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^а)?астУп/ьени|е етничке за]еднице у Републици Срби,|и СпОрвД резуЛТОТИТе ОТ ПребрОЯВОНеТО
през миналата година(наставак)

Попие 2011 Попие 2002

С 2000 души 

сме по-малко
учешбе

укупно уукупном укупно
становништву

22 301 0,31

18 543 0,26

16 706 0,23

учешГш
Пораст-пад 

становништву (2002-2011)
уукупном

Муслимани

Бугари

Бук>евци
Русини
Горанци

Албанци *
Украинци
Немци

Словенци

Руси

19 503 0,26 2 798
20 497 0,27 -1954
20 012 0,27 -3 306

14 246 0,20 15 905 0,21 -1659
7 767 0,11 4 581 0,06 3186 С////>.©

Реализира се транеграничен проект по 
туризъм между Сърбия и България

5 809 0,08 61 647 0,82
4 903 0,07 5 354 0,07 -451
4 064 0,06 3 901 0,05 163
4 033 0,06 5 104 0,06 -1 071

Димитровградско и 

Трънско се свързват 

е екопътека

3 247 0,05 2 588 0,003 659

* Непотпун обухват

-ЖЖЪРЗС
О,,/,©

Нова българо-сръбска писателска среща в Народната библиотека „Детко Петров”Панаир на местните самоуправления 
в Белград_____  _____

Представиха се и общините 

Димитровград и Босилеград
“лтпг

[ След забраната за набавяне на санитарни 
материали и консумативи

пиотш

В Здравния дом 

в Димитровград 

търсят решение
В Здравния дом 6 Босилеград

Ремонт на покрива 

и реконструкция на 

селските амбуланти
Турнир по футбол на малки брата 
6 Етрополе ______________________

Пионерите на 

Балкански спечелиха 

първо място
Димитровградската библиотека „Детко Петров” продължава достойно 
да изпълнява своята мисия на истински мост между българската и сръб
ската литератури- Така миналия четвъртък се случи ново събитие в ней
ния „живот” - литературна вечер под название „Книга без граници”, на ко
ято се представиха две мадами от писателския бранш, Елена Алексиева 

Стр.ф от София и Любица Арсич от Белград.!
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Според резултатите от преброяването през миналата година Информация от Генералното 
Йй консулство на Р България

6 Ниш ______ _____ ___С 2000 души сме по-малко Предстои референдум за ползване 

на ядрената енергетика
са’сър би" иай-млади° "^СТУШЬЕНШЕ ЕГНИЧКЕЗА]ВДНИЦЕУСРБ1Ш
ГЯ ПП ! Извор: ; ПОПИС2011. ! ПОПИС2002.
старост 28 ГОДИНИ, НО 1’лммГ! Укупио ! Укуто • [
има и извънземни, 1 стат“с™1" ■ 
индианци, европей
ци, показват резулта
тите от най-новото ....... ................................... зд1„д„«лоо.:
преброяване на насе-

.......Р,81_..:..._70.602;....... о-м.ц.. л2.7ог:
В последното преброява- .......________ ..................

не на населението, проведе- 1ЦИ1°.'ЖЙ.1...зв.Я7^.......................... 69.049:......о.М -30.522 ]
но през 2011 година, 83 на сто I?!*™........1...?5-.ззо;.........о,49...:....40.054:......о.53__ ^ -4.724 ;
от гражданите са се деклари- :бВД!,.и.....1...Я9.-?.3.?^....... р.4Т_:__?4.576 ^ о.4б ]_ .5.244]
рали като сърби, т.е. 5 988 []У.0С.Л“??ИИ]....23-’зоз}..........0.32......1,м[”Т''«7.«8 1
150, което е по-малко с 224 1мдкедонци]___?Я-У55] о,32"’;””»Л47:......634"’Х’" 3.092 1
688 по отношение на послед- • Мусоимани] 22.301 "Т” млоз: ]
ното преброяване, докато на [Бугари.....|... 18 МЗ ]........0._2_6.20.497 :........0.27._ ]..;1._954 ]
второ място по застъпеност в ^'/урвин16-7р4:....... 0.23’ .?о]91Я [ ’’ ’" "I^З-ЗОб" "|
общия брой население саун- ;
гарците, които са 253 899, т.е. 'Горгкци . ]  7.767: О.п |....””зл8б’’|
3,5 на сто.  ! ЬЛ>91 0.08 [ 61.647 Г 6.82

Сърбия без Косово и Ме- ':Укра1инии. ;........4.903]........ 0.07 .1 5.354: 6.07 ; -451 ;
тохия има 7186 862 жители и [немци..... _•........4.064;....... О.Об"__^ 3.901 [ 6,05 | ’ 163 ;
21 етнически общности, ЧИЙ- 'Словения ; 4.033! 0.06 ; 5.104 : 6.66 "д.бп" !
то брой надминава 2000 ду- з.Й7:"""0.0565?“;
ши, бе изтъкнато на предста- • Нелотпун обухоат 
вянето на първата книга на
окончателните резултати от това най-бройни са ромите, помня, че е в ход и пребро- 
преброяването на населени- четири на сто - изтъкна Вук- яването 
сто, домакинствата и жили- мирович. 
щата, посветена на данните

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪ/1ГАРИЯ
На 27 януари 2013 г. при налично съгласие от правителството 

на Р Сърбия в сградата на посолството на Р България в Белград и 
Генералното консулство в Ниш ще се проведе национален рефе
рендум

Уважаеми сънародници,
Във връзка с предстоящия референдум с въпрос: „Да се 

развива ли ядрената енергетика в Република България чрез 
изграждане на нова ядрена електроцентрала?", Генералното 
консулство /ГК/ на Република България в Ниш предоставя на 
Вашето внимание следната важна информация:

1. Референдумът ще се проведе на 27 януари 2013 г. като из
борният ден ще продължи от 6,00 ч. до 19,00 ч. местно Бреме.

2. Според решение на ЦИК от 14 ноември 2012 г. гласуване
то на националния референдум ще се провежда само в дип
ломатическите и консулските представителства на Републи
ка България.

3. Всеки български гражданин с постоянен адрос на тери
торията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 
18-годишна възраст към датата на референдума включител
но, не е посгавен под запрещение и не изтърпява наказание 
лишаване от свобода, може да заяви това не по-късно от 
01.01.2013 г. включително чрез попълване па заявление по об
разец (в приложение). Заявлението може да се получи и по
пълни в посолството в Белгард и ГК Ниш.

4. Ген. консулство започва незабавно да приема заявления 
за гласуване в Ниш. Гражданите могат да подават тези заяв
ления по три начина:

- лично от гласоподавателя в самото консулство Ниш, Аоле 
Рибара 19;

- по пощата (валидно с пощенско клеймо до 01.01.2013);
- чрез електронната поща на соп5и1а1е.ш5Ь@тГа.Ь§ В пос- 

1учай за валидно се смята изпратено по е-мейл заяв- 
6р или Т1РР - формат.

5. Заявлението, подадено от гласоподавателя по един от 
трите възможни начина (по пощата, лично и по електронен 
път във формат рс!Г и Ин) е валидно, ако в него е попълнена 
цялата нужна информация:

- собственото, бащиното и фамилното име по паспорт, 
лична карта или военна карта (само за военнослужещите)

- пълен единен граждански номер
- адрес на пребиваване в съответната държава
- постоянен адрес в Република България
- населеното място, в което се намира Дипломатическото

Република България, в

: Ту--Г——;

:.™.™.‘7И.К.У.,:............. .............................. ....1с1аи?.вк.и^.(?.0Я2.-.20Л^
Р.ЯЗД» ].7;186'8И : 100,00 _: 7,498.001.:. 100,00 . Ц. .-311,139 ]

;?е?-И........Щ..................83,32...; .6.212.838 ■......82,86 ..:. .-224,688 ,
•' Макари I 253.899: 3.53 ! 293.299- 3.91 : -39 ало :1

лението

/:

ледниясл 
ление в Р

на селкостопан- 
ските домакинства, а въз 
основа на тези данни ще се 
Еземат решения за субвен- 
ции на ЕС за селското сго-

Броят на гражданите, кои- 
за националния състав па на- то принадлежат към етни- 
селението. Най-голям брой чеекмте общности с по-мал-
етнически общности отбе- ко от 2000 души, каквито са пя което
лязват спадеиие броя на жи- ашкадии, евреи, чехи, егип- ■ ' ^ м
телите по.отношение преб- тяни, както и граждани, кои- ° А сър ват
рояванетоот2002 година, ка- то са се декларирали двойно, всички ^а участва-: в него - 
за Драган Вукмирович, ди- като сърбин-черногорец, ун- изтъкна 1 омез и напомни, 
ректор на Реп}'бднканския гарец-югоедавянмн, сър- че ЕС е отпуснал субсидии 
статистически институт. бин-ром, са общо 17 558. От от общо 24 милопа евро за 

Някои етнически общнос- гарантираното с конститу- преброяване на населенне-
ти отбелязват увеличение цията право да не деклари- то и преброяване на сел-
броя на жителите. Най-го- рат националната си при- ското стопанство, което
лям ръст е регистриран при надлежност са се възползва- продължава до 15 декем-
ромите, които са 39 411 пове- ли 160 346 граждани, като ври. Й. Чалия
че по отношение на 2002 го- войводинци, шумадинци,
ременно ' са "и Гй-м^адата гиоГлнГтГси "приГд^е^ СлеД ЗабраНОТО 30 НабаВЯНе НО СОНИТарНИ МОТерИОЛИ И КОНСуМОТИВИ
етническа общност със сред- ност, са се декларирали 30 
на старост от 28,3 години - 771, докато 81 740 граждани 
изтъкна Вукмирович.

Увеличение има и сред „непознато". Сред тях са ■мимшмтистзкта.
бошняцито, 9 191 жители онези, които са се деклари- След като всички здравни |рЯ връзка със снабдяването на
повече в сравнение с бройка- рали като индианци, дже- веД°мства в републиката не- ВяД посочените материали, по
та отпреди девет години, го- дан, земляни, извънземни, отдавна получиха дописка от «>*« ««а™е забележка.
раните, които са 3186 повече, европейци. Вукмирович на- която имР« Ьг 1гЧ : ] сухата“ пГпланнр^ите^от

2^"^”^ б^ш”" И на фо;^ средства за
шепне иа последното преб- налност, от които в преброя- санитарен материал и мели- н! < ~ ■й2§5' «ЧЯ Рптя ш"РогРзмата 33 Ра'
рояване, но и при руснаците, нането са се -сключили 5809 цга1СКИР консумативи, дирек- бе приетаРимТп:ю°от1 този
които са увеличили броя си с души, са непълни, понеже торът на Здравния дом в Дй- ВЙйД^^-ч. ■ фонд, както и от Инсго
659, и германците, които са една част от тях са бойкоти- цапровград д-р Боян Давиг- обществено здраве.
163-ма повече. рали преброяването. ков заяви, че ведомството ще ШВМмУЗ? ставаше дума за диехармо-

- В белградския регион На пресконференцията в трябва да намери решения за Д-р Боян Давитков ния между планираните ус-
сърбите представляват 91 на правителството на Сърбия проблема чрез разговори с давитков луги в програмата и средства-
сто от населението, на второ Хозе Антонио Гомез, начал- компетенти лица на основа- вехо „ животите па пациен- та за нейното изпълняване,
място са ромите, които са 27 ник на втория сектор за деи- тедя - Общинската скупщина тите Ни", каза между другото Фондът с почти три пъти на-
325, т.е. 1,65 на сто, докато ности на Делегацията на в Димитровграл както и в не- Давитков, коментирайки ре- м*лм средствата за реадизи-
трети са черногорците, кои- Европейския съюз в Сърбия, посредствен контакт с пред- щението на министерството. Ране на програмата в онази
то наброяват 9902 души иди изтъкна, че данните, подуче- ставитедите на Мпнистер- Той сподели и това, че през часг, която се отнася до наба-
0,60 на сто. В региона на Вой- ни от преброяването, както и ството на здравеопазването. хази ГОдипа ведомството вече вянето на санитарните и кон-
водина има 67 на сто сърби, утвърждаването на точна "С дописката фактически е има.ю сериозни проблеми с сумативпн медицински мате
рна сто унгарци, 3 на сто статистическа система, са пи е наложено занапред да пе недостиг на финансови сред- риалн."
словаци, в Шумадия и взжии както за самата стра- вършим добавки на санита- ствз 33 купуване на санитарен Давитков конст-атирз, че е
Източца Сърбия има 88 на на, така и за предприсъеди- рей и консумативен меди- н консумативен медицински нужно да се намери рашенис
Сто сърсп, а ел2дт>1х са бош- нителните процеси, но и ко- ципекц материал. От друга материал и добави: "В нача- за проблема, имайки пред-
няцк-.а със 7 ш: сю, докато в щто страната стане членка страна пе трябва да позволим лото па юли т.г. от съответния вид, че защитата па здравето
Южна п Изтс^ма Сърбия на ЕС. да застрашим работата на републикански фзид ' педу- на хората също е задължение
пца 89 на сто Сз,рбн, а след - Затова бих искал да нр Здравния дом, както н здра- Чцх.\1с проектодоговор във на държавата. Е. Д.

