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ДЖОКОВИЧ П01ЕД1ФИШР 

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ЗА ГОДИНАТА 

ТИ»1 ЛОНДОН
Новак Джокович по
беди със 7:6 и 7:5 
Роджър Федерер от 
Швейцария на фи
нала на заключи
телния за годината 
турнир на АТП 
„Мастърс“ с награ
ден фонд над 5 ми
лиона долара.
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Босилеград

IКафе* I
Ук -З К'

Щти ШАд

^ Щл

Новак Ажокович победи Родлсър Федерер на „Мастърс“-а в Аон- 
Стр.1Щ) йон и запази първото си място в световната ранглиста
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Решение не Общинската скупщина 6 Димитровград

Ш'ш
Общинската скупщина в Димитровград взе решение цялата територия на общината да провъзгласи за Парк на агробиодиверситета.

Стр

По повод 8 ноември - Деня на Западните покрайниниИзграждане на соларен парк 6 Югоизточна Сърбия

Милиарди от слънчевите лъчи Възпоменателна 

вечер в КИЦ 

„Босилеград
* За строежа на соларни електроцентрали неофициално се споменават общините 
Димитровград, Пирот и Враня

;
Екип на Агенцията за акредитиране посети Здравния дом в Димитровград

Последователно подобряване на услугите
Приключи изграждането на бодопробода 6 село Избор

Най-сетне 

вода по 

домовете
В Българ ия откриха 

уникално тракийско 

съкровище

* Въпреки че разполагат с извор, от 
който с питейна вода години наред се 
снабдяват домакинствата в Босилеград 
и Райчиловци, а отскоро и в Радичев- 
ци, изворчани досега бяха принудени 
да карат вода с дървена кола и тракто
ри и по няколко километра от извора 
до къщите си. С.т[>.к9;
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Решение не Общинската скупщина 6 ДимитровградИзграждане на соларен парк 
в Югоизточна Сърбия______ Димитровградско -

Парк на агробиодиверситетаМилиарди от 

слънчевите лъчи Общинската скупщина в финансира защитата на агро- с цел оказване подкрепа на
Димитровград взе решение биодиверситета чрез подтик- запазването и устойчивото
цялата територия на общи- ващи и други мерки. ползване, както и разпръс-
Г,%Х=Г^.ШРв Какви мерки ще бъдат =К 

фирма „МХ декларацията се казва, че предприети? генетичните ресурси; ще се
раства загрижеността на об- §гоир", която ще бъде извър- „община Димитровград е Шо се отнася до мерките, интензифицират пропаган-
ществото за околната среда, шител на работите, минало- един от най-значителните ре- КОито общината ще трябва да дни Деииости, които имат за
Затова няма нищо чудно в то лято проведоха необходи- ГИОнални центрове за запаз- прил0Жи след приемането на <^"иего
нарастващия интерес на биз- ми измервания, а някои ло- ване на генетичните ресурси с декларацията те са следните: на обществеността за важнос-

къмт.нар. възобновяе- кации в Димитровградско и „ад 20 автохтонни породи до- иРте и дейностите в об- ™ "ползване н^гене^ичГН'
ми енергийни източници. В Пиротско са вече определе- машни животни, както и със лата на селското стопанство вото ползване на генетичните

ни, защото показателите на значителен брой автохтонни занаПред ще съдържат меж- РесУРси и то ПРСДИ всичко
сплоатация много компании слънчевото греене в тях са из- сортове растения и специ- другото и специфични чРез °РганизиРане на тради- 
виждат както грижа за при- ключително добри. фични традиоционни сел- родтивкащи за запазване и Ционния 11анаир на агробио-
родата, така и дългосрочна Става дума за местностите скосткопапски опити и аг- устойчиво ползване на гене- Диверситета и селското нас-
печеливша инвестиция. в пиротската котловина край ро-екосистеми". Акцентира 3

Един такъв мащабен про- селата Блато, Костур, При- се върху факта, че "общината 
наскоро ще бъде реали- сян, Велики и Мали Суводол. е сключила Договор за уста- 

зиран в Югоизточна Сърбия. През юли тази година се про- повяваме на База за обучение 
Неотдавна сръбското прави- ведоха измервания и на две за планинско скотовъдство в 
телство и люксембургската локации в димитровградска с. Горни Криводол с Факулте-

медицина

* За строежа на соларни електроцентрали неофициал
но се споменават общините Димитровград, Пирот и 
Враня

В последните години на- лианската

неса

тях и тяхната правилна ек-

ект

та по вете 
в Белград".

зринарна

Опазване на 
природните богатства

Приемането на акта е мо
тивирано между другото и от 
факта, че „общината придава 
особено значение на запазва
нето на вече защитените при
родни богатства, както и на 
тези, чиято формална защита 
би трябвало да започне (Пар- дг - ?«’ 'и-\ 
ка на природата "Стара пла- , и ь" г, ‘ 
пипа", Специалния резерват 
на прородата в района на р.
Ерма, Паметника на приро- Автохтонни порода нископланински коне 

инвестиционна компания община, където слънчевата д!|та Петьрлашка пещера)".
„Зесигит Е^и^^у РагЬпеге Еи- радиация е 4,2 киловатчас, Посочва се и фактът, че Ре- 
горе" подписаха договор за което е идеално за изгражда- публика Сърбия е приела т
изграждане на най-голям со- не на соларен парк. Основни начала за запазване "
ларен парк в Европа. Според Представители на итали- На биодиверситета в рамките та" ще бъде набелязан в опре- ти, конто могат да увеличат 
съобщението на инвестици- анската фирма вече обико- на Стратегията за биолога- Делени пропагандни матери- интереса на обществеността
онната трупа работите ще за- лиха десетина локации и ческа разновидност за перио- али на общината, както и в към проблематиката,
почнат следващия април. За констатираха, че са изключи- да от 2011 до 2018 г. Според пътната сишализация, с цел Проекторешението на Дек- 
изграждането на съоръже- телно подхоящи за изграж- принципа на интегралността, гостите да се запознаят с фак- ларацията е получило поло
ния с мощност от един гига- дане на соларни електроцен- който е предвиден в Страте- та, че тук се прилагат мерки жителна оценка от експерти

ще бъдат вложени един трали, имайки предвид кли- гията, органите на местните 33 запазаване и устойчиво на Постоянната конференцг
милиард и 755 милиона ев- матичните условия и средно- самоуправления имат право ползване на генетичните ре- на градове и общини в р
ро а част от произведената годишното количество на да пропагандират и помагат сурси; ще бъде установено ак- бия, който форум между дру
енергия е предназначена за слънчевото греене. Само интеграцията на защитата, тивно сътрудничество с дър- гото е застанал на станови
износ в Западна Европа. Со- през 2010 г. броят на слънче- каКто и да подобряват биоди- жавни институции и между- то, че „подобни инициативи
лапният парк ще заема вите дни в тези местности верситета във всички сектор- народни организации, обра- са примери на добра р
площ от 3000 хектара (30000 достигна 1825 часа. ни политики, след това да зователно-научни инсгиту- ка и модел как общение»
лркат1 От икономическа гледна провежда съгласувани по- Ции 11 сдружения на гражда- гат да уредят дейност

За строежа на соларни точка с изграждането на но- между си програми и плано- ни в областта на запазването при запазването н подоор-
електроцентрали неофици- ви соларни паркове този ре- ве, както и да прилага пред- на генетичните рес^си, как- ването на природната и ген
алноТспоктенават общини- шон ще заеме важно място писания чрез система „а раз- то и със съседни общини и тична идентичност, както
те'Димитровград, Пирот и на енергийната карта „а Сър- решения, технически.. други частог ЖИЗ,ЮИ!ГГаС?<
Враня, като територии с го- бия и Балканите. стандарти и нормативи и да Стара планина и Нишава

г 1 Петър Виденов

Екип на Агенцията за акредитиране посети Здравния дом в Димитровград

тмчнпте ресурси; знакът ледство, както и чрез раз- 
Парк на агробиодиверснте- движване на други актшшос-

ват

лямо количество слънчеви ■ 
лъчи. Специалисти от ита-

Най-естествепият съ- ___Последователно подобряване на услугите
дователно и най-приро- в димитровградския Здравен дом те- тите, както и това до каква степен е нап- ствие със субективните и обективни, 
досъооразен метоо за- ^ дни пребИвава екип от Агенцията за редвал мениджменгьт на ведомството стоятелства. Ние разбираме, че
лучаване на енергия е то- акредитмране на здравните ведомства ни. Бе обърнато внимание и на хигиена- неща зависят и от материалната 1е
зи, при които енергията на Сърбия.Пиарът на.Здравния дом д-р та, сигурността на пациентите, начина новка в самата среда, но винаги А ^
па слънчевата светлина д икола Йорданов по този случай споде- на управлението с рисковете, както и на превъзходство на субективния I се
се трансформира в елек- става дума за еднодневно неопо- третирането на медицинската докумен- вешки фактор. Забелягахме, че у
трическа енергия (елек- ^ено посещение и добави: "Здравни- тащст полагат големи усилия за подобр*^.
трически ток), посреа ят дом се Пр,1ЧИСЛЯва към 20-те акреди- Милена Джукнч от екипа на Агенци- качеството па работата, както и ^50То,
ствОМ соларни напели. Т11рани ведомства от този вид в рспуб- ята каза, че „с удовлетворение може да ството у работещите във
Съоръженията, шпол- ликаха и поради това ни навестиха вън- констатира, че Здравният дом последо- конто явно осъзнават, че е по-'1,,
звани за производство на шни0ценители0хагенцияха. Целта е да вателно продължава да подобрява ка- работи в една уредена сисгсм3^ 
електроенергия от СЛЪН- сс установи дади работата ни се проссж- чеството на работата си, което е основна Агенцията ще предостави ет0 до 
цето, са доказано' оезо- дд в уНИСОН със законовите разпоредби, цел на процеса ка акредитирането на ния дом отчета си по посещ
пасни както за приро са- д0 каква степен сме подобрили нивото здравните ведомства". Тя добави и след- 30-ина дни".'
та, така и е'1 здравето уСЛуГИХе „ сме зачитали принципите ното: "Много неща са подобрени, някои
на хората. да професията от п правата иа пациен- са ревидирани, разбира се, в съответ-

В-А
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Българският посланик Анзел Димитров посепшБосиле8В§аПо повод 8 ноември - Деня на Западните покрайнини

Възпоменателна 

вечер в КИЦ 

„Босилеград"
е защити

шише ш само йато е ерно* С едноминутно мълчание присъстващите отдадоха 
почит на всички наши сънародници, загинали край гра
ницата

За поредна година КИЦ ден, в София е създадена 
„„ „ ° — "Организация на Западните"Босилеград по повод 8 но

ември - Деня на Западните покрайнини". В речта си той 
покрайнини, организира посочи, че в днешна Сърбия 
Възпоменателна вечер, в рам- българите имат статут на на- 
ките на която бе проведена и

Посланикът на Република 
България в Сърбия Ангел Ди
митров тази седмица бе на 
работно посещение в Боси
леград, където имаше отдел
ни срещи с кмета Владимир 
Захариев и с председателя на 
КИЦ Иван Николов. На сре
щите били обсъдени теми от 
различни сфери на живота в 
Босилеградска община, както 
и начините и възможностите 
за преодоляване на пробле
мите, с цел подобрение на ус
ловията на живот на българи
те в Босилеградско.

