сухо 
време. Площите, освободени

Самият пчелин тъкна, че животновъдите за-койствие.

През есента и зимата пъп
ките по лозовите растения са 
в състояние на покой. С пада
нето на средната денонощна 
температура под 10 градуса,

През изминалия сезон в Ди
митровградско са отстреляни 
2 вълка, 40 чакали, 20 лисици 
и 45 белки, а тази година един 
вълк, 3 чакали и 5 лисици.

От ловното дружество опо
вестяват авджиите, че на 3 но
ември официално започва 
груповият лов на диви свине, 
вълци, лисици и чакали. Ло
вуването на тази дивеч е поз- ботници, овчари, говедари, ници, които носят името на в'дено всяка сьбота и неделя

ратаи и се заплащат. Започва светеца: Димитър, Митко, до 31 януари 2013 г На 4 но- 
спазаряването на работници Димитрина, Митка, Димка, емВри ще бъде открит и сезо- 
за следващата година. Краят Димо, Митра, Митьо и про- зайцИ/ К0ЙТГ0 ще
на селскостопанските работи изводните им имена. дължи 25 ноември Ло^у.
се отбелязва със селски сбо- В празничния ден в манас- Бането е ПОЗволено само в пе
рове, хора и песни. По това тира „Свети Димитър край деля и то на 4,11,18 и 25 ноем- 
време на годината започват Димитровград по традиция 0Т
годежи и сватби. много хора и именници се съ- ”

В старопланинските райо- бират на празнична литур- 
ни стопаните следят за пър- гия, палят свещи и отправят 
вия гост, който прекрачи пра- своята молитва към Бога. 
га на къщата. Ако той е добър

Празници, традиции и обичаи Д.■■■ \:МЖ

Свети Димитър носи зимата
* Според Юлианския календар на 8 ноември се почита паметта на Свети великомъченик Димитрий Солунски 
Мироточиви. Той е един от най-почитаните светци в народната ни култура и смятат го за родственик на Света 
Петка.
Според житието

Житието разказва, че Св.
Димитър е бил градоначал
ник на Солун и достоен слу
жител на тогавашната рим
ска империя, известен в це
лия свят. Но той открито из
повядвал и славил християн
ската вяра, поради което е 
убит от римските войници 
през 306 година. Тогава хрис
тиянската църква го провъз
гласява за мъченик ма вярата 
и светец. Вече 1700 години 
той е почитан като солунски 
чудотворец.

Образът му е познат от 
иконите като конник с копие, 
който убива военачалника 
Лий. През XIII век Асеновци 
го провъзгласяват за духовен 
закрилник па българите и с 
неговата икона напред въз
становяват
на България. Вярва се, че Све
ти Димитър е брат на Архан
гел Михаил - покровител на 
отвъдния свят и на умрелите 
предци. Затова около Димит
ровден е една от най-големи- 
те задушници.

Светите му мощи се нами
рат в Солун и до ден днешен в 
Църквата „Св. Димитрий" са 
обект за поклонение на

християни от цял свят. Освен 
в България, светецът е почи
тан в Сърбия, в Русия и сред 
всички славяни. Много цър
кви са издитати в негова 
чест. Катедралните храмове в 
градовете Видин и Сливен но
сят името на светеца и той е 
приет за техен покровител. 
Цъкрвата във Видин е втори
ят по големина храм в Бълга
рия след „Св. Александър 
Невски" в София. Градовете 
Сремска Митровица и Косов- 
ска Митровица в Сърбия са 
назовани с името на светеца.

Народно поверие
Честването на Св. Димитър 

според народния календар се 
свързва с началото на зимата. 
Поверието казва, че от бялата 
брада на светеца, който язди 
червен кон, се изсипват пър
вите снежинки. Българската 
поговорка гласи: „Свети Ди
митър зима носи, а Свети Ге
орги - лято". Тогава стопани
те прибират ралата си под 
стрехите и подреждат дърва
та за огрев.

Празникът е известен и ка
то Митровден или Разпуст. С 
него завършва периодът, за 
който се наемат сезонните ра-

местната ловна орга
низация апелират към всич
ки авджии да спазват мерки 
за сигурност в лова и обеза
телно да носят флуоресцен
тни жилетки.Петър Виденови имотен човек, вярват, че 

следващата година ще е бога
та и плодородна. Ако бъде — 
пълнолуние в нощта срещу
Димитровден, ще се роят __
пчелите и кошерите ще бъдат Ж 
пълни с мед. Тази нощ е важ
на за хората, които търсят за
ровени съкровища. Според 
поверието, небето се отваря и 
заровените жълтици проб
лясват със синкав пламък.