или консулското представителство на 
което лселае да гласува

Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно само
ръчно подписано заявление, т.е. не може в едно.залвлеиие да 
се съдържат данни за повече от едно лице.

Съгласно писмо на ЦИК от 03.10.2012 г„ ще бъдат приема
ни и няколко заявления, изпратени с един пощенски плик 
или с едно електронно съобщение.

В Здравния дом в Димитровград търсят решениеса зачислени з категорията

Щ:м
1уга за 
Значи
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рЯррабния дом 6 Босилеаряд Реализира се трансараничен 
проект по туризъм между Сърбия 
и Бълаария________________Ремонт на покрива 

и реконструкция на 

селските амбулатории
Димитровградско и Трънско 

се свързват с екопътека
Миналата седмица започна тиране на нова дограма, ре- # 

подменянето на покрива на монт на външната мазилка, Проектът, КОИТО ще 
обекта на Здравния дом в Бо- подменяне на подните нас- подпомогне развитие- 
силеград, а наскоро се очаква тилки и пр. ТО на планинския
Я зад435: гХ“' ™ К(К "фй™ спортно-рекреатавния 
Лисииа и Долно Тлъмино, за Здравен дом, заяви, че ведом- и предимно екотуриз- 
което републиканското здрав- ството вече няколко години е ма, се осъществява С 
но министерство е отпуснало изпращало искове до Минис- подкрепата на Евро- 
пад 5,5 милиона динара, терството на здравеопазване- цеЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИПП 
Изпълнител па работите е то за отпускане на средства за 
вранското строително пред- ремонтиране на покрива на
приятие "Ногатоми", което е обекта в града, както и за ре- СГраничнО СЪТрудни- 
избрано чрез обществена по- конструкция на селските ам- чество 
ръчка, организирана от стра- булатории и изказа благодар-
на па Здравния дом. Срокът за ност, че тази година минис- ,,Трансгранична екопъте- 
реализация на проекта е 30 терството е откликнало поло- ка е название на проекта,

който по програмата за тран- 
сгранично сътрудничество 
между България и Сърбия 
реализира Община Трън, в 
партньорство с Община Ди-

*Реп

на програмата за тран-

Т34

Ш'-
|Р I митровград и Института за ска Страна Продължава до хорн, сладката емблема на

Н опазване на околната среда селата Врабча (920 м), Швейцарските Алпи. Проек-
■ на Сърбия, работно място в Искровци (800 м), Трънски тът предвижда и изграждане
Н Ниш. Проектът е насочен към Одоровци (580 м) п църквата на . Туристически ппформа-

I създаване на парк за отдих, „Свети Йоан" (593 м), след ко- циопен център в село Погано-
Туристически информацио- ето минава към Гребен пла- во, където пдашшарският

ЩЯ неп център в Сърбия и Бълга- шша . седловипата Прежа дом е вече реконструиран за
Яй| рия, реконструкция на съ- (П00 м), село Дреговита (800 тази цел", сподели Микан

1 ществуващата и изграждане м) и Подгребен (800 м) до из- Андреев, координатор на 
шШ па нова екопътека и инф вестния Погаповски манас- проекта за Община Дшлит- 

г- „„ .мациониа инфраструктур,., тир (495 м\ Огтам пътеката ровград и секретар па планн-
дп”- жително. Същевременно той поставяне па ВИдеонаблюде- ТРт,1ъа към село Погапозо царското дружество „Цариб-

"”";х»т."Х,бис“». <!?ти) - Ео?““° ““т ро^Хо0"““,л””т
»В7? ™т
запланувано да се варосат дом, ремонтирани са голяма около хиляди евро ще се пътеката ще съдържа 8 по- в рамките на проекта ще бъде
всички помещения и коридо- част от помещенията, извър- финансира социализиране ^ивни станции. извършено изследване па би
ри и да се извърши частичен шена е реконструкция на сис- на място за почивка, пикник Пешеходците ще имат въз- ологичното разнообразие и
ремонт па няколко помеще- темата за парно отопление, а и къмпинг на трънчани и гос- МОжност да се качат и от сед- културните забележителнос-
ния в мазето, които се ползват подсигурени са и редица съв- ти на Община Трън в живо- ЛОвината Прежа (1100 м) до ти в специалния резерват
за складове. За реализацията ременни медицински уреди. писната местност Ждрелото, най-високия връх на Гребен природата „Ерма", след кое-
на тези строителни работи са Освен министерството и с изграждане на парк за от- Ц333 д0 който преди ня- то ще бъде публикувана и на-
отпуснати над 3 милиона ди- Босилеградска община от ДИх. Покрай това ще се въз- КОЛко години е направен мар- учна монография. Специа-
нара. своя страна е финансирала ре_ тнота съществуващата киран пешеходен маршрут листите от института ни оказ-

С реконструкцията на ам- кон^РУ*Цията рг екопътека, която тръгва от благодарение на Планинар- ват голяма помощ и при тра-
булаториите, за която минис- ята за рентгеновия кабинет, ТрЪН и минава през ждрело- гкотп лш/жрство Напиб- сипането на пътеката *»ашото 
терството е подсигурило над както-и други строителни ра- ^ Е Ябланица и ще Т,° ■4РУжесгв0 "^аРи0 сирането на пътеката, „ащото
2,4 милиона динара, се пред- боти, добави Накев. се повиши с 11урно™ а ,.а ^ Р°Дл маршрутът минава през пре-
виждат подменяне на покри- ЛЛ.Р. ™еГте чо^з виХабл.^ «Димитровград ще получи делите, които са в първи н
вите на обектите, както и мон- сетнтелите чрез видеонаолю ,:0Вз и изключително атра::- втори режим па защита в

деиие. От субсидията ще оъде ТИВ11а екопътека, предпазна- споменатия резерват. Уреж- 
изградена и екопътека в ди- чена за планинари-пешеход- дането на- самата пътека щс

Кметът на Димитровградско ™ ци,~колоездачи' п-ри*™ « започне наскоро или пРе3п п 1 1 поречието па река ерма п по люаптели на природата, пролетта з зависимост от ме-
Д-р ОЛОДИЦО ДИМИТРОВ! леН плагаша' т Маршрутът ще минава през теорологичпитз условия.

Маршрутът на екопътека- д0ЛИР1ата ма - прекрасната Искам да кажа, че н сттруд- 
та в Димитровградско, с дъл- р_рма н п0 Гребен планина, ничеството между партньо- 
жипа от 36 км, започва в село която изричат „Сръбският рите по проекта е отлично. 
Петачници (800 м), докъдсто Матерхорп", защото е краси- Надяваме се и близко бъде- 
такава е построена от българ- ва почти като върхът Матер- ще, след открисайето па гра-
----- :---------------——----------------------- ---------------------------  нично-пропускателеи пункт
В рамките на проекта в Димитровград неотдавна се Трънска Банкя - Петачници, 

Кметът иа Димитровград- Доколкото пък тази идея оъде проведоха 4 от общо 8 семинара с темите „Съвре- екопътекпте да се свържат и 
ска община д-р Владпца Ди- препятствана помади каквито меюш тенденции в туризма" и „Културен тури- станат своеобразен мост на 
митров заяви, че с колегата си и да е причини, яорид р зъм". Участниците в семинара бяха запознати сос- общуване и отдих между две- 
от Пирот Владан Васич са про- нс' Р „ вете общи_ поените понятия, дефиниции и дейности в туризма те съседни държави".
Гппелппиятието ^ "Коридори- НИ да ге върне в предишното с акцент върху граничните региони, транеграничпо- Този проект, който ще под- 
в предприятие §ел0ше- състояние чрез реализиране то сътрудничество и постиженията, пропуски и помогне развитието на пла-
вичНаот когото са получили па определени капитални про- перспективи в туризма на Община Трън. Бяха изне- нинския, спортно-рекреатив- 
обещанпе че извършителят на екти след изграждането на но- сени лекции ч за културния туризъм, който пред- пия и предимно екотурнзма, 
работите по изграждането на вого магистрално шосе. ставлява алтернативип форма цп туризъм, насоча- ср осъществява с подкрепата
новото магистрално шосе в то- Кметът каза, че в разговор!!- па към запознаван* ску,\:'.гурн0-цстзртщррпе забг- на Европейския 'съюз: по 
зи край "Алпшга" ще навакса те е постигнато съгласие лежителиости и паметници с-ияццона^ио, ргщсукЪг КПП гп нрвзр^1:,Л.в5 тран- 
щетите, които е причинила. "Алгшна" занапред да трреи по и местно значение._Леки:ариби^а Ивтцзг^бярг^е, ■ сгрдщино гСТру/щтйепю 
Според Димитров. държавно- разрешение от съответното м^,,гл Кр0^Кфа, и Ежуаернуа Цсещцно^а, ехекерк з$гжду България и- СърЗИй. 
то предприятие "Коридорите миниегерсттю • по кчлтурно-'.1сторичес,.'ркас.г.'Д>стсо, а-семинарите Срокът за,- роадизащпг на
иа СърЖ',л" има механизми да кауьк и дру . предизвикаха голям интерес особено сред учениците проекта с 1 юни ЖЗ г. • -.
Я&С“ .рнторинтс на общините. ^ ^Тш1НПЗишл ,,Св. св. 1'рнлн^диЛ - ■ Петър ЪЯи»

дизвършпте.гптз на работите.
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Среща Дачич - Тачи България с 13 поредни 

тримесечия на растежДоговор 3а преходите Под повърхността на стабил- Под повърхността па стабил
ността в България дебне недо- ност обаче дебне недоволство за 
болство, пише „Файненнгьл тай- състоянието на демокрацията, за 
мс“ в обзорна статия под загла- това колко още трябва да се нап- 
вие ,До криволичещия път на рави в борбата срещу корупция- 
стабилността“. та и организираната пресгьп-

Срав.нете ставащото в Бълга- ност и за нуждата от 'значителни 
рия със ситуацията в нейните съ- реформи за укрепване на пер- 
седки - икономическа криза в спективите за растеж.
Гърция, растяща безработица в България остава най-бедната 
части от бивша Югославия, по- страна в ЕС с най-ниска средна 
литически смут в Румъния - и ще заплата. С помощта на фондове- 
изплува едно изречение: „Ние те на ЕС, които страната управ- 
сме абсолютен остров на стабил- лява по-умело, правителството 
ностга“, казва президентът на запази усещането за напредък 
страната Росен Плевнелиев. въпреки бавния растеж след 

Това твърдение се изказва от кризата и необходимостта от ог- 
мнозина

Белград и Прищина с пос
редничеството на Европей
ския съюз, договорили нача
лото на прилагането на спо
разумението за интегрира
ното управление с преходи
те, без промяната на настоя
щия режим и с резерви на 
сръбския премиер Ивица 
Дачич, който каза , че сръб
ската страна ще суспендира 
договора доколкото нещата 
се раззпват без зачитане на 
договора. През идната годи
на ще оъдат открити и поли
тически теми, изтъкна сръб
ския премиер.