След срещите посланикът 
Димитров, който бе придру
жаван от съпругата си Румя
на Станчева Димитрова, зая
ви пред "Братство", че целта 
на работното му посещение в 
Босилеград е да получи на 
място информация за раз
лични области на живота в

ционално малцинство и кон-

Събитието отрази ТВ общината, да се запознае с
Възпоменателна вечер в КИЦ: "СКАТ" от София, на чий- проектите, които общината

д-р Валентин Янев било Пуснато да внесе ка- Рия' както и да се аапознае с
рпптп евентуалните проблеми на

дискусия по проблемите на ” __________________  населението и заедно с мес- Рес на малцинството и да ук- По повод срещата с посла-
българското малцинство в тните власти да предлага ре- репват връзките с България, ника Ангел Димитров пред-
Сърбия. ституционно и законово га- шепия за тяхнохокпреодоля- След изказването на кмета сдателят на КИЦ Иван Нико-

Освен Иван Николов, пред- рантирани права в областта ване _ с една дума казаН0/ за посланикът добави, че бъл- лов заяви, че подробно е за
седател па КИЦ, на събитието на образованието, информи- всичко коехо засяга хората гарското малцинство ще за- познал посланика с положе-
в салона на КИЦ говориха и Ра"е™ ™ тук. Той изтъкна, че през пое- Щити своите интереси само нието на българското нацио-
Ангел Джамбазки, зам.-пред- " ягТ^п бе^ппппят- ледните две-три седмици е когато е единно, а това пред- нално малцинство, особено с
седател на ВМРО и общински ’™^ъОЖанена ку1- посетил и Ниш, Бабушница полага и по-добри връзки проблемите в областта наоб-

Столичния об- "В™°Ид°^7Вр„кисБълУга. и Пирот и добави, че за него е между Босилеграл Димит- разованието на маичин бъл-
3 обаче при практическо- особено важно посещението ровград, Ниш и други общи- гарски език и липсата на
то прилагане на тези разпо- на малките общини, понеже ни, в които живеят принадле- учебници в босилеградското

г г жащи към малцинството.
Захариев още добави, че е ците, които изцяло се учат на 

поискал от посланика под- майчин език. Той изтъкна, че

Посланикът Ангел Димитров, съпругата му Румяна Станчева 
и кметът Владимир Захариев

съветник
щински съвет в София, д-р 
Валентин Янев, зам.-предсе-
н”ееЛ"3^ад™Токр0айни™; Р^и има сериозни пропус- в малките среди се усеща пул- 

п Г А А т ки и нарушения от централ- сът на живота в страната,
от София и.Ана - ните и местните власти. В изявлението си кметът
тинов от културно-просвет- 0 изказванията си ГОСг„те Владимитр Захариев подчер- крепа за разширяване на гра- е запознал посланика и с на- 

^ЖеС^" зстогтен’ от България най-много кри- та, че иска да бъдат премахна- ничния контролно-пропуска- рутенията па правата па
Методий от кюстен- уикуваха българската държа- ти всички политически бари- телен пункт "Рибарци-Олто- българите в Босилеградско,

ва за пасивното й поведение ери между българите в Боси- манци" за преминаване па станали след 18 февруари т.г.
българите в Западните леградско и въобще в Сърбия тирове, което е шанс за по- - непризнаването на статут на

покрайнини и призоваха уп- и политиците повече да не добряваие на икономически- национална партия па ДСБ
слушат сляпо диктатите от те връзки и създаване на на местните избори в Боси-
централите на сръбските по-добри условия за живот леград, промяна на името на
партии, а всички заедно на жителите на Босилеград- църквата в Паралово и пр.
сплотено да работят в инте- ска община.

основно училище за учени-

ното д
рил и 
дил.

Председателят на КИЦ 
Иван Николов между другото
цитира френския журналист ващите повече да
Анри Пози, който като очеви важират и да помагат на съна- 
дец за новопрокараната гра- ™жир д

станала границата. ”
написал: "Тъп като граница
та е прокарана единствено по 
стратегически съображения, 
минава през места, където 
най-малко може да се онака
ва; делените мрежи минават 
също през тях. Много са сели
щата, неизброими са нивите, 
които пресича... Има къщи, 
където дворът е сръбски, кух
нята българска. Аз видях гро
бища, разделени на две...”
Николов припомни и че след 
прокарването на границата 
повече от 40 хиляди българи 
°т Западните покрайнини са 
напуснали родните си места 
и са се заселили в Белоград
чик, Перник, Кюстендил и 
най-много в София. Бежан
ците от Западните покрайни
ни са създавали свои легални 
организации, а на 8 ноември 
1424 година - на Дпмптров-

към

се ан-

ПА.Р.

Светият Синод потвърждава избора на Варненския 

митрополит Кирил за наместник-председател на БПЦ
•с >2Светият Синод потвърждава избора позволи никой да и оказва натиск, 

Варненския митрополит Кирил за включително и членовете на Светия 
наместник-председател на Българската Синод.
православна църква (БПЦ) и Софийски Под изявлението на Светия Синод 
митрополит. Това заяви пред журна- стоят подписите на осем митрополити, 
листи секретарят на Светия Синод На- Документът не е подписан от Пловдпв- 
ум, който представи изявление па Све- ският митрополит Николай, Велико- 

Синод след заседанието в сряда, търновския митрополит Григорий, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”, Американски, Канадски и Австралнн- 
Уставът на БПЦ гласи, че намес- ски митрополит Йосиф, Западно и 
тнпк-председателят временно управ- Средноевропейски митрополит Симе- 
лява и Софийска епархия. он, Плевенския митрополит Йшатий и

От Синода завиха, че БПЦ е самоуп- Врачанския митрополит Калиник. 
равляваща се институция и тя няма да

на

щ** I

ТИЯ

Синодната палата *
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Акценти от интервюто на премиеоя 
Ивица Дачич за РТС____________Президентът на Сърбия Томислав Николич бе на посещение в Унгария

Правителството 

желае успех,
а не поправителен

* Президентите на Сърбия и Унгария Томислав Николич и Яиош Адер изтъкнаха в 
Будапеща, че е дошло време за превъзмогване на откритите въпроси в двустранните тг о ТТТуГПП 
отношения и за задълбочаване на сътрудничеството в икономиката, културата и ев- УЛ.^Л.Л.УЛ. X 
роинтеграциите.

След срещата си в Буда- _н_ 
пеща двамата президенти 
заявиха пред журналисти, 
че наскоро заедно ще се 
преклонят пред жертвите Цде 
на злодеянията през 1942 г. ШВД 
в Нови Сад и в цяла Войво- С5& 
дина през 1944 и 1945 годи- Г*л1 
ни.

„Имаме прекрасни връ
зки - сърбите, които живе
ят в Унгария, и унгарците, 
които живеят в Сърбия.
Ние трябва да им обезпе
чим възможно най-бда-

* Целта, която си поставихме, е Сърбия да стане дъряса- 
ШШШ ва'която ще ВЪРВИ към защищавайки национални- 

щсфЯшШВмшр***-- те си интереси, да имаме стабилна икономика, социал- 
на спРавеАливосг и държава без престъпност и коруп-

а

-А-Г*
Времето в което живеем е на справедливост и държава 

•.-.-г тежко. Изживяхме години на без престъпност и корупция, 
историческа криза за Сърбия Когато всеки би извлякъл по- 

" и всички теми, чиито сме сви- уки от онова, което не сгрува- 
детели, не са само с делнич- ше, нямаше да имаме проб- 
иополитически характер, а са леми, изтъкна Дачич. 
свързани с битието на нашия Говорейки за разговорите с

Прищина, Дачич посочи, че 
__ от тях зависят много други
“Л' 1 неща. "Водехме политика,

" която ни отдалечаваше от то-
шр 2 ва да запазим нашия нацио- 

Щ .меШ нален интерес в Косово, и се- 
га, ако погледнете сьстояние- 
то в Конституцията, там пи- 

Ч ше че Косово е Сърбия, а къде 
е това в живота. В живота не е 

. | така. Реалността е, че в Косо-
да во и Метохия има все по-мал

ко сърби". Премиерът посо
чи, че всички искат въпросът

. V народ казд гостувайки в пре- вх^в връзка с Косово да бъде
| ято живее в Унгария, няма даването Свидетел на РТС, /шен възможно по-ско- 

защо да се страхува, нито премиерът Ивица Дачич. Не- {,0>Ние се ръководехме от 
пък другите малцинствени обходимо е да излезем от логикаха че.е по-добре кон- 
групи в страната имат всичко това, а ще го направим фликтьт да бъде замразен, но 
причини за страх" - заяви ако знаем какЕО желаем и с това не е реално д3 не желая 
унгарският държавен гла- кои средства, изтъкна Дачич. водя ^акава политака и
ва коментирайки обижда- За Т0Ва КОг е коалициоН1Ю трябва да излезем с предло- ва, комин ираики оиижда то звено на това Правитсл. и ттоемиешл

дапеща и Сент Андрея. организирания удар на дес- ва ^ ,ш безрабоТните. "За
Унтапският ппезйдент Янош Адео пссоеиша сръбския си Голямо внимание два- ницата, която вече споменава това достатъчно съм говорил. унгарскгшт презиоент яиош лоер посрещна сръоския си президенти посвети- косовското предателство, или Гглт " г»™«ОЯ11яЧр е
колега Томислав Николич с държавни почести пред палата г д лттпр тпш Гш мпжало да бъде Социалното разслоявате
Шапдор е Будим. Президентът Томислав Николич положи ха на евроинтеграциите, ГР® това |биможгию,да де едш1 от Най-големите проб- 
аеиец край паметника на Площада на героите в Будапеща, като констатираха, че ■ 1 ™ ‘‘ леми, което представлява и
Освен срещите си с официални унгарски личности Нико- Унгария може да помогне гРаА дачич казва, че свър - уДЗр ВЪрХу конституционна- 
лич бе на посещение в сръбско основно училище и в Гимна- на Сърбия по европейския щата Ш1Шка на правителство- та сисгема която Сърбия ут- 
зията „Никола Тесла", в която се учат 325 ученици. ГгА-г Р то е желанието за успех. върЖдава като държава на

'V ц 1:1 , Никодич Голямо е желанието, по- с0^иадна справедливосг, по-
11резидентите николич Неже това е житеиски изпит и сочва премиерът. "Предстои 

гоприятни жизнени усло- още каза, че миналото не и Адер разговаряха и за за- за мен, и за Вучич. Ние не мо- ни работа върху данъчната 
вия, да ги включим в де- трябва да обременява и за- дълбочаването на иконо- жем да имаме поправителен СИСТеМа/ която трябва да нап- 
мократическите течения и това с колегата си Адер са мическото и културно сът- изпит, а целта, която си пое- равим така/ че Да търпят оне- 
да пазим човешките им, решили на народа си да рудничество и за по-тесни- тавихме, е Сърбия да стане зи< които имат най-много, из- 
малцкнегвени и колектив- отправят символична по- те връзки между крайгра- Държава' което ще върви към тькна той. Целта ни е, както 

права", подчерта пре- кана да живеят нов живот, ничните райони. ' „нтеоеси да имаме посочва' увеличение па
зидеитьт Николич. Той „Сръбската общност, ко- стабилна икономика, социал- иеиия стандарт.

' ;
йА‘:Ш'.т >
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Тържествено посрещане: 
рЩ Президентите Томислав 

Николич и Янош Адер и 
МшИ президентът Николич сред 

унгарските сърби

:

НИ

Ректорите на Нишкия университет проф. д-р Драган Антич и на Университета за библиотекознание и 
информационни технологии от София проф. д-р Стоян Денчев подписаха Спо.иазумение за сътрудничество.