П. Виденов

Тъжен помен

На 9 ноември 2012 г. ще се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на милия ни непрежа- 
лим съпруг, баща, свекър и дядо

НИКОЛА РАНЧЕВ (Жоля) 
от Димитровград

■

независимостта

Митровден днес
Празникът е приет като 

международен ден на строи
теля. Честват го строителни 
инженери, архитекти, проек
танти и всички ангажирани в 
сферата на строителството.

На този ден за здраве и 
дълголетие празнуват имен-

С любов и благодарност се прекланяме пред светлата ти 
памет!

Няма да те забравим!
Липсваш ни и много те обичаме!

От съпругата Николинка, сина Горан, снахата Гордана и 
внуците Борис и Димитрине

много
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51адой Ралин

шмикъш атинянин ани рекьиюту, 

язък за балонитиЕдин атинянин 
дълг, нормален като за всеки 
правоспособен гражданин, 
а не за роб, който не могъл 
да се ползва с подобни при
вилегии. Дълг, не вълк, нито 
вода пие, нито яде, нито.осо- 
бени грижи изисква, но заб
равиш ли го, пораства като 
боя ти и два пъти по-голям, 
и три пъти, става колкото 
цялото ти стопанство.

Та този атинянин първо 
бил поканен да си плати 
най-учтиво от кредитора си, 
после учтивостта изпадна
ла, започнали заплахите, до- 
като най-после трябвало да 
се прибегне до властта, за-

имал

У нащу маалу замириса на джибру. Некой Т)у сипуйе у дворът, некой 
пред двор, некой на буньището... Маалата се усмърдела не може да (е 

Ночням джамът не отварам - умирачка. Обрали су и свойето имине.
чуждото. Кво да прайе човеците ка много домове празни и запустели, а 
никой не дооди да бере. Та и туя зиму у село че има рекьия ка се събере- 
мо на сантасе, трупу, или табланет. Тека се и я съсети да испечем мойту 
рекьию - па ка мирише, да мирише и од моят двор.

Накладо огънят и седо да чекам. Никой не минуйе, никой да дойде 
да ми помогне. Само татко од време на време излезне и седне да си поо- 
ратимо до казанат. Он дедичка, я деда. Оно слънцето грейе, ко да йе 
летньи дън, ама на ньега студеншко. Поседе малко, па си улезе унутра, 
там му било по-убаво.

По йедно време од съседнуту маалу се зададе Стойчо Пияницата. Тре- 
зан. Татко га чу и излезе да си поговори с ньега. Поврте се малко, ло мегцото за какво му е властта в това се състояло цялото му на крава! За Коледа тя раж- 

на човека и въз основа на стопанство. Продава той, но да прасенца, да ги печете със 
какво плаща данъци, ако та- никой Не я купува. Не от съ- зеле и лимон в зурлата! За 
зи власт не е способна да ЧуВСТВие към длъжника или Гергьовден ражда агънца, да 
респектира един длъжник? кредитора. Просто с нищо ги печете с плънка от ориз и 

Длъжникът обещал на Никой не го привлича тази стафиди. За Петровден - те- 
кредитора, че ще продаде Крава ленце', за Димитровден -
цялото си стопанство и ще Тогава длъжникът започ- направо овен!... 
му се наплати. Наистина, из- Нал да я рекламира: Слушали хората смаяни,
карал на пазара кравата си - _ Ха купете кравата, чудес- гледали кравата и се диви

ли: наистина ли е тая рабо
та? А по-недоверчивите из-

изока настрану.
- Ма кво си изокал тогова пияницу. Нема ти он ништа помогне, са че 

тражи да изнесеш шишето.
И тека и стану. Татко предложи да донесе од ньеговуту у йедно мъ- 

нечко шише и то од старуту. На дното на шишето имаше сомо зо три ча- 
ше. Стойчо испи све и потражи йош.

- Дедо, изнеси йош малко од туя, много ти убава.
- „Колко се затекло, толко съм изнел“ - рече татко.
- Тъгайе ти Манчо изнеси. Ти пече и лани, а не пийеш много, колко 

знам, а и не продаваш. Домакьин си. А свакой домакьин нешто дава, 
нешто стиска. Дай од устискануту.