Договорът, чието прила
гане трябва да започне на 10 
декември, е осъществен след 
третата среща на премиери
те на Сърбия и Косово, Иви-

високопоставени бъл- рапичаване на държавните раз- 
гарски представители и в него ходи. То построи метро в София 
има истина. Макар и икономи- и започна изграждането на авто- 
ката да се сви с 5,5 процента в све- магистрали и модериизир 
товната рецесия от 2009 г., за раз- на железопътни линии. При уп- 
лика от съседните Сърбия, Румъ- равлеиисто на извест ния скул- 
ния и Гърция, България нямаше птор Вежди Рашидов, когото Бо- 
нужда от международен фннаи- рисов направи мшшсгьр па кул- 
сов'спасителен план. Оттогава тя турата, страната за пръв път от 
е имала 13 поредни тримесечия 80-те години модернизира теат- 
на икономически растаж, макар ри и отвори ноьи музеи, 
и слаб. С един от най-ниските КойтЗ и да спечели изббрите 
бюджетни дефицити и държав- догодина ще се изправи пред го
ни дългове в ЕС, България е една леми предизвикателства, за да
от само три страни заедно с Фин- гарантира, че България ще се

ца Дачич и Хашим Тачи с Това бе условие на Прави- 10 януари, които ще продъл- ландия и Дания, които покриват възползва в пълна степен от
посредничеството на върхов- телството на Сърбия за да се жат да разговарят по въпро- изцяло Маастрихтските крите- по-значително подобряване на

рии за членство в еврозоната. икономиката на ЕС и за да осшу- 
В страната не е имало масови ри нужния растеж за стопяване

улични демонстрации срещу на изоставането от по-богатите
срещна най-напред отделно постигнато този път с дого- приходите. Също така Да- строгите бюджетни икономии, членки на ЕС, пише „Файнен-
с премиерите, а след това бе вор", каза Дачич. чич каза, че е постигнат и до- макар и да са се организирали нгьл таймс“.
проведена съвместна, трой- „Доколкото бъдат прояве- говор за защита на култур- отделни протести по конкретни
на среща. ни противоположни поведе- ното наследство , за поделе- пР°блемй.

След срещата, Дачич зая- ния на самите преходи и въз- нията на косовската поли-
ви, че с постигнат договор за никнат проблеми за които се ция, които ще извършват та-
провеждане на споразуме- договорихме, че вече няма да зи защита,
иието за преходите ц .че до съществуват, Сърбия ще сус- Пред началото /на този 
Нова година ще бъдат пуст пендира провеждането на рунд па преговорите, Дачич
нати четири прехода по съ- това споразумение", каза Да- каза, че никаква граница
щия режим, който и досега е чич след разговора. Също та- между Косово и Сърбщг не
осъществяван на север на ка бе договорена комуника- се взима под внимание. Пре-
Покрацшшата.. Според не- ция между Белград и При- миерът Дачич каза, че никой
говите думи, това означава, щипа, която ще се осъщес- не трябва да бъде в заблуж-
че за сърбите на север на Ко- твява посредством офицери дсние, че Сърбия на Косово
созо няма да е необходимо за връзка към Мисиите на ЕС има нещо, което може да за-
да изваждат документи и ре- в тези два града.

Премиерът на

апсто

Хашим Тачи, Катрип Аштъп и Ивица Дачич

ната представителка Катрин започне с прилагането на то- сите за плащане на митата и 
Аштън. Шефицата на ЕС се ва споразумение и това бе за това къде ще се вливат

„24 часа "

Съобщение по повод отлагането 

на заседанието на Националния съвет
Листата "Коалиция на българите в Сърбия - Небойша Ива

нов", която Има 3 (три) члена в Националния съвет на българите 
в Сърбия по случай отлагане за неопределено време па заседани
ето на Националния съвет, насрочено за 1 декември 2012 г., изли
за със следното

Съобщение за медиите
, След отлагане за неопределено време на заседанието на На

ционалния съвет на българите, което бе насрочено за 1 декември 
2012 г., от странЬ на Председателя на Съвета, листата "Коалиция 
на българите б Сърбия - Небойша Иванов" констатира следно-

- Самото отлагане на заседанието предизвиква огромни пос
ледствия за работата на Националния съвет въз основа на Закона 
за националните съвети на националните малцинства и уруша- 
ва авторитета и легитимитета на председателя на Националния 
съвет.

Тази констатация подкрепяме със следните факти:
- Последното заседание на Националния сьвет на българите е 

проведено на 3 юни 2012 г., а това означава, че с днешната дата са 
минали повече от 6 (шест) месеца откакто не е проведено заседа
ние на Националния съвет.

Предпоследното заседание на Националния съвет е проведе
но па 4 декември 2011 г.

- Нередовните заседания на Националния съвет показват, че 
актуалното ръководство няма капацитет и не желае да решава 
актуалните проблеми на българското малцинство в областта на 
сбразовзнието, информирането, културата, служебната употре
ба на езика.

- Листата "Българската общност за европейска Сърбия - Зо
ран Петров" няма мнозинство в Националния съвет, а тбва озна
чава, че Председателят на Националния съвет няма легитимитет 
да представя същия.

В тези.нови условия листата "Коалиция на българите в Сър
бия - Небойша Иванов" заедно с друга листи, които имат пред
ставители в Националния съвет, според Закона за Национални
те съвети на националните малцинство ще насрочи заседание с 
предложение актуалното ръководство на Националния съвет да 
бъде сменено и да се избере ново ръководство на Националния 
съвет, което ще има мощност да организира работата на Нацио
налния съвет и чрез адекватен диалог с Правителството на Сър
бия да търси решения за актуалните проблеми на българите в 
областта ца образованието, културата, информирането и слу
жебната употреба на езика.

През следващите седмици медиите и обществото ще запозна
ем с конкретните мероприятия на нашата стратегия.

Димитровград 
, 4. декември 2С12

За листата "Коалиция на българите в Схрбия-Небойша 
' , Матов*

Небойша Иолнос

губи, поръчвайки, че сега е 
Сърбия въпрос какво може да вър-гистрационли номера, както 

и че няма да се плаща мито. предвести работни групи от нем.

то:
Представители на 
мисията на ОССЕ 6 
Сърбия организираха 
среща по повод 
финансовите проблеми в 
Издателство „Братство“

•В ■■■■■ниавщк
■■■ВВЯИВЯВК&

оксАмглск* гл Етаогеки
ОЦгОЕОХОЗТ I ЗАКАОШЦМиЦа и ЗгЪу 1

Министерството на културата и медиите 

ще търси устойчиви решения
чество в Европа (ОССЕ) Драгана Николич Со- Представителите па Министерството на 
ломон в началото на седмицата организира Л1^ата и меди11те начело с Помощник-ми- 
среща на представители на Министерството за Д Кола и дър.
на културата и медиите, Канцеларията за чо- ^ секретарка Гордана Предич подчер- 
вешки и малцинствени права, Националния че ? % % Г0ДИНИР е про* аРт
съвет на българите в Сърбия и на Издателство с рзен шр 1С за реструктуриране па
„Братство по повод нерешените финансови издателРтаото, когато «оттикани пари за
ПР^=еАОМСГВОТО' с ", редовна дейност, но и за едно такова иачииа-

'че от годчнп ратство е из- ние. При сегашните обстоятелства ще опитат, 
правено прад финансови проблем:., за които де<Гетш1а дни да организират среща с

"РСДС—. ™ .»»»™рс,?.Рта „.Р„рГ-

«гйг »■ ■ йр-дд
ЗГЯК-ЯЙК у—
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Панаир на местните самоуправления 6 Белград150 лева ще 

са минималните 

пенсии в България Представиха се и общините 

Босилеград и Димитровград145 лева ще е минимал- дина ще е 7.20 лв.
След 8-и декември ще 

лен стаж и възраст от 1-ви стане ясно дали ще има ко- 
януари, а от 1-ви април до- ледни добавки към пенси- 
година -150 лв. Това реши- ите, заяви в кулоарите на 
ха депутатите, които об- парламента вицепремие- 
съждат бюджета на Дър- рът и финансов министър 
жавното обществено оси- Симеон Дянков. Данните 
1уряване. За следващата от бюджетния дефицит за 
година размерът на парич- ноември ще са определя
ното обезщетение за от- щи за това дали ще има ко- 
глеждаие на малко дете ос- ледни добавки, обясни

той. 74 милиона лева е 
Мнозинството отхвърли бюджетният дефицит за 

предложенията на опози- октомври. Според Дянков 
цията за увеличаване на това не е притеснително, 
минималната пенсия и на тъй като в бюджета до края 
парите на майките. Прие- на годината е заложен де- 
то беше още, че дневният фицит 1,2 милиарда лева, Регионално развитие, тъп 
минимален размер на а досега страната се справя като заедно с още 5 общи- 
обезщетението за безрабо- по-добре от прогнозите, 
тица през следващата го-

ната пенсия за осигурите-

Босилеградска община 
се представи на IV Панаир 
на местното самоуправле
ние, който организираха 
Министерството на регио
налното развитие и мес
тно самоуправление и 
Град Белград. Представя
нето си общината осъщес
тви със съдействието на 
Националната агенция за

тава 240 лева.

ни в републиката - Сурду- 
лица, Търговище, Бабуш- 
ница, Църна трава и Гад- 
жин хан, спечели проект 
на агенцията. Благодаре
ние на спечелените про-Ново начинание 

на неформалното 

сдружение "Щрока"
Даниел Зарев подчерта, 

’• че присъствието си па па- 
' напра делегацията е из

ползвала и за обмен на* И вие можете да се зачлените в това димитровградско 
сдружение с полезни за всички граждани идеи

Членовете на неформал- тях заедно участва в акции- 
димитровградско те гимназиалният учител 

сдружение "Щрока" (сък- по сръбски език и литера- 
ращепие от Шарен тим на тура в посоченото учебно 
реално образовани и по- заведение Ратко Ставров. 
лезни (кормени) активис- Досега "Щрока" е прове
ти) тези дни проведе по- ла акции по изчистване на 
редна акция по изчистване вадата край СЦ "Парк", 
на дивите сметища в Ди- река Нишава и простран- 
митровград. Сдружението ството около кафенето "Га-

опит и договори за сът
рудничество с представи
тели от други общини от 
различни краища на Сър
бия.