Принос за извисяване на висшето образование
- Да разширим и задълбочим сътрудничеството конференции, обмен на студенти и преподаватели, който през 313 Т. е признал християнс 

между двете висши учебни заведения, призоваха „Споразумението предполага участие и в съвмес- шият университет активно ще се включи . дЯ м0. 
ректорите след като в седалището на Нишкия.уни- тни проекти и програми, внедряване на нови ипфор- ята, чроз организиране на конференции, V
верситет сложиха подписите си върху документа. мационни технологии, повишаване на квалифика- си, симпозиуми и друга прояви , дооави ■ пр0ф.

У Сътрудничеството с УНЙБИТ не е ново. Нашият цията на кадрите, обучение ма високо професиоиал- Ректорът на Нишкия университет п° ‘ аненз 
факултет по електроника сътрудничи с него вече ед- но ниво", добави проф. Денчев. Денчев да се включи в Комисията за °Рва Жниет»-
на година и на лице са първите резултати -по Прог- Според думите му съществуват и благоприятни тържествата за юбилея, а той прие пРе"2нералНЯ<г1 
рамата за транегранично сътрудничество между Ре- условия за разработване на съвместни образоватед- Приветствайки споразумението, ^ ре
публика Сърбия и Република България и съфинан- ни програми между двата университета, като се из- консул на Република България в Ниш Л подКреПЯ 
сирана от Инструмента за предприсъединителна по- ползва програмата ЕРАЗЪМ за обмен на студенти, тин подчерта, че Консулството е гот9.в0 заведени*- 
мош СИПП) на ЕС спечелихме съвместен проект", ка- Професор Антич запозна гостите от София с подго- всяко начинание на двете висши У4®0"” и проект3' 

пооА Антич. товките във връзка с тържествата по повод 1700-го- „Имайки предвид професионализма еяектр^
3 Ректорът изтъкна, че с новото споразумение се дишнината от обявяването на Миланския едикт, с който спечелиха УниБЩ и Факултетът д

3лават благоприятни условия га развитие иа вие- който християнството се провъзгласява за равноп- ника уверен съм, че и занапред ще п? аз08аИ'1е"
шето образование и науката на университетско рав- равна на другите религии. ■ утвърждавате престижа тI^ .

г обмен инсЬормации и посещения с цол „Центъра на тържествата ще бъде в Ниш, мястото европейско и световно ниво , подче^ л, Во1,г-
участие в*различни прояви, провеждане на научни където се‘с родил император Константин Велики,



516 ноември 2012

Невсекидневна изложба 6 димитровградската галерия „Газпром" определи 

дата за начало на 

строителството на 

„Южен поток"
Планира се строителството ственй споразумения с Бълга- 

на морския участък на газоп- рия, Сърбия, Унгария, Гърция, 
ровода „Южен поток" да за- Словения, Хърватия и 
почне на 7 декември тази годи- Австрия, 
на. Това заяви ръководителят Русия и Словения подписа
на „Газпром" Алексей Милер. ха окончателното инвестици- 

„Трябва да бъдат приети ин- онно решение за строител- 
вестиционни решения с Бълга- ството на словенския участък 
рия, Унгария, Словения и Сър- на газопровода „Южен поток . 
бия. С Унгария, Словения и Това стана след края на прего- 
Сърбия това вече е факт. Тези ворите между премиерите 
дни подписваме окончателно- Дмитрий Медведев и Янез 
то инвестиционно решение за Янша в Москва, 
морския участък, също така за Документите бяха подписа- 
българския, а на 7 декември ни и от ръководителя на „Газ- 
строителството ще започне", пром" Алексей Милер

ръководителят на „Газ- нералния директор на компа- 
" ния „Плинводи" Марян Ебер-

Проектната мощност на линц и замесгник-диоектора 
морския участък на газопрово- на тази фирма Сара Изерник. 
да, който ще преминава през Освен това ръководството на 
Черно море, е 63 милиарда „Газпром" и словенската ком- 
куо. метра газ годишно. пания „Комита" подписаха уч-

За реализацията на сухо- редителните документи за съв- 
пътната част на проекта са местното предприятие „Южен 
подписани междуправител- поток Телеком".

"С Каниц по Сърбия"
* В галерията "Методи Ме
то Петров" в Димитровград 
неотдавна бе открита из
ложба от пана с рисунки, 
акварели и цитати на про
чутия австроунгарски пъ
теписец, археолог, картог
раф и художник Феликс 
Каниц.

За откриването на проява
та, чието официално название 
бе "С Каниц по Сърбия", гово
риха димитровградската ар- 
хеоложка Весна Николова и 
уредникът на Музея на Пони- 
шавието в Пирот м-р Предраг 
Пеич.

Изложбата организираха 
сдружението "Феликс Каниц" 
и Народният музей в Белград 
с подкрепата на Министер
ството на културата на Сър
бия и Австрийския културен те' °бичаите/ културни и архе- на войските, както и за стро- 
центьр. Откриването й в Ди- ологически богатства, истори- ежа на жп линията, Каниц 
митровград стана благодаре- чески паметници, градове... споменава и тукашните вер- 
ние на местната библиотека Създал е няколкостотин ри- ски обекти - манастира „Св. 
"Детко Петров", съответно супки, на които са изобразени Йоан Богослов" и манасти- 
Родната музейна сбирка, ра- гРаД°ве/ различни постройки, ра "Св. Никола" в с. Плани-

пространства и хора, които ница.

, от ге-
каза 
пром .

ботеща към нея. _
Публиката имаше възмож- творби са публикувани в кни- В книгата "Дунавска Бъл- 

ност да разбере, че Каниц е гата МУ Сърбия, страна и на- гария той отбелязва, че Ди- 
обиколил много страни, а осо- селение от Римския период до митровградски край е оби- 
бен интерес е проявявал към края на 19 век . калял през 1878 г. и че е по-
балканските, така че е смятан На изложбата можеше да сетил селата Смиловци, Мо- 
за един от най-добрите позна- се БИДИ само часг от богатия инци и Брайковци, че е ви-

му опус. Представени бяха ня- дял манастира "Св. Кирик" 
Югоизточна Европа през вто- колко гРада' пРез които Ка‘ и "Мидхад-пашиния път", 
рата половина на 19 век За- ниц е минал по това време, който минава през Одоров- 
почвайкп от 1859 година,' той междУ Другите и през нашия ско поле в Забърдие, както и

край. В творбите си не веднъж останките от античния кас- 
споменава и Цариброд. Кога- тел край с. Милойковац 
то говори за преминаването (или Паскашия) в Пиротска

По повод 11 ноември - Деня на 
примирието в Първата световна война

вачи на обстоятелствата в СуБНОР в Босилеград 

ознаменува празниканяколко пъта е пребивавал в 
Сърбия и е писал за жители- Общинската организация на Съюза на бойците в Боси

леград ознаменува 11 ноември 
- Деня на примирието в Първа
та световна война, който тази 
година за пръви път в Сърбия 
се чества като държавен праз
ник. По този повод бе органи
зирана трибуна, на която при
състваха членове на Съюза на 
бойците, представители на об
щинското управление и граж
дани.

Драган Тодоров, пр 
1 на ОО на СУБНОР.

Патриарх Максим и след смъртта си засрами сръбските владици

Гонейки материалното, забравят, че 

скромността е основата на християнството
Българският патриарх Максим и след смъртта си успя да засрами повечето 
български, а и сръбски владици, пише белградския вестник „Прес".

автомобили или би живял в разкошни

едседа-
—--------— „ —, и Раде
Александров, член на Общин- 

ел. ..шмшшшмишмш..рт»ишп» Ския сьвет з Босилеград и
Източници на „Прес" казват, че спи- дворци. Ако нашите епископи са забра- председател на ОО на СНС, из- 

ськът с ценни неща в завещанието на ня
кои сръбски духовници би бил много ре",_казва Туцич. 
дълъг. Според социолога на религията 
Мирко Джорджевич завещанието на че владиката да се срамува, по не бива да мет па невинните жертви от

издава ненужен лукс, несъответстващ на 
времето, в което много хора са бедни"

тел
ел.

вили, той е влязъл в Йерусалим на мага- несоха слова за Първата све- 
” товна война и за значението на

„Резиденцията не трябва да е такава, празника, който се чества в па-

българския патриарх е отражение на издава ненужен лукс, несъответстващ на тази война, 
неговия живот. времето, в което много хора са бедни", Между другото бе изтъкна-

Патриарх Максим беше известен със смята той. то' УУ па 11 ноември в Компи-

се оказали богатства, на които биха за- копите са съобразили поведението си с ПМПерия, с което е сложен
По повод отвореното завещание на видели и много богати хора. Не е нор- обществената и икономическа криза. край ,,а 'бойните действия в

патриарх Максим изданието посочва, мално парите па бедните вярващи да се „За някои владици като че кризата не Първата световна война. По
че за 40 години Максим не е придобил оказват накрая обърнати в разкошни съществува и те се изхвърлят с луксозни време па военните операции, 
нищо за себе си, защото не е имал лична дворци или луксозни коли, с което коли и правят нови Версаи, а от другата продължили от 1914 до 1918 
банкова сметка, пито автомобил, апар- най-известен е владика Качавеида и не- страна имат вярващи, които едвам свър- година са загинали около 20 
таменти, вили, земя... Цялото му „богат- говият дворец, който наричат сръбския зват двата края. Като че в надпреварата милиона войници и цивилно 
ство" се състои от много стар ръчен ча- Версай. Такова угаждане на тялото чрез за материалното сръбските владици население. Бе подчертано, че 

пишеща машина, която купил комфорт и разкош пее добре и от духов- забравят, че скромността е основата на победата си в тази воина Сър- 
през 1968 г. Пари също не са открити, на гледна точка", казва Джорджевич. християнството, което може да отблъс- жертви^агинали са кшжлу 11 
тъй като от месечната си заплата от 680 Подобно е мнението и на религиоз- не вярващите. Затова ги съветвам да се и р3 милиона сръбски войни- 
лева оставял по 100 лв. за лични нужди, ния анализатор Живица Туцич. вгледат в примера на патриарх Максим, ци'и цивили, което по това
а останалата част десетилетия наред да- „Епископите са земният образ на само по този начин могат да убедят об- време е представлявало почти 
вал на дом за деца с увреждания в Со- Исус Христос и винаги трябва да мислят ществото, че за тях моралът е по-важен една трета от населението в 
фия, като за това почти никой не е зна- дали той би се возил в такива луксозни от парите", казва Цветичанин. Сърбия, или 60% от мъжкото

Източник на „Прес" измежду първи- население, 
те хора в Сръбската православна църква Па трибуната бе посочено и 
разкрпзл, че и в самата църква има раз- това'/ че в голям брои държави 
деление на материалисти и духовници, в света' които са оили па стра- 
като първите пмрт надмощие. Източни- ™ "ава "бте държаваГпразник 
кът посочва, че сръбският патриарх в памет па жертвите ог Първа- 
Ирзшей не крие, че товл-мпого го т.рсво- световпл война

совник и

„Прес“ публикува списък с колите на сръбски владици:
'ШабачкнЛавреитие - „Ауди А6"
- Зворничко-тузлански Василке - най-ново „Луди Л6"
• Срсмскн Насилие - „Мерцедес 200" Е клас 
' банатски Никанор - „Шкода Супърб"
' ирански Пахолше - джип „Компас спорт"
'Жички Хризостсм - „Пасат"
' 1имочкн Юстин - „Ситроен С 5".