И я донесо малко повече од татка - половин шише. Оно и я сам на 
ньега - не дава ми се много. Ама на това се не завриш, па заредимо до 
доносимо по чашку-две.

- Да не пийемо од преснуту, че ни боли глава. Я че донесем - рече и се 
диже, синдракат, отиде до ньеговуту маалу и за саат време се върну. 
Ни се понадамо да че га размрзи, или да че отиде на некою другу стра- 
ну, а он донесе пълно шише. „Ви донесете мезе“ - окну од портуту. Тат
ко донесе сиренье и тазе туршию. Мезимо и пимо.

Туримо и другьият казан и продължимо да си пийемо. Стойчо ми по
мага. На краят - отиде и ньеговото кьилце. Пинумо и од новуту, ама 
мене ме съсипа съсве... Стойча се клатеше и шъпельчаше - беше пиян 
ко летва, ама остаде до казанат.

Ка се ютрото диго, балонити с испеченуту рекьию Три нема. Нема |и 
ни празнити. Чудо! Стойча се згъжвил до казанат и спи. Да йе пил, пил 
йе, ама не йе могъл све да испийе. Да 1}и йе однел дома - не йе могъл - 
йедва мърдеше?! Огънят беше изгорел, рекьията текла, препълнило 
ковуту и стекла се под Стойчу ко да се йе умочал. А он под лулуту спи - 
ко бебе. Поврте се по маалуту, загледува да нейе некуде скрил балони 
те, ама не гьи найдо. Са че препичам въздух!

Айде, у здравйе.

Нашенска историйка търсвали по едно:
- Защо лъжеш хората бе?
- Ами, като имам дългове 

два пъти колкото боя ми и 
лихви десет пътя колкото

Нее-е-е и Муу-у-у!
Някои преброители, които регистрират селскосто

панските домакинства и имуществото им в Димитров
градско, се оплакват, че стопаните не искат искрено да 
отговарят на въпросите им. В града тези дни се разчу за 
случка, свързана с мъките на един преброител: Питал 
той един стопанин има ли добитък и той му отвърнал: 
Нее-е-е-е.... А от обора се чувало: Муу-у-у-у...

дълга, ще лъжа не, ами ще 
лъжа. И свои, и чужди. Друг 
изход няма.

- Ти си сбъркал занаята 
си. Защо не почнеш да пи
шеш?

Б.Д.

ш:Вицове за пияници т
- Пешо, вчера те видях да 

излизаш от една кръчма!
- Какво да се прави, не мога

ят съдия обявява резултати-
Качва се в автобуса пиян те- 

мъж. По някое време идва - На първо място...
че Вик от публиката: - Мате- да живея там! 

матически Факултет!
- Съдията продължава: - 

Факултетът по физика.
- На второ място...
- От публиката вик: - Мате

матически факултет!
- Съдията продължава: Фа-

контрольор, а се оказва, 
пияният е без билет:

- За ракия имаш пари, а за 
билет - не?

- Ама аз бях на гости и един

Пиян мъж в полицията да
ва показания за откраднатата 
му кола. Въпрос на полицая:

- Кога забелягахте че са ви 
откраднали колата?

- Вчера вечерта, господин 
полицай. Излизам от ресто
ранта, отварям вратата, ся
дам зад волана, искам да 
тръгна, а колата я няма!

приятел даде ракия - оправ
дава се пияният.

- А защо не ти даде за из култетът по химия.
- На трето място...
Отново вик: - Математи

чески факултет!
- А съдията нервно продъл-

- Пък, Иване, довечера като жава: - Факултетът по биоло- 
падне моя отбор ще се напия!

- Кой е твоя отбор?
- Който падне.

■ммааМки .-Тч; -

път?
- Как да не ми е дал... - вади 

от джоба си шише ракия.
-

Доктор забранява катего- 
Но не успява да се въздър- рично на пациент да пие ал- 

жи и изкрещява по микрофо- кохол. Препоръчва му да пие
само мляко. На четвъртия

Дед приключването на - Колко пъти трябва да пов- ден болният отсича: 
конкурса за любителско кон- таРям! Професионалистите - Сега вече разбирам защо 
сумиране на алкохол в СУ не участват в конкурса!
„Климент Охридски" главни-

ГИЯ.

на:

кърмачетата плачат...
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