ното

Съдействието за участи
ето на местното самоуп
равление на панира пред
ставлява само част от ак
тивното сътрудничество 
на нашата община с На
ционалната агенция за ре
гионално развитие. Във 
връзка с това кметът Вла- 

екти на тези общини са тенциалн на общината, димир Захариев ни осве- 
безплатни както и мел домашна ра- доми, че Босилеградска

община активно се е 
включила в подготовката

осигурени
! щандове в централната кия и други селскостопан- 

— част на панаира, а всички- ски произведения, а пред- 
Д те останали разноски за стави и част от пропзвод- Щ Националната страте- 
^ превоза и престоя на бо- ствената програма на мес- тия за развитие на най-не

га силеградската делегация тните фирми "Анитекс", развитите общини в Сър- 
р8 изцяло пое общината. На "Нагард" и "Ана". Посе- -бия, която агенцията ще 
Ц панаира се представиха тителпте на панаира има- изготви, м подчерта, че ве- 
Н* над 100 общини от цялата ха възможност на нашия че са предоставили под-

робии данни за природ- 
"босиловски" ните, стопанските и други 

На- потенциали на Босилег-

; република.
Делегацията на Боси-

| леградска община начело зелник, да разгледат
носия,

щанд да опитат и надалеч 
известния

стари радско и са предложилис Даниел Зарев, член на родната 
Общинския съвет, на своя предмети и ръкоделия от редица конкретни мерки 
щанд презентира пропа- Босилеградско, както и да и решения за излизането 
гандни материали за при- следят видеопрезентаци- й от кръга на най-неразви- 
родните, стопанските, ту- ята на потенциалите на ™те общини в републи- 
ристическите и други по- общината. ката- П.Л.Р.Членовете на “Щрока” в акция

има 5-6 членове, които са цино". Дейностите им
ученици в гимназията Св. подкрепва местното об- *** приемачеството "Бизнес ката. Тя представи пре-
св. Кирил и Методий . ществецо ^предприятие На Панаира на месиш- база", га чиято оргациза- димно пропаганд.йцмате-
Както :кг информирал а, Ком}чшлац ., като ги те самоуправления,д^ойто цщя ’се погрижи Кейио- риали за туристичр-цгте
н,РЙЗ формални условия за снабдява с найлонови д е Пр013ьде в агенция зз цегпо- цртенциа.ш.ца сбйшдатс,

. членове да осъзнават зна- Предприятието изкарва мшровградска сбщийа. Димитровградска- .об- назначени за инсастито-
чепието на'шетата. жизне- събрания от тях боклук на Тази година бе обединена щшга имаше егеи Щ-т:’Д в рито.
па среда. Подкрепва ги и с депоиия. , ' п с единадесетия между- сектора на общините -от

• Б. Д. народен панаир на пред- южната част на републи-
Б.Д

г
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Награди за лужнишките урда и мед 

на Панаира на етно-храна и питиет
ПанаиоаИнаИетноИхТоанНаИИВпеЛГРаА “ ЛуЧ™ изл6жителите от БабУ™ица. Първа ™ *****
панаира на етно-храна и питиета, на които награда за лужнишкия специалитет урда по- г ' - \л г
бяха представени специалитети, коиТо се лучи Мйлян Митич от Горчинци, а Любиша ^ ^8 А° 30 ноември Сел- ланската служба Миролю
произвеждат по традиционни рецепти и Рисгич от Бабушница взе първа награда за. скосгопанската служба в Пи- Виданович и сътрудниците
стокови марки „Етно продукт" в Сърбия. На продукта кристализирал се горски мед. Това Рот организира зимна земе- му изнесоха интересни лек
това традиционно мероприятие Община Ба- е голям успех за нашата малка среда и под- Делска школа, в която учас- ции от областта на живот
бушница бе представена от Туристическата тик за по-сериозно масово участие през след- тваха земеделски производи- бъдното производство на в
организация и Сдружението на жени „Луж- ващите години, казват в Туристическата ор- Тели от Пиротски окръг, рия ден от школата.
нишки ръкоделия" от село Горчинци. Луж- ганизация на Бабушница. Агроекспертите изнесоха ак- риха за балансирано хранене
ду^нишкЛаСВ°Я ЩаНД ВУР4а' ^ ТаЗГ°ДИШНИЯ ПаНЗИР ^ 6Г;ХраНа “ щитаотзаболяванияТ/за^на-
лужнишкз ракия, лужнишки мед и „свиле- представиха производители от Сърбия, как- р чението на оборския тор.
Н“10ибоки- „ _ . Т0И гос™ от ГъРция и БългаРия- Мероприя- първият ден от семинара Последният ден от школа-

Представителите на Община Бабушница с тието е предназначено преди всичко за биз- бе по^ветен на овощарите и та бе посветен на актуалнос- 
удоволствие участваха на панаира и доволни неспосетители на панаира, собственици на лозарите. Д-р Радисав Благо- тите от областта на раста ше- 
се върнаха, защото, както казаха, от 19 присъ- ресторанти и заведения, за запознаване със евич запозна подробно сто- въдсгвото. Лекциите изнесе 
дени награди на панаира, 9 взеха изложите- специалитети, които могат да включат в паните със стратегията за раз- Драган Джорджевич, пред- 
ли от Източна Съроия. Две от наградите по- офертите си. Ч. Благоевич витие на овощарството, със ставитед на фирмата „Агро-

засаждането на овощните маркет". Между другото той 
дръвчета и създаването на но- се спря върху растителна за
ви овощни градини, както и с щита на царевицата от болес- 
резитбата, а презентира и ти, вредители и плевели.

В рамките на тридневния 
ве. Овощарите проявиха го- семинар се състоя и дискусия 
лям интерес за нови сортове по актуадните проблеми в 
най-подходящи за отглежда- селскостопанското производ- 
не в този район.

Директорът на селскосто-

Пирош

Зимна земеделска 

школа

Заседание на ОС 6 Бабушница

Все още се търси решение за „Комуналац“
шшш

съвременните овощни сорто-

Общинският съвет в Бабушница на _ 
заседание от миналата сряда, както [ 
вече бяхме писали, 
разгледа
налац“ въз основа на доклад, изнесен щ 
от директора на предприятието 
ролюб Пеич. Съветът неотдавна 
оформи комисия от трима членове, 
която трябваше да направи финансов 
анализ на счетоводителския регис
тър, да окаже опр« 
напише доклад. В

Ш/ш ство.8»между другото 
и положението в ОП „Кому- П. Виденов

Ми-
Акшуални земеделски работиг. сш
Приключи есенната 

кампания
щ

еделена помощ и да
доклада са посоче

ни бройни проблеми, свързани с ре
гистъра, но конкретно предложение 
за решаване липсва.

междувременно свое мнение тряб
ваше да даде и комисията за стопан
ство, финанси и жилищно-комунал- стойност от 20 000 динара по брой. Отбюджег- Както сече писахме неб *а- Той напомни че посевите са
та*трябва ш^да1 с^^жочат^^редст^в^телите РезеРв е раз^еше»°да отпУснати 60 гоприятните агрометеороло- в добро състояние и може да
на синдиката на ^Комуналац“, но това не се слу- ГенТщГ .“рЙЙГЖ!! гичн^, услови,Л недостигът се очаква солидна реколта, 
чи. На същото заседание бе направен компро- плуване и тенис на маса Членовете на съвета на почвена влага тази есен за- ако се прилагат необходими 
мпстова да стане възможно по-скоро. Директо- разГу,еждаха и предложението за отпускане на бавиха темпа на полските ра- агротехнически мерки и ако 
рът на ОП „Комуналац“ в своя доклад изтъкна парични средства в размер на 185 000 динара на боти, но с голяма упоритост напролет се извърши под- 
няколко проблема, които пречат на нормална- местната общност Александровац за свързване земеделците успяха да осъ- хранване с азотни торове, 
та работа, преди всичко междучовешките от- на Регионалния дом водопроводната сис- ЩВСгвят плановете си. Спо- 
ношения, незнание, бездействие на работещи- тема и разшИряване па уличното осветление, 
те, обструкции, недисципдина. Взето е реше- Ръз основа на предложението, съветът на 
ние тези проблеми да започнат да се решават, община Бабушница, отпусна средства за учас- 

На заседанието съветът също взе решение от тие във финансИрането на проекта на строеж 
бюджетния фонд за развитие на селското сто- на терен„ за баскетбол в село Извор на стой- ски окръг е приключила въп- на обработка на почвата, с
панство през 2012 година да се платят премии- носг "т 075 динара. Ч. Благоевич реки дълготрайната суша. цел да подготвят площите си
те за собствено отглеждани стелни юници на Сеитбата на пшеница е из- за сеитба на пролетни култу-

вършепа при тежки клима- ри. Основната оран оказва
тичнйусловия н в Димитров- важно значение в борбата
градско, но все пак е завърше- срещу плевелите. Колкото
на на повечето от запланува- по-дълбоко се извършва, гол-
ниТе 500 хектара (5000 дека- кова по-голямо е нейното
ра) площи, Най-много с хлеб- въздействие върху

Общинската ветеринарна Босилеград и самата Ветери- то на селското стопанство в об- по зърно са засети нивите в те.
амбулатория в Босилеград ко- нарна амбулатория от собстве- ластта на здравната защита на Понишавйе и Забърдие, а вс
ято е единствената ветеринар- ни приходи. животните, както и за по-ефц- че има и поникнала в третия тази есен имаха възможност
на амбулатория в Сърбия, Кметът Владимир Захариев, кзена работа па теренните ЛИст пшеница. да купят субсидирано дизе-
чнйто основател е местното са- конто по този повод посети ве- служби. благолаоност Общо в Сърбия е отчетена лово гориво (40 литра за 10«шжяякк ^™"”шга“ърху600 —& упа колата е 1,2 милиона дина- дадзт по-качествени условия при купуването на возилото, 000 хектара, което е над ечак- мопостановленнетонаПра-
ра, а по половината от тази су- за успешна реализация па директорката на амбулатория- ванията. 1ова заяви Милан вителството на Република
ма са подсигурили Община програмите на Министерство- та д-р Рада Джорджевич пот- Простран, съветник в Сто- Сърбия.

върди, че с новата кола много ланската камара на Сърбия, 
по-лесно ще реализират прог
рамите на министерството, а 
от друга страна по всяко време 
ще могат спешно да реагират и 
да оказват помощ на животни
те и в най-отдадечените села.
Тя добави, че досега са разпо
лагали само с една над дваде
сет години стара "Лада нива", 
която им предоставила общи- 

"Заради честите аварии 
г.а старата кола имахме сери
озни трудности в работата, ко
ето сега кече няма да ни пру’,- 
ставлява проблем", подчерта 
директорката. П./4.-Р.

ц
* Сеитбата на пшеница протече тежко и в Димитров- 
градско, но все пак завърши на повечето от запланува- 

.ъаЗЬ. Лш пите 5оо хектара (5000 декара) площи.

В зависимост от времето 
ред данните' на Селскосто- агрономите съветват на про- 
панската едужба в Пирот изводитедите да извършат 
есенната кампания в Пирот- късна есенна оран и качестве-

Нова "Лада нива" за Общинската 

ветеринарна амбулатория плгвели-

Да добавим, че стопаните

П. В.

пата.
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Димитровград В понеделник в Димитровград

Тържество по случай Деня на инвалидите Сесия на Общинската
скупщинаПо случай международния Ден на ин- но се намалява.

организира тържество в местното кафене пяхме в това начинание, заяви пред вее- * г ггг
Гацино". тника ни председателят на Съюза Обрен

- Понастоящем организацията ни има Глигориевич.

на в Димитровград ще се тивен и туристически център 
проведе понеделник. Димитровград. На дневен 

ще разгледат ред ще са и проектопредло- 
гствяването на женията за и.д. директори и 

на общината за пе- други органи на управление 
гачалото на година- на посочените обществени

в

т.г., както предприятия, 
то за из- Скупщината ще разгледа 

множество проекторешения, 
за тазгодишния об- отнасящи се до отеглянето на 
бюджет. Ще бъдат досегашните и назначаването

и и проекторешени- на нови членове на управи- 
юрмиране на общес- телни и надзорни органи в 
предприятия Дирек- ОП "Комуналац", Центъра за 
градски строителни култура, Здравния дом и дру- 
комуиално развитие ги трудови колективи. Б. Д.

Днес 6 Босилеград Апел от данъчната 

служба в 

Димитровград
Акция по 

кръводаряване
Босилеградскилт Червеи 

кръст със съдействието па 
Института за. нръвопредии- 
ване от Ниш днес от 9 до 14 
часа в Здравния дом в Боси
леград ще организира акция 
по кръводаряване. Това е 
последната от шестте акции, 
които ЧК е планирал през 
тази година.

От началото па годината 
до сега са проведени 3 акции 
със Службата за кръвопре
ливане към Здравния център

Шефът на отдела за местни данъчни такси в Димит
ровград Саша Делчев тези дни прикани местните юри-. 
дически и частни лица да издължат финансовите си за
дължения за данъка на имуществото. Той припомни, 
че срокът за йдащане на този данък е изтекъл на 15 но
ември и че сега към основния дълг се добавя висока 
лихва. Същевременно е в ход процедура за принуди
телно плащане.