::П ЖИ. ПА.Р.
_________
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Кметът на Димитровградско 
д-р Владица Димитров:______

Сесия на Общинската скупщина в Димитровград

Властвуващите едно, 

опозицията друго
По-малко инвестиции 

в инфраструктурата• • •
* Две трети от дълга за улицата общината възнамерява

Във вторник се проведе се- щината. Дискусии имаше и по-други да през следващата година, а останалата част
сия на Общинската скупщина Отборниците от управлява- въпроси. Наи-активен в тях ое щ>ез 2014 г. 
в Димитровград, на която бяха щата коалиция гласуваха ЗА, Небойша Иванов, който издиг- г
приети няколко акта, както и докато колегите им от опози- на множество изменения. По Кметът на Димитровград- дълга да върнем през следва-
отчети за работата през 2011 г. ционните партии главно дава- време на една дискусия се стиг- ска община д-р Владица Ди- щата година и една трета през
на ОП "Комуналац", Предучи- ха отрицателни оценки за на до словесен дуел между него митров сподели, че през след- 2СИ4 година. По този начин
лищното ведомство "8 септем- предложените проектореше- и зам.-председателя на Общи- ващата година общината ще бихме разтоварили бюджета и
ври", Туристическата органи- ния и отчети. Някои акти, как- нската скупщина д-р Васил намали обема на инвестиции- създали възможност разпола-
зация Димитровград, Народ- то например Декларацията за Велчев, който бе на границата те с цел да върне кредитите и гаемите средства да пласираме
ната библиотека ^Детко Пет- провъзгласяване на Парка на на инцидент. Температурата да отдели повече средства за на друга страна .
ров", Центъра за култура, агробиодиверситета, получи- почти винаги се повдигаше и развойни проекти. Дълговете Димитров сподели, че в 
ОИП РТ Цариброд и Фонда за ха зелена улица и от едната и когато от трибуната говореше са свързани предимно с рекон- сравнение със сродни по голе-
развитие на селското стопан- от другата група отборници. отборникът от СНС Божидар струкцията на главната димит- мина и население общини _
ство. Прието бе й решение за Опозицията критивува чел- Иванков. В една дискусия той ровградска улица Балкан- Сърбия и България Димитров-
даване на съгласие на Годиш- ните хора на общината поради каза, че Димитровград е за- к&ттту <; *Р3,4 ИМа много повече ин-
ната програма за дейностите стойността на заплатите им. ложник на Демократическата Е Сг ' с.--С. - срра структурни проекти, което
на предучилищното ведом- Кметът д-р Владица Димитров партия. На думите му реагира предизвиква удивление у всич-
ство за 2012/2013 година. от трибуната сподели, че всич- зам.-кметът Зоран Петров, ка- КИ/ които Д°иАат в нашия град.

Скупщината прие Деклара- ките принадлежности, които то каза, че органите на местно- „ ,
ция за провъзгласяване на той получава, вълизат на 105 то самоуправление ще потър- &>•’ * Коментирайки финансова-
Парк па агробиодиверситета в хиляди динара. Лидерът на сят тълкуване от централата на Ш ШШ та обстановка, която очаква об-
територията па Димитров- парламентарната група на СНС, като я питат дали казано- В ! ЩР Щината през 2013 г., кметът ка-
градска община, решения за ДПБ и УРС Небойша Иванов то от Иванков е официално Г'Г!НН|штШШкть/ 81| ЩЦ за: "Ще бъде трудно през след-
изготвяне ма изменение и до- предложи стойността на при- становище на партията. к. §0 ^й-1 ваЩата годинз. Генерално пог-
пълнение на Плана за детай- надлежностите кмета да се на- Дискусии имаше и при раз- 1* леднато, пари никъде няма!
лно регулиране на комплекса мали с 12-13 процента, което глеждането на отчетите за ра- { Особено не в Сърбия. Някои
на промишлената зона в сели- не бе прието. И лидерът на ОО ботата на "Комуналац" и ве- г дискусии във връзка с бюджета
щето Белеш, след това за фй- на СНС Веролюб Ивкович домствата. Представителите 'М\ водихме с министърката Кала-
нансовите принадлежности на призова кмета и останалите на опозицията главно отрица- нович- Вероятно ще имаме
избраните и назначени лица в общински функционери да телно оценяваха работата им, ДдЯИШШщ В§ ШшШхг. още заседания, на които ще ра-
органите на месното самоуп- гласуват за намаляване на зап- а основната забележка бе това 1ИЖ|Ш2ШгпЙШш 1ДпИ зискваме по въпроса. Макар че
равление, както и за сфирми- латите си, заради, както оцени, защо през ноември 2012 г. се Ъяадица Димитров хората в министерствата твър-
ране на Щаб за извънредни об- лошата материална и социал- приемат отчети за работа през дят, че парите за капитални
становки в територията на об- на обстановка в общината. 2011 г. Б. Д. инвестиции няма да са по-мал-

В

23 мдн. от Общинския бюджет за нов мост

Босилеградчани по-лесно 

ще минават Драговищица
^Планирано е догодина да се прокара и нова улица, която директно да свързва ново- Е* 
построения мост с пътя за квартала Магурка при бившата кланица. «

До мостчето за пешеходци на Драговищица Планирано е реализацията на проекта да I 
при Спортния център "Пескара" в Босилеград приключи до края на годината, обаче доколко- Ш 
неотдавна започна изграждането на голям бе- то климатичните условия попречат на строите- ■ 
тонен мост за преминаване на превозни сред- лите, срока ще бъде удължен до следващата Щ 
ства. Стойността на проекта, който изцяло се пролет. ■
финансира от общинския бюджет, е 23 172 000 В общината планират през следващата про-
динара. На проведения публичен търг за из- лет да започнат и изграждане на нова улица с ска , във връзка с което кметът ко в сравнение с предишнит 
пълнител на работите е избрана строителната широчина 12 метра, която ще бъде прокарана каза: Номиналната сума на години, ние смятаме, че все 
фирма "Тончев градня" от Сурдулица, която за от новия мост през нивите под обекта на "Ани- кредита, взет за улицата, е вър- пак ще са по-малко. Свидетели 
подизпълнител на една част от работите е анга- текс" и ще се свърже с пътя за квартала Магур- ната, но заради курса на дина- сме, че са заличени някои фон- 
жирала общинската дирекция за строителни ка при бившата кланица. ра спрямо еврото стигнахме до дове, от които е можало да
площи и пътища в Босилеград. - И изграждането на новата улица, която от- ситуация пак да сме длъжни, теглят пари за различни про-

Според проекта мостът ще е с дължина 45 давна е запланувана в градоустройствения план Ще насгоявамс две трети от екти . 
метра и широчина 12,4 метра и ще се опира па Босилеград, изцяло ще се финансира от оо- 
върху три бетонни стълба. Предвидено е широ- щината, а средствата за реализация на този 
чината на пътното платно да бъде 9 метра, а от проект ще предвидим в бюджета за 2013 годи- 
двете страни да бъдат построени и тротоари за на, казва кметът Владимир Захариев. В момеи- 
пешсходци с широчина от по 1,5 метра, както и та съответните общински служои са ангажир- 
метални огради. ни върху решаването на имуществено-юриди

ческите въпроси за земеделски- 
. .. ,Г; те парцели, през които е пла-

■ * нирано да се прокара новата 
\ П

Инициативи

Навес пад скамейкатат ч : Хубаво е, но би можало да бъде още по-хубаво! Става дума 
за скамейката в спортния център, която група млади архи
текти преди месеци подариха па общината. Намерено и 
място в димитровградския парк и това е "окей", ноби.трям 
ло да се защити с един навес от, например, лексан.

Скамейката все пак е от дърво, а дърводелците преди0' 
тат да кажат, че "дървото помръдва постоянно". Така 01 
удължил "срокът на годността й", а и на хората, които СД* 
на нея, несъмнено ще е по-приятно.

улица, както и върху подготов
ката на проекто-техническите 
документи за изграждане на 
улицата, добави той.

Захариев подчерта, че с из
граждането на новия мост и на 
улицата до голяма степен ще се 
разтовари движението през 
единствения мост на Драгови
щица в града при централното 
кръстовище, както и движение
то по централните градски ули
ци, а същевременно ще се съз
даде и много по-къса връзка 
мея-ду Райчпловци и квартали
те Магурка, Изворщпца, Поро
дил и други части на града. То

ва ще’ бъде далеч по-функционално, понеже, 
ако някой пътувас кола от Райчпловци към Ма
гурка задължително, трябва да обикаля по 1 
километър, тъй като трябва да мине през моста 
в града, както и

1Г& ’

У

• . . ....
С проекта за изграждането на моста пад 
Драговищица при спортния център "Пес- 
кара" общината години наред безуспешно 
кандидатстваше за средства пред Минис
терството па НИП. В интерес на исти
ната, преди няколко години то разреши 10 
милиона динара за реализация на една 
част от проекта, обаче след това парите 
не бяга отпуснати.

през централните градски^лг
ци.
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“Буковата седмица” в ДимитровградПриключи иззраждането на водопровода в село Извор

Най-сетне вода по домовете Програми в детската
*. Въпреки че разполагат с извор, от който с питейна вода години наред се снабдяват | рЯ ДРТНа ОСНОВНО 1 О
домакинствата в Босилеград и Райчиловци, а отскоро и в Радичевци, изворчани досе- X ' ' 
га бяха принудени да карат вода с дървена кола и трактори и по няколко километра 
от извора до къщите си. училище

С изграждането на водоп- вани около 4,5 милиона дина- махали в селото с обща дъл- 
роводната система в Извор е ра. Четири милиона е обезпе- жина над 4 километра, 
решен дългогодишният про- чило Министерството на дър- 
блем на местното население, 
което досега нямаше възмож-

По случай "Буковата сед- бета Георгиева. Димитров- 
мица" в димитровградската градските ученици са спече- 

Директорът на комунално- детска градина се проведоха лили най-много награди от
жавното управление и мес- то предприятие "Услуга" съответни програми в чест на този конкурс - общо 31, в кон-
тно самоуправление, а около Предраг Трайков казва, че сръбския просветител и ре- куренция на няколко хиляди

ност да ползва водата от изво- 500 хиляди Община Босйлег- към новата водопроводна форМах0р на езика. Малчуга- ученици от цяла Сърбия.
селото, от които над 35 рад, която е извършила и система наскоро ще бъдат ^ите декламираха стихотво- Поетичната работилница

години се захранва с вода всички необходими подго- свързани още двадесетина рения народни умотворения наскоро ще публикува книга
градският водопровод за товки във връзка с решаване- домакинства, които, въпреки ' литературни творби, с литературни творби на чле-
снабдяване на жителите в Бо- то на имуществено-юриде- че не живеят постоянно в се- конто са наумили в градина- новетесиподназвание"Вра- 
силеград и селата I аичилов- ческите и други въпроси. лото, са проявили интерес да та 3 та отхартия". Финансова под-
цн и Радичевци. В рамките на проекта, кой- имат вода. Той подчерта, че в ос„ОВНОто училище бяха крепа на начинанието ще

I еализацията на проекта то реализира нишката фир- въз основа на иск на Съвета на връчени награди на участва- окаже Министерството
Местната общност Извор, дите в конкурса на списание- културата на Сърбия. Пред- 
Общинският съвет в Босйлег- то "Кенгуру ас" ученици, чле- ставянето на книгата е запла-

Поетичната рабо- нувано за празника на Св. Са-

ра

на

рад е взел решение изворча- нуБащи в
ни да бъдат освободени от ТИЛНИца/ която се ръководи ва. 
плащане на такса за свързва- от литературния деец Близа
не към мрежата. Трайков по
ясни, че от извора в селото 
постоянно бликат от 13 до 17

Б.Д.

Отново работи 

Гациното"!
литара вода в секунда, от кои
то в градския резервоар се по
емат около 11 до 13 литра, та- // 
ка че останалото количество 
вода ще бъде достатъчно да 
задоволи нуждите на консу
маторите в Извор, както и за 
напояване на земеделски 
парцели в селото.

Проектът за изграждане на 
водопровод в село Извор 
предвижда и възможността 
към новата водопроводна 
система да бъдат свързани и 
домахинствата в село Ресен, I 
както и една част от село Мле- 
комипци, тъй като и в тези се
ла имат проблеми с недосгпг 
на питейна вода. Вече някол
ко години през летните месе
ци, когато малките изворчета 
в тези села пресъхват, общи
ната с цистерни закарва вода 
на местното население, така 
че с продължаването на во
допровода към Ресен и Мле- 
коминци и там ще се реши 
проблема с водоснабдяваие-

■

Извора в село Извор

стартира миналата година, а ма "Моколини", най-напред 
през лятото и есента тази го- бе построен резервоар с вмес- 
дина към новата водопровод- тимост от 30 мЗ в местността 
на система вече се свързаха 24 Чукле, на около 1,7 километ- 
домакинства в махалите Су- ра над самия извор в центъра 
шица, Ангелковци, Баба Ру- на селото и бяха монтирани 
жинци, Брекини, Пачаръзов- специални помпи, с помоща 
ци и др., както и от центъра на които водата се вкарва в ие- 

За изграждането го. След това бе построена во- 
на водопровода са изразход- допроводна мрежа до всички
на селото.

След пауза от няколко го- митровградски кафенета "Га- 
дини едното от най-предста- ционо" отново откри вратите 

ПУ1.Р. вителните и най-стари ди- си за гостите. Взе я под наем
частникът с дългогодишен 
опит в гостилничарската дей
ност Милован Златкович, 
който от години ръководи и 
кафенето "Парк" в едноимен
ния спортен център.

___. _ _ Да пожелаем на Милован
Благодарение па финансо- бъдат монтирани съоръже- «у усъвършенстване на работещите в това учебно заве- н работниците му да имат

ва подкрепа от общинския нията за игра, конто ще бъдат . дение просветни деицн, на тема Ипклузията оттео- мющерии и да работят ус-
бюджет и трудова га ръка и пренесени от двора на третия ■ у рията до практиката . Автор на проекта е психо- пешко дълга години. "Гаци-
механизация на обществено- обект па детската градина, на- .у ложката Милена Опарица от специализираното ве- 1ЮТО" не е само кафене, а е и
то предприятие "Комуна- миращ се на улица "Бошко : домство за провеждане на акредитирани семинари традИция, отличителен белег
лац" в Димитровград напос- Буха", докато този обект ще Щ Академия Фнлипозич .

се сдобие снови, понеже бла-
т

то.

В Димитровград 

интензивно се строят 

детски игрища
Семинар в гимназията

В Гимназията "Св. св. Кирил и Методий" неотдав
на се проведе поредният семинар за професионалнош

па града.
Б.Д. Б.Д.ледък усилено се строят дет

ски игрища. Понастоящем годарение на рисунка на въз- 
едно такова се урежда на ули- питаничката Петра Димит- 
ца „ЮНА" в квартала Петър- рова (дъщеря па настоящия 
лашки път. кмет А-Р Владица Димитров)

Общинският експертен ведомството неотдавна като
сътрудник за спорт Алексан- награда спечели детски сьо- 
дър Андреевич сподели, че ръжения от фондацията Ди- 
игрището ще бъде асфалти- вац".
рано и оградено, ще се поста- Александър Андреевич ка
ни кош за баскетбол и ще се за, че в момента се провеждат 
монтират редица съоръже- и работи по затревяването на 
пия за детски игри — дъска за части от спортния комплекс 
люлеене, пързалка и др. По- "Парк" и то: край фирмата 
добпо детско игрище е пое- "Ненатскс", южната страна 
троено в двора на обекта па на футболните^ трибуни и 
Детската градина в квартал около кафенето "Парк'. След 
Сателит. Сега предстои стро- няколко месеца ще бъде 
еж па детско игрище в двора рито с трева и простраиство- 
па обекта па градината в с. то около тенискортовете. 
Жслгоша. Там всъщност ще

Фотооко

Премяна!
Как и старо може да бъде хубаво 

показа пи собственичката па къ
щата от 1912 година, намираща се 
на улица "Белградска". След рекон
струкция къщата, в келпо преди 
много години е била детска гради
на, просто блесна, А някога бе 
тъжна гледка.

Хубаво, браво!
ПОК-

Б.Д..Б.Д.
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Премиера на филма „Операция:“Балкан театър фест”

Още четири прекрасни 

представления
* На фестивала се представиха театралната работилница "Сфумато" от София 
атрите от Велинград, Лазаревац и Лесковац

и те-

Театърът към Центъра за култура в Лазаре-През изминалите няколко дни в рамките
на фестивала "Балкан театър фест" почитате- вац изпълни антологическата и всеизвестна 
лите на театралното изкуство в Димитров- драма на Любомир Симович "Хасанагини- 
град имаха възможност да се наслаждават на ца", с която през 2008 г. в рамките на БТФ се 
още няколко прекрасни пиеси, които изпъл- представи и Народният театър от Белград, 
ниха театри от Сърбия и България. Театрал- Някои от посетителите след пиесата комен- 
ната работилница "Сфумато" от София тираха, че изпълнението на лазаревчани би- 
представи спектакъла си "Кланица" на пол- ло по-добро от изнесеното преди четири го- 
ския драматург, майстор на театъра на абсур- дини на същата сцена. Въпрос на вкус! Режи- 
да Славомир Мрожек. Пиесата е поставена за сурата и адаптацията на пиесата е дело на из- 
първи път на българската сцена и е подкрепе- вестния Милош Ягодич. Ролите изпълниха: 
на от полския институт в София. Провокира Александър Карич (Хасанага), Ивана Недел-

кович (Хасанагиница), Александър Тръмич,
Биляна Костантинович, Зоран Белошевич, П|менггш КаПвЛи” в Димишровзрар 
Дарко Бйекович и Урош Йович.

* Филмът е наречен още български „Ъндърграунд", 
който стана най-гледаната кинолента през последнитеЛюбовник ОТ СТИЛ

Във вторник вечерта салонът на Центъра за 20 години в България, 
култура бе изпълнен до краен предел. При
чината вероятно бе Предраг Смилкович,

„Операция: Шменти Капе- разберем, една кримка за 
" е явление, за което ди- обикновения човек, когото 

по-известен като Бата Тика. Прочутият хумо- митровградчани тепърва ще никой не успя да разбере, 
рист с ансламбъла си от Народния театър от говорят, защото филмът е Един филм за нашето време и 
Лесковац изнесоха комедията на английския влудяващо забавен и носи ге- неговите престъпления или 
писател Рей Куни "Любовник от велик стил", ниалност, нетипична за кино- 
Става голяма суматоха, предизвикана от фак- т0 на Балканите. Премиерата 
та, че един таксиметров шофьор има две же- на филма, състояла се тези , 
ни. Приятелят му се опитва да го извади от дни в рамките на съпътства- 
"кашата", намесват се полицейски инспекто- щата програма на фестивала 
ри... Публиката видя вдъхновена игра на лес- „Балкан театър фест 2012", за- 

и възбужда мислите, държи в напрежение в ковашките артисти, които са й стари позна- пълни големия салон на Цен- 
продължение на час и половина. В нея се сре- ™, имайки предвид, че и досега са гостували -гърз за култура и предизвика 
щат изкуството и "касапница
та" на живота. При тази ситу-

ли

‘‘Хасанагиница ’’

голям зрителски интерес.
Преди самата прожекция . 

към зрителите се обърна сце
наристът, продуцент и ак- 
тьор Владислав Карамфилов, ®
известен в медийното прос- пък история за тайните, кои- 
транство като Влади Въргала. то силните не могат да скрият 
Той напомни, че „Операция: от слабите. Филмът е наречен 
Шменти Капели" отразява още български „Ъндъргра- 
през криво огледало безуми- унд„ който стана най-гледа- 

на нашия 22-годишен ната кинолента през послед- 
преход и подчерта, че точно ните 20 години в България.

„Операция: Шменти Ка
пели" бе посрещната изклю
чително сърдечно од димит
ровградските любители на 
седмото изкуство, които и 
след премиерата отправиха 
много поздравления и похва
ли към автора. И самият Вла
ди Въргала бе въодушевен от 
топлото посрещане и голяма
та посещаемост на премиера
та. Преди Димитровград 
филма видяха зрителите в 
Босилеград и в село Звонци.

П. В.

ация изкуството няма шанс да 
оцеле... Разширява се атмос
фера на равенство и трайно 
тъпоумие, което е характерен 
белег на описването на Мро
жек.

В ролите се проявиха артис
тите Михаил Петров, Савина 
Бързева, Аделина Петрова, 
Александър Алексич, Ина Ге
оргиева и Веселин Мезеклиев.

За мъжете и... жените

ята

Режисьор: Иван Митов 
Сценарист: Владислав Ка
рамфилов - Влади Въргала 
Продуцент: Владислав Ка
рамфилов - Влади Въргала 
музика: Антон Чалов 
Участват: Владимир Вла
димиров, Влади Въргала, 
Захари Бахаров, Малин 
Кръстев, Христо Шопов, 
Джеки Стоев, Джони Пен
ков, Константин, Кирил 
Ефремов, Владислав Ди
митров

Театърът към читалище 
"Отец Паисий 1893" от Велин- 

изнесе симпатичната
Лесковац

град
развлекателна комедия само 
за мъже от италианския литературен и теат- 
релен деец Дарио Фо. Съставена е от три при
казки, всяка една от които говори за мъже
(крадец, лекар и бояджия), озоваващи се в цню| УЖ ‘Ш^гЩ ’•№§
арест, заради глупости на жени. Налице са | Л
логически добре мотивирани кулминации, (--.и] ■■••йС*' 1*.
които у публиката предизвикват искрен смях у : | ■:
и измамват дълготрайни аплодисменти. ЕШпМ V- А 1 4 : '

Спектакъла е поставил на сцената Мариус , У' I 11 Ж1Д'Й1 огледалото е сложил пред Опсоания: Шмеи-
Донкин, а в ролите се проявиха общо 14 ар- :■!.Ш^ЖДЯ/1 зрителите, за да видят какво ч „0.
тнегп,тю ролята на нито един от тях не може ЦРЯ&- Се е случило с нас да станем ™™оля.чата награда за
да се оцени като главна: Павел-Гайдев, Тодор това, което сме в настоящия най-добра игрална лента
Шейпов, Христо Семерджиев, Ангела Дан- Само за мазе момент. _ иа международния фесг.п-
човска, Атанас Гушевилов, Станислава Енчев- 11-годишният сценарий еал на криминалното кино
ска, Ани Станкова, Боян Караилиев, Цветан във фестивала. Освен Смилкович в ролите се отразява точно съвременната '{„ЪебесИьеЕЕЗТ" е Москва. ~ 
Котев Вили Атанасова, Росица Паунова, Ва- проявиха и Сузана Груич, Мая Йованович, действителност в България. Комедията за приключени

' Папдева, Емилия Хаджиева и Радка Иван Янкович, Джордже Томич, Мая Янко- Дори и колоритното заглавие ята на неудачника Цеко
вич и Александра Павлович. Постановката е е взето директно от популяр- Цеков победи |(Д.
дело на Славейко Салетович. ната реплика на премиера ■ филм „Как прекарал■ а.