Делчев напомни, че в съответствие с измененията на 
закона за финансирането на местните самоуправления 
от 1 октомври т.г. фирмите, които осъществят по-ма
лък приход от 50 милиона динара на годишно ниво са 
освободени от плащане на данък за фирмен знак (фир- 
марина), в която група на данъклоплатци се причисля
ва огромна част от фирмите/които съществуват в тери
торията на общината. Б. Д.

т Въпреки многоброшштс апели от комуналното 
2 предприятие "Комуналац" контейнерите за смет
к> 33 8 Димитровград да се пазят, песхлесиите гражда-

г—Н “ ни в тях продължават да хвърлат жар, ксетб пре
дизвиква паленето им.

Ръководейки се от този факт, главният и отгово
рен редактор на РТ Цариброд Борис Лазаров под- 
готи пореден репортаж на медията, посветен на

- ,_, тази тема. В него той попита: "Още колко апела
/*\ трябва да стигнат от "Комуналац" и още колко ре- 
уъ портажа трябва да направи медията ни, за да се 

Цц р-Ц събуди съвестта на гражданите?"

Сурдулица и две с Институ
та от Ниш. П.Л.Р.
в

Б.Д.

Уг.пех на ловната пружина на Миодраг Петров от Димитровград

Близка среща с вълк от 35 кг
* Тази друкпиа се изтъква не само с упешните лоции излети, по и с хумаността към 
дивеча и природата

Миналата събота ловците от друхеината на Миод- веча. Направихме 4 хранилки и 4 чакала за 
раг Петров-Мича от Димитровград засякоха глутни- наблюдения и лов", посочи водачът на 
па вълци в меспосгта „Сават" близо до село Смнлов- групата Миодраг Петров.
„и Опитните ловджии Миодраг Петров и Валентин Групата съществува бт 1997 г. и.обикаля 
Алсксов убиха един и нараниха още един вълк, който терените в района н-а Забърдието и във 
избяга. Убитото животно е с тегло 35 кг, а дължината Видлич планина, в мерата на селата Ви- 
му е 130 см. Не само точен мерник, а и доста кураж е сочки Одоровци, Гуленозцп и Смиловци. 
необходим при такива „срещи", казват авджиите и Тези изтъкнати ловци обичат предимно 
се надяват това да не е последният вълчи трофей за лов на диви свине. Рекордният глиган-тро- 
сезоиа фей с тегло от около 250 кг и с глиш от 24

В групата са още Владимир Петров, син на Мича, см е отстрелян във Видлич. До сега са заед- 
Слава Йотев, Александър Спасов - Аца Курки и сина но гръмнали над 150 диви свине. На го- 
му Саша Спасов, Саша и Новко Кирови, Горан и дишно ниво отегрелят 10-ина егземпляра,
Драган Тодоров, Деян Тодоров - Джонка, Здравко а рекордът в сезона 2004/2005 г. с 20 убити 
Рангелов, както и 71юбче Виданович, Драган Влади- свине. Те са успешни и в отстрела на срън- 
мирович и Боян Мишич от Зайчар. Тази дружина се даци, вълци, чакали, белки и зайци. До се- 
изтъква пе само с упешните ловни излети, но и с ху- га са гръмнали общо 5 вълка, 
маността към дивеча и природата. „Добър ловен излет не може да стане и

„Опазването на дивеча е основната цед на дружи- без добри гончета. Групата ни притежава ------ ----------- ~------- - ------—■—“
пата ни. Ние имаме хуманно отношение към живот- кучета от породите „Алпинац", „Посавец" От началото на ловния сезон до сега димитровградски/.:! ловци 
ните и това епрнорнтетът шк На Видлич в непосред- и „Трнбоац , изключително добре обуло- са гръмнали два вълка/ За увит вълк ловното другасс/ЬЗз- „Ънд- 
ствепата близост до Марина чешма (1.140 м) постро- ни за лоз", добави Мича, който в момента лич" дава безплатен гедиаен членска внос като на:'.:' • 
ихмеуки&н дс 1, къдото сс събираме, обитаваме и е специален придружител за лоз на сран- снимката са оц/ляео: Александър Спасов, Миодраг IV,:/:р.Ас, /.!•- 
правикедм^црзз з-. лов. Близо до ловната нн иска дай» към ловното дружеско „З.ЦИШ'". лентии Лоексоз, Арзган УодЛсзи Сляза Ноти (клекнал). 
оорд^а|Таме4дека:уктпй6щп всякагодпиаотглецада- Пеищ> П:.л‘ ”.у>
мс овес и пшеппцр’ С тези култури.полхршцимо дн-
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Нова българо-сръбска писателска среща 6 Среща с Радомир Уляревич, собственик на издателство Октоих“ 
Народната библиотека „Детко Петров” ------------------- ---------------------------------- ”---------

Три български романа грейнаха в СърбияРецептата за
У11ЛСП 'Н РУУ1 Г) Р ИРРИ Р1~1 Р ПРез последните години нараства интересът към българ-

*'*■''* ската литература у нас, поводите са много, а успехът разли-
• г1?Димитровградската библи

отека „Детко Петров” продъл
жава достойно да изпълнява 
своята мисия на истински мост 
между българската и сръбска
та литератури. Така миналия 
четвъртък се случи ново съби
тие в нейния „живот” - литера- Ш 
турна вечер под название 
„книга без граници”, на която 
се представиха две мадами от Т 
писателския бранш, Елена 4 
Алексиева от София и Любица I 
Арсич от Белград. Приятната I 
атмосфера, „рсжирана ‘ от Ели- Л 
забета 1 еоргиева, продължи I 
час и половина. За присъства- Ш 
щите това бе още един пътепо- Ц 
казател към съкровището, ма- ■ 
речено литература. Какво оба- А/обица Арсич

;яя

На панаира на книгата в Ниш всяка година лия и в другите го- &
ЙЯ участват издателствата „Октоих“ и „Щампар леми литератури,
I' Ш ^акаРи^е • Освен че са известни с печатането за да могат по-лес- 
;; Ц на събраните произведения на Меша Сели- но да разберат 1 
<гЩ мович> Иво Андрич, Негош и други класици, собствените си Ь 

за нас те са интересни защото миналата годи- постижения, а съ- 
ЯЯ на публикуваха и тримата видни български що така много е Н|

А съвременни автори: Стефан Кисьов, който с важно писателите р■ ' 
й романа си „Екзекуторът“ става първият носи- от другите страни 
I тел на наградата за български роман на годи- да следят съвре- к/
I ната „ВИК“ през 2004 (превод на Ася Тихоно- менната сръбска 

ва - Иованович), романа „Рицарят, дяволът, литератури 
смъртта“ на Елена Алексиева (превод на Ели- на. След излиза-
забета Георгиева) и романа „Стъклената ре- нето от печат на тези книги ние организирах- 
ка , който също стана роман на годината и ме промоция на книгите на панаира в Подго- 
получи наградата „Вик“ за 2005 (превод на рица, дойдоха и авторите, така че промоции- 

& Мила Васов). Много рядко се случва някой из- те бяха ценни, защото черногорските медии 
дател да публикува български автор, но още отделиха много място за тези писатели и, ес- 
по-рядко се случва да публикува три романа, тествено, това увеличи интерса към тези кни- 
Това бе повод за разговор с Радомир Уляре- ги.
и^оПт°ПоГ~яеНИК На Издателство ”°кто- - Този превод на съвременни автори ще остави 

1 преводач, а с писането си хра- их от Подгорица. лм следа в сръбската култура, сред читатели-
:1 ни Душата. Автор е на стихос- - Вие публикувахте три български романа и те, или ще мине незабелязано?

. ,ИР-- "Д.”Р“ет°" това е кУлтт° събитие, защото Ьосега не е * По този начин ние открихме на сръбския& = лув-Ь» «КГЯ5#““
поестижната наттая^ Хряи- Това е проект Ейисайоп АшНоУвча! ап<1 си1- да стане още по-гоаям, защото Михайло Пан- 
кон”) Кой?” и Синдикът на 1иге ехесийуе а^епс!, в рамките на който „Окто- тич ги е определил като задължителна лите- 
домашните любимци” рома- их" 6 пУбликУвал 6 книги: трима български и ратура във Филологическия факултет в Бел
ките „Синята стълба”, „Рида- тРима гръцки съвременни прозаици, а ще град, на групата за български език. Всичките 
рят, дяволът, смъртта’”,” „Тя е ПР°ДЪЛЖИМ Да публикуваме и през следва- тези писатели се различават до тази степен, 
тук” и най-новия „Нобелис- щите години по трима съвременни българ- че стилистичните разлики са силни, но и раз- 

Е1Я тът”. Нека това нейно първо ски и тРима гръцки писатели. лични са пм темите, които ги интересуват и
посещение в Димитровград - Откъде идва вашият интерес към съвремен- проблемите, конто ги привличат.

|Щ||Р| бъде и първо действие на нес- ната българска литература? - Разбрах, че се интересувате и от българската
|ЯРм вършващата „пиеса” за попу- * За българската литература започнах да се поезия от поетите?

!•« ляризиране на литературата и интересувам преди петнадесет години, кога- * Надявам се, че ще имаме щастието и с из- 
четенето. то организирах участието на „Октоих” на па- бора на съвременни български поети, така

наира на книгата в София, а при избора на както имахме щастие с избора с българските 
ППГ миппгяеяя м, писателите за този проект, консултирах Ми- прозаици, и надявам се вече на следващия па
те обогати и известната гпъб- ха11Л0 Пантич, Велимир Костов и Мила Васов наир да направим промоция па някои от бъ- 
ска писателка Любица Арсич и по опРелелен иачин ние четиримата разде- дещите автори па „Октоих“. 

че привлече вниманието па Привилегия е възможността л'1хме отговорността за избора на писатели- - Имали ли сте промоция па тези книги в Бъл- 
преподавателпге по литерату- да се срещнеш и да можеш да ' гария?
ра в димитровградските учи- слушаш такива мъдри, изкдю- - Според Бас какво е значението на този про- * Ако се окаже, че съществува такава въз-

читедно начетени и духовно ект? можност, ние с удоволствие ще ги предста-
предпочетоха сре- богати хора, като нея. Тя пока- * Струва ми се, че публикуването.на съвре- вим там. Това ще бъде повод да си припом- 

щата с известните съвременни За на присъстващите пътя за менни чуждестранни писаели е от значение и ним за приема на съвременни български пи- 
писателкп не можем да пред- влизане в литературата. А това за нашите автори, и за читателите, защото да- сатели в Сърбия и Черна Гора и за това ще го- 
полагаме/! 1ези, които доидо- е четене, четене и много чете- ва принос за „хиерархизирането“ в домашна- вори Михаило Пантич, който сред нас, без

та литература. Съвременните сръбски писа- съмнение най-добре познава теченията в съв- 
тели трябва да имат предвид какво се пише в ременната българска литература.
България и Гърция, както и в Унгария и Ита-
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Със своето уверено и спо

койно изказване по всеки въп-Еле/ш Алексиеви

лища, с изключение на един, 
така че не

ха, можаха да почувстват как не, а след това се пускаш в пи- 
казаното и прочетено тази ве- сането като в плуване и не поз- 
чер предизвиква в тях приятни воляваш да потънеш.

субави чувства. Любица Арсич е родена
Този вид литературни срещи 1955 г. в Белград. Преподава-

от 20кГпУкогатоей?л и гости ™ Гм^алното ™,Рще‘ Т^ърът “Христо .Ботев” подготвя нова пиеса
великите имена в Сърбия и „Мокраияц”. Предпочита ..
България Михайло Пантич и краткия, ефектен, понякога и ”
Светлозар Игов. Втората сре- шокиращ разказ. Автор е на 
ща през 2011 г. са удостоили сборниците с разкази: „Барут-
Петя Александрова и Милое на фабрика”, „Зоната на здра- Димитровградският театър можпост да видят няколко Голите в пиесата гце пзпъл- 
Радович. Целта на срещите е ча”, „Пръст в месо”, „Обувки с ' Христо Ботев" тези дни уси- драми, така че съзирах интере- пят: Соня Виденова, Боряна
свързване на литературните цвят па бълха”, „Само за пре- ле11° подготвя пиесата "Кучка" са им за този театрален жанр. Лазарова, Славча Димитров,
деятели от двете страни на 1ра- лъстителки”, „По-тигреста от 07 българската авторка Теодо- Всъщност, театърът "Христо Соня Станулова, Николпнка
цицата. Осъществяват се с ог- тигър”, „Коте,"обичаш ли ме”, Ра Д11мова- Става дума за съв- Ботев" трябва да покаже, че ос- Ганчева, Борис Лазаров п Ми-
ромпо усърдие на работещите романите „Пазители на казаци ременна драма, в която се гово- вей комедии, успешно може да рослав Нацков.
във ведомството и с помощта ката граница”, „Икона” и Ри за сблхськ между дъщеря и с справя и с драми", каза Алек-
па Министерството па култу- „Манго”, две антологии. Лау- нейната внезапно появилата се сич.
Ра7а- реат е на престижни награди маика. Ежедневието на млада- ;.............................. ..........................

Всичко, което каза Елена като „Златно перо”, „Апдриче- та жена'която балансира меж- ;
Алексиева, беше пропито с ис- ва награда”, „Борио1авГ Пе- ДУ семейния живот й извън- : Поетически ОтбруЛки 
крени емоции. А така и твори, кич”... ’ ” К брачната авантюра, неочаква-
когато дочуе или види нещо, И двете писателки заявиха "°евзривеноотеднотелефон- 
след което нещо вътре в нея ре- че се чувстват изключително но обаждане, което не е пред- 
агира, тя го пресъздава на хар- на този вид срещи с четящи хо- П0/1ага^а/ че ще се случи, 
тия. Родена е 1975 г. в София, ра и че това няма да остане са- Пиесата ще постави на сце- 
завършнла е Международни м0 първото им идване в Ли- ната Димитровградския теат- 
икономически отношения в ммтровград.азащонетукдасе Раиен деец Слободан Алексич.
Университета за национално и роди и идея за някоя нова Той заяви, че от дълго време в 
световно стопанство, а е защи- творба. А димитровградчани, теагьра Христо Ботев са об- 
тпла п докторска дисертация - които този път са пропуснали мислили идеята да подготвят 
програма по семиотика. Рабо- срещата, нека на следващата 'к)"!Ката и че е дошло врема 
тила е като асистент в Нов бъл- непременно дойдат, само ще ”ДШ17а ДЗ се рализира. См» 
гарски университет, о^аче над- им се кажа защо! там, че публиката ще го харе-
делява трайният й интерес ' л ше- По време на тазгодишция
към чегене и писане. Хляба си лристова "Балкан театър фест" Д1шит-
изкарвл като конферептен ровградските любители на та- .,

атралното изкуство имаха въз- Ц..

В. М.II X

Кучката" от Теодора Димова

Б.Д.

По случай Пързия сняг в нашите краища 
с пожеланието

„ДЕБЕЛ СНЯГ - ГОЛЯМ КОМАТ"

Снежинки
0?;< небзую клело гхжни балерии"м 

(РЩ1 птхр ог носят кухцави сиежитсч 
.да дощнаж свенливо земята. 

НаШШ Зд изпълнят длъжността си свята
: Денко Гг.пелов
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Наташа Йоцеба Панич 
написа нова книга за деца

Среща с поета Емил Петров

„Искрено 

предавам 

изживяното/у
Искрена и изящна 

детска приказка
който има и русал-Писателката На- 

таша Йоцева Панич, 
по потекло от ди- А

ки.
Ивана Костади- 

нович в рецензията 
си оценява, че Ната- 
ша Панич в тази 
книга "по детски на- 

Мь чин е заговорила за 
сериозни човешки 

ШШШШ задължения и проб
леми" и добавя: 

"Ние, по-възрастните често 
имаме големи изисквания 
към децата си, пренебрегвай
ки понякога становищата им 
или пък не възприемайки ги 
серизно, тъй като са деца. Но 
тези наши деца всъщност нас
тояват да ги зачитаме като 
личности, да приемем, че и те 
могат да имат свои пробле
ми, задължения, интереси и 
желания, свои права, свои 
тайни... Те всъщност са 
най-искреии, но и най-уязви
ми".

Г-н Петров, неотдавна излезе * Кои са най-важ- 
пореоната Ви стихосбирка. ните източници 
Как с пет прилагателни бихте на поетичното Ви 
оценили стиховете си,
ли в пея, не притеснявайки се - Любовта е основният дви- 
при това от факта, че това гател на вдъхновението ми. 
може би ще бъде нескромно? » „

- Искрена, директна, пре- КйШ0 ПОт !Шягае ли,ст*Г 
* е. меж сьс стиховете си да обла-цизна, емотивна, безкопро- городите не само себе си, но и

хората около Вас, средата, в 
* Доколкото сме добре запозна- която живеете, работите и 
ти, Вие сте единственият ди- творите, както и душите на 
митровградски литературен 
деец, който е член на Сдруже
нието на писателите на Сър
бия. Какво е чувството?

митровградското се
ло Каменица, която 
живее и твори в Пи-

- Целта ми е да публикувам рот, тези дни публи- 
още един роман и евентуално кува 13-ата си 
още една стихосбирка. Други под название "Опа- 
цели нямам. И самият съм ковай желанието в 
озадачен от факта, че стигнах 
до 6-ата си книга, въпреки 
всички проблеми и липса на 
съответна подкрепа.
* В момента какво пишете -

- При писането изобщо не поезия или проза?
- Пиша

залегна- вдъхновение?
книга

■ '

:УПАКУЗ: ЖЕАУ у . звезд:читателите?

роман, но от време 
"излита" и някое

се ръководя от идеята дали 
някого облагородявам или на време 

- Драго ми е, че съм част от разтъжавам, нито пък имам стихотворение, 
едно такова уважавано сдру- намерение на някого да пов- * По принцип не организирате 
жение. Не правя съпоставка лияя. Аз искрено предавам промоции на книгите си. Този 
между мен и великите имена това, което изживявам, и то- път да очакваме ли изключе- 
в областта на литературата, ва, което ме измъчава. Всеки ние, т.е. публично представяне 
които някога са били или в нека вземе от поезията ми то- на най-новата Ви стихосбирка

"Глина прахоляк и малко спо
мени"?

момента са негови членове. - 
Всъщност вдъхновява ме, че *

ва, което му е приятно.
Имате ли краен стремеж в 

принадлежа към нещо толко- литературата? 
ва велико.

Костадинович добавя и 
следното: "С детски език и- Най-вероятно ще я пред

ставя в Ниш до няколко месе
ца. Що се отнася до предста
вянето й в Димитровград, мо
же би и това ще стане, но в то-
зи случай ще поканя да при- звезДа • Става дума за книга
™ОтгоТемиИцеремоДни" МаГаприказка за подрастването и 
ги хора. От големи церемони ^ е я'бълка „ че всичи1 обучението па момичето Ма-
али, т.е. организиране на Твъпло пано в жи- ша в една среда далеч от се-промоция на моя книга от садоОри... 1 върдс рано в жи - к оолителския,,,,вота то почувствало неспра- меиството и родителския 
страна на културни ведом по за шастие Д°м/ Далеч от най-дооритества в Димитровград не се ведливостта, по за щастие * Д
пчжлая вгъптгтгт това няма има способността с бляновете приятели и красотата на род- 
ла ™зволГ си ДЗ отпътува в друг, по-до- ння край, в едно по-инакво

бър и по-шарен свят. Маша време без телевизия, ком- 
опакова някое свое желание в пютри, мобилни телефони...

речник, но същевременно и с 
много метафори и символи 
(започвайки от самото загла
вие), Наташа Панич ни пре
доставя искрена, изящна

Босилеград

ЧК организира 

лекции за борбата с 

наркомания и СПИН
В рамките па акцията "Но- и въпроси по темата, 

ември - месец на борбата сре- По същия повод на учени- 
щу наркоманията и другите ците бяха раздадени и афи- 
болести на зависимост" ши, а сред тях бе провредена 
Общинската организация на и анонимна анкета, с цел да се 
Червения кръст в Босилеград утвърди, колко са запознати с 
и тази година организира тежките последици от нарко- 
лекцин и анкети за осмоклас- манията, алкохолизма и тю- 
ниците от основното учили- тюнопушенето. 
ще и ученицеите от гимнази- И тази година по повод 1 
ята. За последиците и пре- декември - Световния ден за 
венцията в борбата срещу те- борбата със СПИН Червения 
зи "съвременни болести" ми- кръст организира лекции за 
налата седмици лекции на седмокласниците и 
учениците изнесе педагожка- ласниците от основното учи- 
та Милена Георгиева, волон- лище. Лекциите по темата 
тер в ЧК Босилеград и служи- изнесе Мирослав Алексан- 
тел в Полицейска станция, дров, преподавател по био- 
По време на лекциите, които логия в основното училище, а 
отделно бяха организирани на учениците бе прожекти- 
з? осмокласниците и гимна- ран и документалния филм 
зиспгге, бе прожектиран и "Момчето, което се срамува-

ПА.Р.

Разговора проведе:Б. Димитров звезда, след което и се откри
ва по-красив и почтен свят, в Б.Д.

осмок-

филм ше".документалния 
"Скок", а учениците задаваха

Тази "стара госпожа" в димитровградския квартал "Строшена чешма" 
очевидно се нуждае от нов покрив, но собствникът май не е имал време да 
й обърне достатъчно внимание през лятото. Затова е сложил найлона, за . 
да спре пропадането й през зимата.
В Димитровградско през тази година па много къщи бяха подл1енеии пок
ривите. Основната причина май е това, че през миналата зима имаше 
много сняг, който натежа на старите покриви и допринесе те да иодда- 
дат.

Учеиицик.е “решават ’’ анкетата Б.Д.
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Приключи есенния полусезон 6 ПФД НФЗ - 15 кръг

"Биляча" не дойде Поражение за край 

в Босилеград Злочудово-Балкански 3 : 2 (1: 0)
15 12 2 1 39:8 38.
'15 ТО 3 2 43:16 33
15 11 0~ 4 32:18 &
ТГ7П 4 37:2Т 31
^ 10 0 5 28:22 30

Злочудово, 25 ноември 2012 г, зрители

Срещата от последния дошли на срещата. кович в 44, М. Петрович в 70 и Сретен
кръг на есенния полусезон в В останалите „двубои" от Станкович в 77 за Злочудово, а Б Иванов 
ПчинскаI футболна дивизия последния кръг са постигна- в 51 и С. С. Соколов в 89 минута за Бал- 
между Младост и Билячя" ти следните резултати: "Че- кански. Жълти картони- Косгич С Стан- 
от едноименното буяноваш- лик" - "Алакинце" 2:3; "Вран- Пойиг™ 'а
ко село трябваше да се изиг- ска баня" - "Пчиня" 1:6; "Ас"- вп я акович °1, Злоч)що-
рае на 2 декември на стадио- "Беса" 1:3; "Терноци" - "Пав- В°' 3 1 е°Ргаев' Маноилович и С. С. Соко- 
на "Пескара" в Босилеград, ловац" 1:4; "Небесни ангели" Л0В от Балкански. Червен картон - Рис- 
обаче гостите не пристипгаха - "Младост" (Сувойница) 7:0 тич от Злочудово и Маноилович от Бал- 
в нашия град и мачът ще бъде и "Левосое" - "Морава" 2:4. кански.
зарегистиран със служебен Мачът между "Кондива" и Злочудово: Стоилкович, Костич, Здрав- 
резултат 3:0 в полза на "зеле- "Трешневка" също не е изиг- кович, Маринкович, Ст. Станкович Ран- 
ните". Освен босилеградски- ран. джелович, М. Николич (Пейчич)' Лю
те футболисти, преди нача- Есенен шампион в ПФД е Николич (Тасич), Ристич, Ср. Станкович 
лото на срещата на Пескара Пчиня" от Търговище, която Петрович (Спасич) Р '
пристита и съдийската спечели 42 точки от 14 изиг- Балкански: Лилич, Гюров, Д. Иванов,

Георгиев, Басов, Марков, Нацков (С. С
Соколов), Петров (Н. Иванов), Б. Иванов, заслужено стигнаха до нея. С този кръг 
Алексов и Манойлович. завърши есенната част от първенството.