В сряда вечерта на фестивала се представи Бойко Борисов - „Преди нас товакаиц11Я,чш,
театърът "Зоран Радмилович" от Зайчар с са крали, а сега се правят на Ъппестюкния кинофорУм
представлението си "Трансилвания", докато шменти капели". | пкесНоеЕЕЗТ" от българ-
тази вечер ще бъде изпълнено и последното Според сюжета на филма "ска ст„аиа участваха оЩе 
представление "Танго" на врачанския драма- абсурден извършител извър- игралният филм,Дад ка-
тичен театър. шеа абсурдно престъпление. рър„, телевизионният сер

Фестивалът досега се проведе във възмож- Елементите иа пресгъплени- ал „Под прикритие и
по най-добрия ред, забележки имаше един- ето се подреждат един след менталният филм П РдМ,
стаено по време иа първите две представле- друг: заложници, откуп, да: невинен,,. Пека пр
ши, когато в салона нямаше отопление, по И престрелки, експлозии и иим, че "Р?3 ““ фсспшса-'
това не беше страшно, имайки предвид, че убити. Критиците ЧтзЕат, че оналниудм^^ У^уцрна
времето бе сравнително топло за този период „Шменти Капели" е едпа к-р ■ ^отнат р _$иа

медия га това което стана № д(1т$ на иуШ*™* 
Б./*,. пред ачитзни, без ние да го * • Г

мУ IЖ: :.ж.
! &

силка 
Попова.

от годината.

“Клмм//а ”
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В България открихаСрещи с нашенци - Миролюб Янев, специалист-офталмолог във Враня
Уникално тракийско • 

съкровищеНад 1500 операции
По стечение на при

ятни обстоятелства, ко
ито предоставят прия
телските връзки, а кои
то толково много ни 
липсват в тези разлом- 
ни времена, неотдавна 
се срещнахме и поразго- 
варяхме в лекарската 
стая с д-р Миролюб 
Янев, специалист-офта
лмолог на Очното отде
ление към Общата бол
ница в гр. Враня. Разго
ворът ни премина не са
мо под знака на офтал- 
мологията, на която ле
карят е посветил целия 
си трудов стаж и която, 
както сам изтъква, „не 
бих сменил за нищо на 
света", но и по редица 
други въпроси, свърза
ни с миналото и общите ни корени... А при- * Вашата област на медицината се характери- 
ятелските обстоятелства са в това, че при ро- зира с много бързо развитие 
дителите на моя очен лекар - д-р Радомир технологията и изисква не само посветеност, 
Пешич, работещ в Института за здравна за- но и постоянно усъвършенстване? 
щита в гр. Ниш е квартирувал тогавашния - Да, точно е! Новата техника, която се въ- 
студент в Медицинския факултет към Ниш- вежда за почти всички очни заболявания, 
кия университет Миролюб Янев. изисква от нас постоянно учение. Днес рабо-

Удовлетворени и двамата от тези факти, тим с прецизни уреди, които изобщо не мо
гат да се сравняват с тези дори от преди пет 
години...Но основното е все пак в това, че 
тъкмо лекарят е този, който трябва да пос- 

- Роден съм във Браня. Баща ми Георги е тави диагнозата и да приложи съответния 
от село Груинци, Босилеградско. През 1985 метод на лекуване. Например катарактата 
година се дипломирах в Медицинския фа- беше лечима и в миналото, но сега вече има 
култет в гр. Ниш и веднага започнах да рабо- много нови методи за нейното отстранява- 
тя като лекар във Врапска баня. Специали- не.
зация по офталмолошя изкарах в Меди- * Като утвърден специалист в своята област и 
цинския факултет в Белград и после се уста- уважаван гражданин па Враня, какво най-много 
пових в Общата болница тук, кьдето работя ви радва, а какво терзае? 
и днес. Б два мандата бях и на отговорна -Разбира се, че изпитвам мигове на радос-
длъжност - началник на Очното отделение, ти от личния ми успех не само на работното 
Но струва ми се, че все пак съм най-удовлет- си място, но със същата наслада и от успе- 
ворен, когато след операциите на най-често- хите па съпругата ми, която е детски лекар, 
то очно заболяване - катарактата, или така и децата ни - сина, който е студент по ин- 
наречното „перде" на очите, видя усмивка и форматика в Белград и дъщеричката ни, ко- 
озарение при пациените ми... Товамиенаг- ято е шестокласничка. Терзае ме дълбоко 
радата за благородната ни дейност, но и всяка неправдина, проява на некултура и 
предизвикателство за нови, както вие лите- бездуховност... Ето, днес и вие ми вдъхнахте 
раторите казвате „упования и терзания", ко- миг на приятно вълнение с подаръка - новия 
ито от нас търси съвременната медицина. брой на в-к „Братство !
* Кои са най-честите заболявания в офталмоло- 
гията. И каква е според Вас успеваемостта в 
лечението им?

- Всяка медицинска 
специалност има едно 
характерно заболяване. 
В областта на офталмо- 
логията е катарактата. 
То е свързано със страее- 
нето на организма, но 
среща се и при млади хо
ра, при травми, а има и 
вродена катаракта. Глау
комата е второто голямо 
очно заболяване. То е 
комплексно заболяване 
и се характеризира с по
вишено очно налягане. 
Бих посъветвал пацие
ните за навременно реа
гиране, т.е. редовни 
прегледи при очен ле
кар, поне един път го
дишно. Понеже профи
лактиката е нещо най- 
важно!

Археолози от
криха уникално 
тракийско злат
но съкровище в 
Свещари, Раз
градско. Екипът 
на проф. Диана 
Гергова, един от 
най-изтъкнатите 
специалисти по 
тракийска архео
логия от Нацио
налния археоло
гически инсти
тут с музей при 
БАН, се натъкна на находката при разкопаването на т.пар. 
Омуртагова могила.

Намерени са части от дървено сандъче, в 
рели кости и пепел заедно с множество изключително за
пазени златни предмети. Те датират от края на 4 и начало
то на 3 век пр. Хр. Сред тях има диадема, 4-5 златни гривни, 
апликации към конска сбруя, множество апликациии с 

на богиня, мъниста. Особено впечатляващ е 
начелникът с прекрасна конска глава, чиято основа е нап
равена като глава на лъв. Първоначално откритите златни 
експонати са около 1,5 кг, но проучванията продължават.

"Очаква се в могилата да има и голямо гробно съоръже
ние, до което ние още не сме стигнали. Предполага се, че 
това е могилата, свързана с погребението на гетския владе
тел Котела, който е известен в историята на траките и на 
гетската държава с това, че става един от тъстовете на Фи
лип II Македонски, след като му дава за жена своята дъще
ря. Находката ни е уникална и заслужена за този невероя
тен център на гетите, известни с това, че именно те са пле
мето, което със своите идеи и вяра в обезсмъртяването на 
душата са влияели на много от западноевропейските пле
мена като келти, германи", обяснява проф.Гергова.

По думите й т.нар. Омуртагова мошла е най-голямата 
могила на гетското средище и на това място е била религи
озната и политическа столица па гетите.

Желанието на проф. Диана Гергова е т.нар. Омуртагова 
могила да се превърне в един музей, като разкопаната част

стане музейна 
зала, кьдето да 

I се експонират 
I разкритите па- 
I метници и по- 
I сетителите да 
I могат да пау- 
I чат много нови 
■ неща за изклю- 

|Ц чителната кул- 
тура на тра- 
кийските гети.

което има обго-

женска глава
на техниката и

срещата ни започна с неминуемия въпрос:
* Как започнахте и колко дълго работите в та
зи област на медицината?

ЩШр:. '■

сЯ
щ 1

о ун
ай

Д.Рангслов Яу| 
Снимка: д-р В.Станкович Ум жМ

ш ■В навечерието на Архангеловден ___ ;

Св. Архангел Михаил е най-силният сред ангелите
* В първата половина иа 20 век Рангеловдегг в Царибродско се чествал като касапско-бръснарски празник

На 21 гоемзрн според Юлианския тържеството иа доброто,'светлината отделя душата иа човека от тялото, новци. Е България пък Рангеловден е 
кале1гдар*се'чества великият христи- и справедливостта. Заради това той е покровител на мър- празник на полицаи, месари и урба-
янски прачшк - Събор на Св. Архан- Носител на силата, която облаго- таите и денят му е свързрн е почитта ннеги.

у родява, Св. Архангел Михаил в цър- към тях. В народните представи е из- Именден празнуват Агггсл, Ангелн-
ковната иконография е- изобразен с вестен като Душевадец. на, Михаил, Милко, Милка, Мила,
копие в ръка, а с краката си тъпче дя- Според българската традиция на Мидена, Райна, Рангел, Райко, Радко,

В църковните и народни традиции вола. На него се е паднала задачата да обредната трапеза се изнасят обреден Радослав, Рада, Радостин, Емилия,
Архангеловден е смятан за най-годе- _______________________________ хляб, червено вино и овче месо. Емил и др. Самият хан (княз) Борис I
мия есенен празник след Димитров- Прав0СЛавпите вярващи днес (16 Най-възрастният в дома чупи хляба, приема това име, като остава в бъд- 
ден и Никулден и заема важно място ноември) отбелязват Пренасяне на полива го с вино и благославя. Св. гарската история с името Борис I Ми- 
в празнично-обредната система. Пра- мощите па Свети Георги в Лида Па- Архангеле, Св. Никола и вси светци, хаил.
вославната църква определя Св. лестинска. Св. Великомъченик Геор- помагайте ни, почитаме ви и сечем През първата половина па 20 
Архангел Михаил като един от седем- 1ги е един от пай почитаните свет- колач, да се роди ръж до тавана". Рагггедовдегг в Царибродско се чес-
те първенстващи ангели, които ви- 1(и. Георгьовден (6 май) е датата кп Бройни храмове са посветени на твал и като касапско-бръснарски
пат стоят поед престола па Господа, смъртта на светеца, а па 16 коем- Свети Архангел Михаил, сред които празник. По традиция царибродСки- 
Той е носител иа Божиите тайни, ле- | ери се чества пренасяне па мощи- „ църквата в старопланинското село те касапи и бръснари се събирали в 
чител па болните, просветител иа ду- Яргищг- Б°Ле« А°*'Гю тРа'Д11ция в дол кафенетата, а дъгли години арханге
лите н молител, пазител на Рая и зае- ^ с СС сьбиРат ми°10 хрРа по пРтекдо от лозденско тържество се провеждало в
ппнкк пред Бога. Кат а-военачашшк \™хоат Св. Георги" (Счети ' Г'' то31‘ кРай' г? Да Ьтпразг-уват патрон- прочутото кафене „Галино",
па цялото.пебесир войнство от ангели Джордже)"край село Желюша. иия Си праз1щк.^.рхангелбвдеи се от- ' Петър Г.идеисв
и архангели, сгщтецът символизира ! бел язва и в селата Каменица и 1уде-

гед Михаил, известен сред народа ка
то Архангеловден, Рангедовден иди 
Свети Рангел.