Макар че в мача влезе като фаворит, от- Пролетната част от първенството за- 
борът на Балкански претърпя загуба. До- почва през средата на март 2013 г. 
макините сякаш повече желаха победа и

1.М0РАВАШП)
2. ВПАСИНА
зтрУДАРА.

ЩЩ
5.БАЛШШ____________
Ш^ВДДГТВ 9 2 4 24:1ТТ?

15 8 2 5 30:16 &
15 5 2 8 19:28 &

Т5‘ 5 1 9 26:28 16
15 5 1 9 17:21 16
15' 5 1 9 “25152 II

4.С

7. ЗАПГШЪАЦ
8. ЗЛО ЬУДОВО
9. С&ШГ
ЙШЖВИЦА
11.ПУК06АЦ
Т27БСК“ 15 4 4 7 14:24 16

15 5 1 9 23:43 16
14.НАЛРЕДАК 15 4 3 8 15:29_15 
“НЕШНСТШ 1ТЗ“1 11 15:35 .10' 
11ЩЛ01Ш1ТТТ15 2 0 13 1545 5

13.6УЯЖ

15.3

Табела след края на есенния полусезон:
мач поб. рав. заг. гол-разл.

точки
1. Пчиня (-1) 14 14 0 0 68:9 42

ДС.2. Нсбески ангели 15 13 1 1 55:7 40
3. Морава 15 12 1 2 63:16 37

Турнир по футбол на малки брата 6 Етрополе4, Алакинце 15 9 2 4 33:18 29
14 9 1 4 23:14 285. Беса (-1)

Пионерите на Балкански 

спечелиха първо място
6. Младост

(Босилеград) (-1) 14 8 1 5 32:21 25
7. Кондива (-1) 14 8 0 6 25:21 24
8. Терноци 15 6 4 5 29:26 22
9. Челик 15 5 2 8 26:37 17

10. Ас Н1 14 5 1 8 В българския град Етрополе в началото 
  месец се проведе 16-ят междунаро

ден турнир по футбол на малки врата за 
1 10 20:43 13 момчета, родени през 1998 г. и по-млади.

12~ Мероприятието се провежда традиционно 
случай годишнината от смъртта на про

фесор Иван Славков Батето. Участваха 8 от
бори, разпределени в две групи. Във финал
ния мач се срещнаха отборите на димит
ровградския Балкански и домакинския сьс-

тройка начело с главния ре- рани мача. ?!дим“тР°вФаДЧани с I
шш Хшм.^щгата0! В П°4 СЛеДВа Че™рИМе' Ботевград, който се нал°ожиР над^отбор! _
Драган Д^к“с^лш ГиролГия^зсщ Гг- ПраВвЦ С 2 = —
ца, които съставиха прото- то ще стартира в края на март ™ димитровградския ■ИНИШ^вшя
кол, в който констатираха, че следващата година. "Млало?с- Р получиха признания Иован Стану- : ~ - 4
са създадени всички пеобхо- т" ще посрещне "П^вГовац" то "а^Радата за 11а“-Добър гол- —'.......... '
дими предусловия за изигра- ПУ1 Р “а11стоР с отбелязани гола (рекорд по Едип от отборите па "Чавдар" - Етрополе
вапе па мача и че гостите не са броя на головете в турнира принадлежи на

Валери Божинов, кбйто сега е един от
най-добрите български футболисти), Иван тава на Балкански, в турнира за ветераните 
Маринков бе провъзгласен за най-добър иг- Учасгва и състав нр отбора Задругар от пи- 
рач в защитата, Дарко Гъргов бе най-млади- Ротското сел° Крупъц, който спечели пето 
ят участник в турнира, докато Небойша Ран- място- Членът на Задругар Саша Мадич по- 
гелов е най-добрият треньор. дучи награда за ферплей.

Паралелно с пионерския турнир се прове- Турнирът в Етрополе се проведе в местна 
де и 70-я международен турнир на ветерани- зала'в която игрището бе с изкуствена трева, 
те за купата "Франко Барези". Съответният Организатори бяха Община Етрополе, отбо- 
състав на Балкански в тази конкуренция Рът "0лимпиец" от Правец, Българския

Владичин хан, 1 декември среща "Младост" бе домакин в ФЗ-боЛеНСЬЮЗиПФК"Чаадар"отЕзРоп°-
2012 г. Зала "Морава". Зрители спортната зала във Владичин {?овица Алексов бе провъзгласен за най-до- 
около 100. Съдии: Саша Цолич хан. -Р ветеран, играещ в защитата. Освен сьс-
от Лебане и Деян Спасич от Гостите оказаха съпротива 
Владичин Хан. само в първия гейм, който бо-

"Младост": Георгиев, В. Ва- силеградчани спечелиха с 
сев, М. Васев, Стоименов, Сто- 27:25. В останалите два гейма 
янчов, Томич и Трайкович. На момчетата със зелените фла- 
резервната скамсйка^още бяха нелки доминираха и допусна- 
н Котев, Стаменов и Йорданов, ха па противника само 11 точ- 
които не са влизали в игра. ки във 

“Флака": Д. Халитп, Д. Ни- гейм.
колич, Емерлахи, Салихи, Де- В Междуокръжната волей- Димитровград 30 ноември две четвърти. Това бе Димитровград: Иочанович 
мири, В. Николич, Ф. Халитп и болна дивизия следва пауза, 7012 г. Спортната зала в СЦ най-доброто полувреме, кои- 13, Петров, Мити : 3,.. I. Пет-
Стаиоиевнч. която ще продължи до март "Парк", зрители -около400. то димптоовградчакн ц.шт- ров 8, Рдаджелоз 26, Д. Пзт-

Ьоснлеградчанн записаха следващата година, а преди Димитровградските бас-, р,аха през този сезон. През ров, Андреев 6, М. ГЪтроз,
°Т 1|ачалото на почивката на "Младост" оста- кетболиеги стигнаха до вто- вторрта част обаче рнттмът МцШкович 16, Дрлгупшович

като в VII кт ГЬЙ ва да изиграе отменената сре- рата победа в тазгодишното им отслабна, но цнто един 13, Рздованович7, ИсзнсзЮ.
сре0щ; "ФлГ" оТЯре&с лТихТ^бГ4 ИТ° “ ^ & ^ В СЛеДВаЩ"Я Д1“ШТ-
убедителен ■ резултат - 3:0 мач да се състои до средата на ложп><а с убедителен резул- въпрос. Затова шанс за изява ровградчани гостуват на от-
(27:25, 25:11 и 25:13). И в тази текущия месец ПЛР тат над отбора Бор РТБ. Ма- бе предоставен и на младите бора Пирот.

чът бе решен през първите играчи.

15:24 16
11. Биляча (-1) 15 5 1 8 27:43 16 на този

.. й
12. Младост
(Сувойница) 15 4 №
13. Павловац (-1) 14 4 0 10 20:42 по14. Вранска Баня 15 3 0 12 18:54 9

15 2 0 13 Ш54 615. Левосойе
16. Трешневка(-1) 14 1 1 12 17:56 4

- -й V:?

■Г * IЩмА 1 .

ттт

Междуокръжна волейболна дивизия 
Лесковац - VII кръв__________

"Зелените" записаха 

първа победа
АС.

Баскетбол - 9 кръз от мъжката регионална лиза изток

Нова победа на димитровградчани
втория и 13 в третия Димптровград-Бор РТБ 102 ; 78 (32 :13; 26 :17; 22 :27; 22 : 21)

АС.
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Приятелска международна волейболна 
среща_____ 1п тотопат

По точка за всеки отбор ^ълн°Ценен ЖИВ0Т/ изпълнен с многостранни дейности
Преди броенни дни в Димитровград бяха изиграни ЦеНК0В " прТ"“ИЩН° “ ос?овно образова-

две приятелски срещи межлч млялитр г-иг-ГрЗНИ (1У 28-21112 Г.) Ип>»*«»СЧН нпе в Димитровград. Бил е председа-
дейболните отбори Цариброд и Локомотив от СоНзия" Чарибродската общественост тези на с>К 1981°°™ С
В срещата на момичетатт,,,! Т София. дни се раздели завинаги от ценен и Въ* шЯ андат' °т 1981 г “на“иР-а на ДДЪЖ' 
КИНитесЗ 1(25 17-75 0 0^ ат3Раст.™беДиха дома- уважаван съгражданин, изявил се Шо! За4"Рек70Р,1ОЮ Иосип Броз 
шатз мржи " • 19' 25.27, 25 : 12), докато в сре- приживе в различни области на жи- ВлГ/ЦЧ Ж? |Я Т ' която от 1990 г- се реформира
щата между момичета младша възраст по-добри бяха вота- Онези, които го познаваха 1>1г^жЯ като гимназия, след което отива в зас-
госгенките, които двата сета реализираха в своя полза - по_от6лиз° ще го помият като добър Н2мЯ| лужена пенсия.
25 : 14 и 25 : 21. Г Р СВОЯ ПОЛЗа възпитател и преподавател, дирек- И като просветеп Деец, и като об-

Това бе трета среща на млали ст гтяви ня тор на обРаз°вателно-възпитателни ^Вя,'^^1I ^ественик, суспех се изявява и в дру-
ра. Тенденцията е тези гт ггезя™ Л А 6 ин<™уции в града, общественик и Ш област,1: Горанското движение, дъ
ни На волейбоя1^Г л 4 ШТТраАИЦИ0И' политически деец, оглавявал различ- Дегатската система... Неговият инте-

■ па волеиоолиа ките от Димитровград те ще са от ни организации Р Рес не се изчерпва с това, а проявява
голяма полза преди началото на лигата за млади кате- Жизненият му път, подобно на влечение към пчеларството и други
гор" АС г„„= в.™,Р,,

шения, за да изпълни задачите, които сам на се- »°РечиВ0 да го обрисуват, защото притежаваше 
бе си е поставил. С присъщото си усърдие, ус- човекодюбив и съпричасност към всеки,
тойчивост и упоритЛ надделява всички труд- " К°ИТ° °би9,ваше' °™осно работеше - стреме-
ности и през целия си живот върви по възходощ “е “ Да ™ разбере по "аи-ч°веш1<>1я ™ При път г това им оказва безкористна помощ. Ако се

Милутин Милча Ценков е роден през 1928 г в ВНИКНе п°-дълбоко' Ще се Разбере, че той прите- 
с. Смиловци. Основно училище и прогимназия *“!в0“6ен0 ЧуВСТВ° 33 Уваж?ние » наи-«ен™- 
е завършил в родното си село, а гимназия в Ди- н0„ трудолюбиваостШИЯ КРаИ' ЧеСГН°СТ'СКр0М~ 
митровград. Следвал е на Природо-математи- к' , тт
ческия факултет - група биологая В семеиният *рьг Ценков се изявява като не-

В просветата работал от 1952 г„ първо в Дол- ™РуГ' дюбещ баща' отностиелно строг 
ни Криводол, а през 1956 и 1958 г е директор на родител' н0 УважаваШ чуждите мнения и под- 
осемгодишното^илищевс. Каменица ОтШ! иачш,аиие'
г. работи в гимназията в Димитровград като пг|^а такава Д^боко хуманна личност може с 
преподавател по биология, а няколко години °™°В™* ® ПР‘,МеР 33 подражен,<е' за 

просветен инспектор за Пиротска и Ба- подрастващите поколения, на
бушнишка общини Р ? конто той приживе отдаде цялата си творческа

Вече през 1976 и 1977 г. работи като полити- В“Р™В ” :в0,,те знания и Умения-В тази насока ГЛ' ,,-Г Г-ТС1Г л нашият град с неговата кончина остава значи-чески сътрудник на ОК на СЮК в Димитров- телно обеднен.
Збразователню^центъ^^Братство4”едшкпво" П“ ПреД —а МУ —>

едногодишен

Междуокръжна волейболна лиза Ниш - 
3 кръз

Още едно поражение 

на ЖОК Цариброд
Ас (Ниш) - ЖОК Цариброд 3 : 0 (25 :10; 25 :10; 25

Димитровградските волейболистки загубиха на гостува
нето си в Ниш от отбора на ЖОК Ас. Домакините бяха 
по-добри през целия мач и напълно заслужено стигнаха до 
убедителния точков аванс.