век



С.пппт.10 16 ноември 2012

Пионерски 
ашлешически 
митинг Тран-при ХвМ На ГОСТИ, 
Пирот 2012” 'хем победа

НФЗ - 13 кръгна заключителния за годината 
турнир 6 Лондон_____________

Джокович победи 

Федерер Петмадала 

за Балкан
Пуковац - Балкански 2 : 3.(1:1)

Пуковац, 11 ноември 2012 Б. Иванов7.5, Алексов 7.5 и В 
г. Стадион на Пуковац, зрите- Георгиев 7. 
ли-около 150, рефер-Мари- В мача с много обрати ди-
ян Момирович от Прокупле митровградските футболиг- 

Пирот се проведе лекоатле- ^ Голмайстори: С. Янкович ти стигнаха до три твърле 
тически митинг за пионери. в 6 и 64 за Пуковац, а Б. Ива- важни точки, като по този на 
Участваха състезатели от ця
ла Югоизточна Сърбия, сред 
които и шестима от димит
ровградския АК Балкан. Пе
тима от тях се закичиха с ме-

Новак Джокович победи със 7:6 и 7:5 Роджър Федерер от 
Швейцария на финала на заключителния за годината тур
нир на АТП „Мастърс“ с награден фонд над 5 милиона до
лара.

Джокович започна годината с победа на Откритото пър
венство на Австралия и я завърши успешно, печелейки 

в Лондон. Федерер пък не успя да добави седми 
трофей от този турнир в колекцията си и да спечели за тре
та поредна година.

На корта присъстваха над 17 хиляди зрители, които ста- 
свидетели на впечатляващ двубой. Джокович губеше 

с 0:3 след осем минути, но успя да стигне до 5:4. След това 
пропиля сетбол и допусна пробив в десетия гейм, когато 
сервираше за първата част. В тайбрека след 6:6 все пак той 
спечели с 8:6. Във втория сет при 5:3 Федерер сервираше за 
изравняване на резултата, но Джокович не се предаде, спе
чели четири поредни гейма и стигна до титлата.

Победителят наниза 6 аса и 19 печеливши удара като 
стигна до три пробива от девет възможности. Победата на 
Джокович му донесе и чек за 1,76 милиона долара. 31-го- 
дишният Федерер също изпраща успешна година. Той 
ра на осмия си финал тук и има шест победи и две загуби. 
Швейцарецът има шест титли през 2012-та, включително и 
от „Уимбълдън“. На олимпийските игри в Лондон достиг
на до финала, където загуби от Анди Мъри от Великобри
тания.

На финала на двойки испанците Марк Лопес и Марсел 
Гранойерс спечелиха титлата след успех със 7:5, 3:6 и 10:3 
над Рохан Бопана и Махеш Бупати от Индия.

Тези дни за десети път в

титлата

Временното класиране във НФЗ
Отбор т. м. п. н. з.маха дали. Теодора Маиоилова бе 

първа в хвърляне на копие, 
Милица Стоицева спечели 
първо място в бягане на 200 м, 
Стефан Николов бе най-до
бър на 300 м, Милош Стоянов 
на същото разстояние бе вто
ри, докато Хелена Игова в та
зи дисциплина (в женска кон
куренция) зае трето място. 
Катарина Маринкова в бяга
не на 300 м бе четвърта.

1 СФК Моравац 32 13 10 2 1 33 8
29 13 9 2 2 38 142 Власина
27 13 9 0 4 30 183 Рудар алпос
27 13 9 0 4 25 194 Балкански
26 13 8 2 3 29 125 Запланяц

6 (Б)Слога(Л.) 25 13 8 1 4 32 21
25 13 8 2 3 23 13 -17 Пуста река
16 13 5 1 7 17 198 Лужница
15 13 4 3 6 14 199 БСКиг-
14 13 4 2 7 14 2110 Злочудово
13 13 4 1 8 19 2511 СвърлигД. С.
13 13 4 1 8 20 2812 Пуковац
13 13 4 1 8 19 3813 ВучйеПървенството на 

Регионална 
баскетболна лига - 
изток

14 Единство (Г.) 10 13 3 1 9 13 28
15 Напредък 9 13 2 3 8 9 26
16 Малошище 5 13 2 0 11 15 41 -1

ПФД - 12 кръг: Морава - Младост 3:1 _ нов в 19, Алексов в 50 и С. С. чин запазиха шансовете си да
ПИМИТООВГООПЧОНИ Соколов в 90 К2 минута за Бал- се вмесят в борбата за първо

ги 1 кански. място. Решаващият гол бе де-
Пуковац: Османович 7.5, ло на „играча от скамейката"

Николич 7, Н. Петрович 7.5, Стефан С. Соколов във втора-
Стамепкович 7, Миловановнч та минута от продължението. 
7, Стеванович 7, А. Янкович 7,
Д. Петрович 7.5, С. Янкович 8,
Б. Янкович 7 (Джорджевич -), ски домакинства на отбора на 
Пейчич 7 (Миленкович -).

Балкански: Лилич 7.5, М. село край Ниш. Мачът ще се 
Димитровградските бас- Георгиев 7, Д. Иванов 6 (С. С. играе в събота на 17 ноември

кович от Враня. Голмайсто- минути по-късно защитни- кетболисти, без плеймеркъра Соколов 7), Георгиев 7, Басов от 13,30 часа в СЦ "Парк",
ри: Джокич в 53 и 78 и Антич кът на Морава Йован Антич Ранджелов, претърпяха теж- 7, Марков 7, Нацков 7.5, Ма- Д С.
в 61 за Морава, а Димитров в увеличи преднината на своя ко поражение като гости на нойлович 6 (С. Ф. Соколов -),
84 за Младост.

Младост: Гашевич, Пенев, отново бе точен и ханчани ве- лото на първата четвърт те Стартира Мб>1шУокръткната 
М. Стеванович, Трайкович, че имаха преднина от 3 гола. оказаха солидна съпротива п "й 1 оо тЬоттп
Васев, С. Стеванович, Димит- Единственото попадение за на нишлиите които бяха в ООЛеиООЛНа Лига За Жени 
ров, Цветков, Василев, А. Ди- "зелените" бе дело на Саша настроение за игра. 
нов (от 35 мин. М. Георгиев) и Димитров във финиша на 
А. Динов.

Морава: Петкович, Павло-

ИЗелените" паднаха претърпяха 

катастрофа
Владичин хан, 11 ноември ни и вече в 53 минута напада- Юпиор - Димитровград 

2012 година. Стадион "Мора- телят на домакините Драган ^3 • ^9 '^4 :14; 24 :15; 18 :1, 
ва - Хан". Зрители - около 50. Джокич изведе отбора си 27 : '>
Главен съдия - Далибор Злат- напред в резултата. Десетина

през втората част
В следващия кръг Балкан-

Малошище от едноименното

отбор, а в 78 минута Джокич отбора Юниор. Само в нача-

Отсрочен мачът на 

ЖВК Цариброд
Отборът игра в следния 

състав: Йованович, Петров,срещата.
В останалите мачове от 12 Митич 3, Петров 5, Д. Петров, 

вич, Пешич, Петрович (от 62 кръг са постигнати следните Андреев 12, М. Петров, Миш- 
мин. Н. Павлович), Костич, резултати: Алакинце - Небес- кович 2, Драгутинович 6, Ра- 
Антич, Алексич (от 66 мин. ни ангели 0:1; Левосое - Кон- дованович 14 и Иванов 7. През предстоящия уикенд ще стартира и първенството на
Миленкович), Костадинович, диЕа 1:3; Младост (Сувоймца) В следващия кръг Димит- женската междуокръжна лига Ниш за сезона 2012/2013. Лига- 
Цветкович, Джокич и Ран- - Терноци 0:3; Трешневка - Ас ровгрзд домакинства па Ръ- та наброява 8 отбора, сред който и ЖВК Цариброд. В първия
джелович (от 46 мин. Попо- 3:6; Павловац - Челик 1:3 и тан от Болевац. Мачът ще се кръг този отбор трябваше да се срещне с ЖВК Студент 2 от
вич). Биляча - Врг.нска баня 4:1. играе утре на 17 ноември от Ниш, но по иск нанишлийки мачът е отсрочен. Покрай пър'

През. първото полувреме Срещата между Беса и Пчиня 18 часа. вия отбор в състезанията ще се включат още два негови съста-
играта бе равностойна и ма- не е изиграна. Д-С. ва - пиперките стартират през първия уикенд па декември, а
кар че н двата отбора създа- В следващия кръг (на 18 девойките през януари 2013 г. Д
доха по няколко шансове, не т.м. - неделя от 13,30 ч.) Мла-
успяха да отбележат голове, дост посреща на "Пескара" —-----------------—---------
След почивката Морава за- едноименна отбор от Сувой- Димитровград 
почна по-сериозно да атакува ница. 
към вратата па босилеградча- ПА.Р. Ще се възстановят РСИ

В края на този месец в Димитровград би трябвало да се въз
станови спортно-развлекателното мероприятие Работничес
ки спортни игри (РСИ). Като организатор ще се прояви об
щинското управление, т.е. отделът за спортни дейности, наче
ло с експертния сътрудник Александър Андреевич.

В рамките па първенството от лигата на ФС РИС-група юг Кактотой ни информира, изпратени са циркулярни писма 
се играха мачове от 12 кръг. Децата младша възраст на Бал- д0 фирмите и ведомства в общината с цел да се разбере жела- 
канскц като гостп ремизираха със съответния състав на нищ- цпето им да участват в проявата. От някои вече са пристигна- 
кия Железничар -1:1'. Димитровградските деца старша вър- М1 положителни отговори.
зает победиха като гости връстниците си от отбора па ниш- Доколкото се стигне; до .гъзстандвяврнето па РСИ, ще се 

Ред стар, докато юношите младша възраст на Балкански проведат състезания по футбол па малки врата, баскетбол, 
като гости катастрофираха в мача с връстниците си от пиш- спортна ртрелба, пикадо (тази дисциплина ще е само за жс- 
кия Радпички, тъй като получиха 10, а не вкараха нито един пи), шахмат и тенис на маса. О-гаква се учредяване на органи

зационен комитет па РСИ.

Младите категории На 

Балкански с половинчат успех

кия

Александър Аадреееич
гол. ДС. Б.Д.
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Ин мемориамВъзпоменание 
На 18 ноември се навър
шват ДЕСЕТ ГОДИНИ от 

смъртта на милия ни и 
непрежалим съпруг, баща, 

свекър, тъст и дядо

ТЪЖЕН ПОМЕН

■На 9 ноември тази година на 68-годишна 
възраст почина, а на 10 беше погребана наша
та непрежалима съпруга, майка, свекърва и 
баба

Павле Тодоров
(1933-2012)

ВЕРКА СТОИЧКОВА 
по баща РАДЕНКОВА

През миналата седмица почина дългого
дишният председател на димитровградската 
пенсионерска организация Павле Тодоров. 
Роден е през 1933 г. в с. Петърлаш. Като юрист 

дълги години е бил директор на общественото предприя
тие "Комуналац". Бил е съдия за нарушения, ръководител 
в някогашния СИЗ за пътна и жилищна дейности и ръко
водител в местната организация на Съюза на синдикатите. 
Лауреат е на най-престижното общинско признание "Сем- 
птсмврийска награда", както и на редица други. Бил е съ
ветник от редовете на Демократическата партия в миналия 
състав на Общинската скупщина.

Като председател на общинското сдужение на пенсионе
рите, на който пост е прекарал повече от едно десетелитие, 
ще бъде запомнен най-много с това, че е интензифицирал 
дейностите на организацията и разширил сътрудничес
твото с пенсионерските организации от Сърбия и Бълга
рия.

Павле Тодоров бе погребан в гробищата в Димитровград
на членовете на семей

на 17 ноември от 10 часа ще се състои ДЕБЕТДНЕВЕН 
ПОМЕН на гробището в село Райчиловци.