В следващия кръг Цариброд домакинства на нишкия от
бор Стампедо.

като

Д. С.
Ст. Н.

ТЪЖЕН ПОМЕН ТЪЖЕН ПОМЕН ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15 декември се навършват 40 ДНИ от смъртта 

шия мид и непрежалим съпруг, баща и дядо
На 12 декември ще се на

вършат ЧЕТИРДЕСЕТ ДНИ 
от смъртта на нашата мила 
и непрежалима майка и ба-

на на-
На 12 декември се навършват ЧЕТИР

ДЕСЕТ ДНИ от смъртта на милата ни май
ка и бабаба

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ, 
пощальон от Добри дол 
(1935 - 2012)

СТОЯНКА
ВЕСКОВАСТОЯНКА ВЕСКОВА 

от Димитровград, по потекло 
от с. Гуленовци

Папахидата ще отслужим на 15 декември 2012 г. на гро
бището в Босилеград. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спомени за теб. 
Благодарим ти за всичко!

Почивай в мир!

Завинаги ще я помним по доброто и по 
широкото сърце. С любов и благодарност 
ще се преклонни пред светлата й памет и 
вечно ще я пазим от забрава. Липсва ни и 
много я обичаме.

На този ден ще дадем панихида на гро
бищата в с. Гуленовци. Каним роднини и 
познати да ни придружат.

С обич и признателност се прекланяме 
пред светлата ти памет.

Вечно в сърцата си ще те пазим от забра-

Благодарпм ти за всичко. Почивай
ва.

мир!Опечалени: съпругата Венка, синът Любен 
и дъщерята Ценка със семействата си

Дъщерята Бранка Яначковт, зетят 
Миодраг, внучките Снежана, Ана и Марио и 

правнуците Огнен и Йована
Синът Иван Весков, снахата Вера, внуц 

Деян и Александър и внучката С
ите

ТЪЖЕН ПОМЕН аня

На 10 декември ще се навършат ЧЕТИРДЕ
СЕТ ДНИ от смъртта на нашия мил

ТЪЖЕН ПОМЕНСТАНУЛ МИЛЕВ 
от с. Желюша На 8 декември (събота) се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на 

напрежалимия ни съпруг, баща и дядо

ВИКТОР ЙОСИФОВТежката и кейарна болест те откъсна от пас. Мъчно ни е 
да живеем без теб, по ни крепят хубавите спомени, които 
ни остави. Времето без теб ни е изпълнено с дълбока тъга и 
голяма мъка.

Не можем да те върнем, но винаги ще те помним и ще за
читаме твоя достоен живот!

Съпругата. Спаска, синът Предраг, дъщерята Габрийем, зетя 
Никола, внуците Тияна, Драгана, Александър и Борис, 

сестрите Венета и Виолета със семействата си и 
многобройните роднини и приятели

от Димитровград
Панихидата ще отслужим от 11 часа на Димитровградските гробища. Кадим роднини, 

близки и познати да ни придружат.
Самотно е знай, когато те няма 
и времето спира без теб да върви.
Отново ни сграбчи мъка голяма ■ .. , •
и знаехме, че няма да спре да боди!
Покой на душата ти! '

С дълбока скръб: съпругата Радмила, дъщерите Ирена и Анета, зетовете Митко и А
■ внуците Андрия, Нинко, Милица и Мария

еян,
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Ж„Ръченица с лисица" Симеон Костов
Хоро(лов) се тресе и вие, 
кавал свири, тъпанът бие,
МУП играе дано надвие!
„Виктори(н)а група" друска ли друска 
с Екс солисти и министри 
с монополисти-субвенционисти, 
екстра(торо) фолклористи. 
Хоро(ловът) продължава, 
се върти, МУП се не предава 
храбро се държи, 
ирекалено превзети, със силен 
бизнес заети, натъпкани с милиони, 
играчите насметени се съплитат 
изморени „ръченицата" не почитат 
да бягат по-обичат.
По-разкошни били клетките на 
чуждите затвори?
Кой ще надвие още се не знае?
Струва ми се струва „лисицата" 
пак ще надиграе.
Тъпанът тупа - кавала потсвирква: 
с тояга дебела... ах Забела, Забела!

♦ В тоталният мрак и в 
края на тунела е 
мрак.

а Властта не ми даде 
супсидии за откри
ване на малко

Поятарскьи
туризъм

До би стигал до мойто село минуйем през две село. Гледам цьвнуше 
две-три убаве иже у центърът на селата. Кукьете гьи напраише. очисти-

силно
предприятие-купле- 
рай. Не ще да на
сърчава конкурен
цията.

ше дворовете, посекоше клонкьете на дръвчетата, одзъдаше скару. ко
мини у сред двор, турише клупе под ореят. А на балконите цвекье. Да 
гьи гледаш с мерак. Викендице ли су, иже ли су - одека я да знам. А 
йедну йедън човек напълно нову напрайи. Он работи у Гьерманию, кажу 

А НаЙ-ГОЛЯМ проблем да йе на ньега лъсно - кукьата ниче ко печурка, през ночту. И она у етно
стил, а на балконът шарена църга виси.

- Че развивам туризъм - рече ми мойто бабичка.
- Къв туризъм у наща села може да се развива - зачуди се я.
- Опщинете и държавата давам паре да се съживе селата. Некойи до

били паре, а некойи си сами поправляю ижете. Повързали се с туристич- 
кьете организацийе и чат пат ньи дойде по некой. Печу му леб у

Гъба - дали е отров- вурнюту, готве йеденье, кане гьи със сиренье, заколю ягне и печу га по 
нашкьи. Искарую паре. Ония, гьерманацът, имал четиресе госянина, спа
ли йели, арчили паре, шетали... Он и два коня има. Научил, човекат, у 
Йевропу ко се прайе паре.

Мисли я неколко дъна и смиели. На ютре дън събра чукалата и отидо 
къмто горуту. Ама не се върча целу неделю. Жената и комшийете се уп-

на държавната ад
министрация е не
заетостта на заети
те.

А Коалицията е като

на ще разбереш ко
& Л тесио ки га I 

та тесио скр&ч«./
гато е вече късно. 

а Държавата това съм 
аз! 0, колко модер
но звучи това! 

а Белградският пана
ир на книгата - още 
една манифестация 
на „Ресавската шко-

:

II лашили што ме нема и пошли да ме траже.
- Кво прайш, дърто човечище, тука толко дъна?
- Попраям поятуту. Че развивам селскьи туризъм - реко сериозно.
Они се погледаше, само што не рекоше да съм полудел.
- Поятата йе арна. У ньу са се могу напрайе неколко собе. Че има све

V

7

тя?-'
кво имам и ония у селата: купатила, ресторан, телевизор, че дооде лов- 
джийе, у горуту има зайци и диве свинье колко очеш. После ка опщина- 
та види да бизнисът върви, че ми прокарам струю, путат че поопрайе, 
мож га и асвалтираю. А до тъгайе, че може да дооде само ония що 
имам джипове, а при ньи су парете. На улазат че накачим звънчетия и 
прапорци. Све съм смислил.

„ф" се пишат. ' *одека ™вода 30 тая купатила. Па ти тука воду немаш рукье да си
- Тогава насрочи ги през май, юни или юли изминеш, а камо ли туристи да пречекуйеш.

- посъветвал го шефът.
- Но тогава всички хора са в отпуск.
- В такъв случай го насрочи през януари, 

вефруари или мард.

ла".■ I

Управници, началници • • •

Началникът на една администрация съоб
щил на своите подчинени:

- И така, аз взех решение да работим само в 
сряда - единствено тогава да имаме приемен 
ден!

- Почел съм да копам бунар. Ако требе че копам дваесе метра дълбо
ко, ама тука вода има.

- А кво друго че показуйеш на туристите, мой човек?
- Те туя дубицу нема да сечем, за ньу су баба и мама вързувале коби- 

луту ка су доодиле за млеко и преобуку да доносе на овчаратога. Е онам 
йе сеникат, тука че зденем два три стога сено, да виде човецити ко йе 
раньена стоката. Е по-доле че напрайим йегрек, некой че оче да преспи 
там. И йош нещо че смислим, че гледамо ко прайе другьи. Тая идея, же
но, нейе лоша. Може и нешта да заработимо. Децата су без работу - 
йедното че буде готвач, другото че йе водич, унуците че помагам... Не
ма грешка, свити че гьи запослим.

Жената и комшийете се повъртеше, па си отидоше.
- Ка ти мине щурочата дойди си дома, рече, до тъгайе прай 

мислил!

шш:;- Защо? - полюбопитствали другите.
- Ами защото във вторник ще почиваме, 

тъй като ще работим в сряда. В четвъртък ще 
си почиваме, защото сме работили в сряда. В видял портиера, с когото били близки, и му 
петък ще си почиваме, защото в събота и не-

Рибата 1Г-г
Директор се върнал от съвещание ядосан,

се оплакал:
- Днеска доста ме сапунисаха!...
А портиерът се пошегувал:
- Господин директор, нали знаете, че риба

та се вмирисва откъм главата!
Минали се няколко месеца, дошла заповед

деля ни чакат пикници, уикенди, вили, гра
дини и т.н. В понеделник ще сме капнали и 
няма да можем да работим. Разбрахме се, на
ли?!

- Господин началник - поинтересувал се
един бюрократ. - Туй за уикендите и вилите, за съкращения. Мислил, мислил директорът 
дето го казхте, го разбрах, и другото също, са- кого да съкрати и накрая се сетил за бай Иван 
мо едно не можах да разбера: всяка сряда ли портиера. Повикал го и му съобщил решени- 
ще работим, или ще прескачаме по някоя ето си- Портиерът се натъжил: 
сряда за почивка?! - Господин директор, точно мен ли наме

рихте да съкратите?!
Директорът отвърнал:

Майка загрижено попитала синчето си: ~ ^а“ Иване, рибата се вмирисва откъм
- Кажи ми, какъв ще станеш, като си толко- главата-но откъм опашката започва да се чие- « мьдзУ> ко се праи сиренье, вурда, ко се бийе млеко. Аранжманат под

разбира и три дъна спанье на йегрек и лов, ако йе почела ловната сезо
на. За деца до дванаесе године цената йе двойно по мънечка.

Ка могу совиянци на край на Лукавицу да иду да йеду месо од мангу-

кво си на-

Я остадо да планирам пройектат селскьи туризам на мойту пояту. Ако 
све пропадне, че купим трийестина овце и пак че поминем. Кой оче десет 
дъна да йе овчар, плача толко и толко, я га учим ко се чуваюу овце, ко

Качества

ти.ва мързелив и само лъжеш?
- Ами... то е ясно, управник, депутат... к.Доклад

Управник вдигнал акцизите и изпратил
Управник споделил с шефа си: свои Х0Ра да разузнаят какво се говори за не- лице, закво да не дойду на мою пояту да йеду ягнешко или овчо месо. У
- Мисля да насрочим изборите през август, г0- Скоро агентите се върнали и предали една наше село овцете йош пасу чай, не се роне със заразен моруз И здравйе и

и съща информация:
- Против вас никой не приказва. Но срещу 

майка ви говорят много неприлични неща.

септември, октомври, ноември или декем
ври, но не съм сигурен тези месеци с „в" или с почивка, мили гроджанье, а сиренье за паре. Тека ли йе? Кой ми открад

не идеюту на суд че га давам!
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