Мила съпруго и майчице, загубата е голяма! Дните 
щите са тежки без теб. Защо така ни остави!?

Поклон пред светлата ти памет!

и но-

момчило
АНДРЕЕВИЧ Моня 

от ДимитровградОпечалени: съпруг Круме, синове Борис-Боко, Слободан и 
Винко със семействата си, и многобройни роднини и

приятели
Никога няма да те забра
вим, вечно ще те носим в 

сърцата си с голяма тъга и 
обич.

На 9 ноември тази година ненадейно ни на
пусна нашата скъпа и много обичана сестра миналия четвъртък в присъствие 

ството му, голям брой димитровградчани и приятели от 
Сърбия и България, представители на пенсионерски орга
низации и фирми...

Лека му пръст!

Съпругата Милена, синът 
Станимир, дъщерята 

Милица, зетът Влатко, 
снахата Весна, внуците 

Саиш и Милан и сестрата 
Оливера със семейството си

ВЕРКА СТОИЧКОВА 
по баща РАДЕНКОВА 
от с. Долна Лисина Б.Д.

Непрежалима сестричке, доде миличка, как можа така 
да ни напуснеш! Как можа да забравиш брат си и сестра си, 
които толкова много те обичаха! Всяка минутка без теб е 
вечност, непоносима тъга и болка. Нашите сърца тъгуват за 
теб!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 12 ноември се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от 

смъртта на непрежалимия ми баща

Възпоменание 
На 18 ноември ще се на
вършат ДЕСЕТ ГОДИНИ 
от ненадейната смърт на 
нашия обичан баща, све

кър и дядо

Нека ангелите те пазят!
Дълбок поклон пред светлата ти памет! БЛАГОЙЕ СТАМЕНОВ БЛАЖА 

учител в пенся от с. Мъзгош 
(18.10.1931-12.05.2012)

Тъгуват по теб: бр 
Мм

атът Драган Раденков и сестрата 
иланка Зарева със съмействата си

С обич и признателност се прекланяме пред светлата ти 
памет! Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб!ВЪЗПОМЕНАНИЕ

Синът Драголюб със семейството сиНа 2 октомври се навършиха ДЕВЕТ ГОДИНИ от смър
тта на скъпата пи майка

момчило
АНДРЕЕВИЧ Моня 

библиотекар в 
пенсия

АСКА МИТОВА
Израз на
БЛАГОДАРНОСТ

С 4

Щ тт Завинаги ще те помним 
по доброто и по благород

ството.
Дълбоко трогната от смъртта на Марин Младенов, но и с 

чувство на гордост, че съм имала такъв човек за грижовник 
и приятел, а поради неизлизането на вестника, желая сега 
да изкажа едно голямо като нашата Гребен планина, 
БЛАГОДАРЯ на Марин и неговата съпруга Златия за всич
ко, което сториха за мен!

Накъсо! - През далечната 1962 година бях момиче на 15 
години. Бях завършила четвърти клас. Живеехме в голяма 
сиромашия и просто не знаех накъде да тръгаа! В тези пре
ломни мигове съдбата ми се усмихна и ми подари съпру
жеска двойка в лицата на Златия и Марин Младенови. Тат
ко и майка ми ме гледаха 15 години, а те 3, но ги помня като 
нещо приказно и незабравимо в моя живот.

В техния уютен и топъл дом учех и завърших средно об
разование. След това те ми помогнаха да си намеря работа 
и изобщо вдъхнаха обич към нравствеността и всички чо
вешки добродетели...

Големият писател и учен, моя приятел и закрилпик, си 
отиде от този свят, но за мен е жив, и неговият светъл лик 
ще ми бъде все до края на живота като фарче, което вечно 
свети...

Изказвам благодарност и към съпругата му Златия и 
към дъщерята им Братислава, която ми бе като по-малко 
сестрпче.

В деня, когато се навършват точно 50 години от запоз
нанството мц с тези доблестни хора, желая да им изкажа 
огромна благодарност!

С голяма обич и уважение:

г >тшт
*|.У Синът Станимир, снахата 

Весна и внукът МиланшяШвкЖ
Ж1 В пътно 

произшествие 
край с. ЖелЬша

'т'

Загина
младеж

На 8 септември се навършиха 
ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на скъпия ни татко

ДИМИТЪР митов Младежът Игор Алексоз 
(24 г.) от с. Желюша загина
на място в пътно произ
шествие край селото мина
лата сряда, след като с ав
томобила си се блъсна в ту
ристически български ре
йс. В рейса няколко хора 
бяха повредени.

Добрите хора никога не умират.
Те оставят светла диря и честен път, по който да вървим.

Почивайте в мир, родители мили!

Вашите вечно скърбящи 
дъщеря Лилия и син Боби със семействата си Лилия Митова Радойкович, НишБ.Д.
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***- Какво прави мъжът ви, 
мила госпожо?

- Това, което му кажа.
граници станаха игри без 
граници.

* Игрите още не бяха започ
нали, а нашите правеха по
четен кръг.

* С небесния народ ръководят 
земни безбожници.

* Защо да сменям властта?
От лошото има и по-лошо.

* Станах животно. Сега съм 
защитен според закон.

* Властта е като гърмотевица 
- удря дето стигне, незави
симо кой е виновен, а кой не 
е. Важно е всички да се пла-

за маикьеЖена се кара на мъж:
- Защо аз трябва да си взе

ма кола втора употреба а ти 
да си купиш лъскав джип?

- Е, скъпа, недей така! Има 
и хубави коли втора употре-

- Да, бе, кажи ми ти дали 
би ползвал нещо, което мно
го - хора са ползвали? !

- Да - отговорил мъжът.
- И кое е то? - попитала же-

*** Черката си има две дечица, вечемка порастеше, ама 
решила да се прияви у соцялното да очува йоще две 
напущена деца. При нас има напуштене фабрикье, 
села, ливаде, бунаре... А деца колко очеш без роди- 
телье од войнете и од кризуту. И од алое. За това що 
че чува чужда деца, че има плату, че има стаж и со- 
цялно. За свакойе дете че има и добавкье, па све ка се 
събере че буде йедна добра плата. Вече неколко не- 
делье иде на обучение да би добила зертивикат да мо
же да гледа децата. И за това требе некьиково 
специално знанье. А она има и опит.

При нас много народ не работи. Нема работа ни под 
камик да 1)у тражиш, а не можеш ни да 1)у измислиш. 
Щом ти се укаже одма се наваче. Черката има десет 
године радни стаж и десет чека работу. Са, она си 
мисли за пензиюту, млада йе, може йош да търчи по 
мънечка деца, да 1)и води на училище и да 1)и изведе 
на пут. А това йе най-важното! А мене си ме малко 
стра, деца су това, много требе да се пази! Требе да 
пазиш од све и од свакога та да стану човеци. А и де- 
нъска, тешко се човек изводи на пут. Реши да кьутим,

Мъж заварва жена си с не
познат мъж в леглото. Той из
важда пистолет и го насочва 
към любовника. Жена му ска
ча между двамата и се раз
плаква:

- Скъпи, опомни се! Нима 
искаш да застреляш бащата 
на нашите деца?
***

ба.

ната
- Ти!

Телефонен звън. Мъжът 
вдига слушалката, а отсреща 
жена му фъфли:

- Здрасти, миличко! Аз тук 
с приятелки...хлъц...малко се 
веселим...хлъц...така де, праз-

Разбирайки, че бившият й 
мъж ще се жени за младичка
та съседка, тя му отмъсти с 
чисто женско коварство: омъ-

шат.
* Животът ми е единственото 

нещо, на което съм собстве
ник, но не разполагам с не
го.

* Хората са като метали - все
ки си има своя точка на то
пене.

* Езикът няма кости, но кос- 
ти-оглозгани чупи.

* Кучето отново се показа ка
то най-голям приятел на чо
века. Той редовно го ползва, 
децата му периодично да 
отделя от компютъра и да 
ги разхожда из парка.

* Правдата е наистина сляпа - 
не вижда онова, което всич
ки виждат.

* Никой не се отрича от влас
тта, за да успее в живота.

жи се за бащата на съседката 
и му стана тъща.
***

нуваме...ще се забавя, но ис
кам да те помоля за една ус
луга...хлъц...

- Каква?
-Да отидеш да прибереш 

д етето... хлъ ц... от 
дом...
** *

шт:В родилния дом. Новоиз
люпен баща се удивлява:

- Майчице... Близнаци! ! !
- Не! Само едно е - успоко

ява го сестрата. - И следващи
ят път да дойдете трезвен!

родилния да не солим много памет у кризно време.
А я у село самуйем и сети се да си купим куче да се 

мота по дворат. Децата си разотидоше, унуците не 
дооде, а с кокошье, свиннье и краве не можеш да се 
поиграеш. Свърну при приятеля на другият край на 
селото. Он има мънечко куче, неколко неделье ко се 
окучило и ме убеди да узнем кутре. Оно греота да га 
одваям од майкьу му ка йе йош тека мънечко, ама он 
рече да га раним с млеко ка мълзем кравуту и с мойти 
залци што 1)и не съм изел и че порасте.

И са си имам куче, вре ми се около нозете, дреа ме 
за ногавицу и си имам другара, не съм сам. У кукьуту 
га не пуштам, куче на село седи на двор, а овова не 
може да прерипи ни басамакат ни прагат, толко и 
мънечко.

Ама очу да ви кажем за майкьу му. На юутре ДъН 
дойде у моят двор. Минула проз цело село, тРажН 
кутрето и нашла га. Чим га насети, копа с но1)е и > 
лицу до теленуту ограду, изгребе се целата сам 
дойде до нъега. Приде радува му се, радува.... 1°в ^ 
майкьа - тражила га йе целу ноч и цел дън, ДУШУ “ 
стеше остаи на телат, ама га найде.

За теквуя майкьу не требе зертивикат.

- Какъв е проблемът с жена 
ви? - пита психиатърът.

- Нямате представа колко 
ми е трудно с нея! Тя ми зада
ва някакъв въпрос, отговаря 
си на него сама и после поло
вин час ми обяснява защо съм 
й отговорил неправилно.... 
х-*>г

■айI*З-з-з! №.... ш
З-з-з-заговори ли се за българския принос към разви

тието на европейското право, отминалата седмица ще 
бъде отбелязана със златни букви. Защото за първи път в 
правото бе въведено шахматното правило, популярно 
Северния плаж във Варна като „пиес туше“ - 
местено. Сбъркал си и си пипнал коня вместо дамата - 
извинявай, братче, пиес туше, давай с кончето! Ако се 
инатиш - имаме и резервен ход - с коня - по главата!

Сбъркал прокурорът при ареста на бивш министър - 
сори, проки, тлей сега кво става, като си стъпил накриво! Я, 
хайде, леко-леко, и - бегом! Към Страсбург - там, където 
заседава най-популярният съд в България!

И в учебниците си евростудентите по право ще изучават 
тоя странен казус - арестуван да успее да даде под съд 
арестувалия го прокурор, преди прокурорът да 
към подсъдимата скамейка.

И когато питат професорите си каква е тая идиотия, 
професорите ще вдигат рамене и ще отвръщат:

- Кво да ги правиш - балканска специфика...

на
пипнатоГенко разказва:

- Наскоро се ожених, нося 
я на ръце в апартамента, а тя 
ми казва:"Вече нали се под
писахме! Давай да ти се кача 
на главата! „

Две приятелки:
- След като напуснах моя 

бивш, сега всеки ден ми звъни 
целия в сълзи!

- Аха, прошка иска, гадина-

го засили

та? !
- Не, благодари...
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