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След изключително студе
ното време през уикенда, ко
ето скова с лед Босилеград, 

във вторник “пристигна” 

снега и покри ледената нас
тилка
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Празници, традиции и обичаи
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В мдвечерието 

ид Иикулдем СтрЩ)

Според резултатите от миналогодишното преброяване

*ДОРИ 15,15 % ОТ ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА НЕ СА ДЕКЛАРИРАЛИ НАЦИОНАЛНАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ!

31-и Междунароа 
на книгата в Соф

Ознаменуван Деня 
на Здравния дом 
в Димитровград

Успех на младите 
босилеарадски волейболисти

ен панаир
ия

Впечатления приятни 

и мисли парливи
Второ място 

на турнира "Спорт 

Болей Мания" в София
с»а(5)

Награда
за четири 

работничкиО с 4 до 9 декември в Нациионалиия дворец на култу
рата в София се проведе 31-то издание на Софийския 
международен панаир на книгата Стр.ф Стр@
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Първият сняа не донесе изненади в нашите краищаСпоред резултатите от 
миналогодишното преброяване Пътищота в Димитровградско 

са проходими в зимни условияв димитровградска ввпгарите са абеапнино мнозинство
* В програмата за по
чистването на снега са 
определени приори
тетни участъци и сте
пенуване на пътищата

Обстановката след първите 
сериозни снеговалежи през 
първата част на седмицата в 

*Дори 15Д5 % от гражданите в общината не са деклари- Димитровградско е спокой- 
рали националната си принадлежност! на Местните пътни участъци

около 180 души, в резултат ма обслужва
ниската раждаемост, високия предприятие „Комуналац", 
морталитет и преселването на което и тази година е ангажи- 
отделии лица и цели семей
ства във вътрешността ма Сър
бия и в чужбина.

Според резултатите

ОбщественотоСпоред официални данни 
от преброяването на населени
ето, които бяха публикувани 
тези дни, в Димитровградска 
община живеят 10 118 жители, 
от които 5413 са с български 
произход или 53,5 на сто, до ка
то сьрбите са 2819 или около 
28 процента. Освен тези наци
оналности в общината са ре
гистрирани представители на 
още десет - роми, македонци, 
хървати, гораии, албанци, 
руси, словаци и словенци... 
Интересно е, че определен 
брой граждани са се деклари
рали като тогославяии, но фак
тът, че е голям броят на граж
даните на общината, които не 
са искали да декларират наци
оналната си принадлежност, 
дори - 15,15 процента, може 
би изисква проучване.

В сравнение с преброяване
то от 2002 г. броят на българите 
е увеличен с около 4 процента. 
Броят на сърбите също е уве
личен с около два процента, но 
с повече от два процента е уве
личен и броят на гражданите, 
които не са пожелали да се 
произнесат по въпроса за на
ционалната си принадлеж
ност.

рамо за поддържане на пъти
щата в зимни условия.

„След конкурса, на който 
преброяването в общината изпълнихме всички необхо- 
живеят5140 мъже и 4978 жени. Аими условия, общината 
В града живеят 6278, а в край- сключи договор с 
градските и селските среди предприятие за снегопочис-

тване и зимно поддържане на 
Що се отнася до останалите местната пътна мрежа. Има- 

градове в Пиротски окръг, бро- ме специализирана техника, 
ят на населението продължава която е в готовност за работа 
да намалява. Бабушнишка об
щина има 12307 жители, от ко
ито само 632-ма са българи. В 
сравнение с преброяването от- „ „
преди 10-ина години броят на 'комуналац . 
българите в тази община е ма- От техническия 
малял почти двойно. В Пирот- 
ска община има общо 57 928 Ташков узнахме, че техниката 
жители, от които като българи е максимално подготвена за 

али само 549. В

нашето

3840 жители.

града и крайградските сели- Петачинци - Трънски Одо- 
ща се хвърлят сол и пясък. В ровци и участъка Р-244А 
програмата за почистването Трънски Одоровци - Звон- 
на снега са определени прио- ци", изтъкна Ивица Младе- 
ритетни участъци и степену- нов, висш референт за пътно 
ване на пътищата. Но не сме стопанство в Общинскотоуп- 
доволни от нишкото Пред- равление. 
приятие за пътища във фа
лит, което и тази година е за- митровградско не донесе из
дължено от държавата за сне- ненади и особени затрудне- 
гопочистване на регионални- ния, а компетентните отпра- 
те пътища. Тяхната механи- вят призив към шофьорите 
зация не се ангажира доста- да не тръгват на път без зим- 
тъчно, така че по някои реги- ни гуми и вериги, защотото 
онални участъци минават със според прогнозите се очакват 
закъснение. Става дума за обилни снеговажели, които 
пътя Р-121 Димитровград - тепърва ще създават пробле- 
Смиловци - Изатовци - Сла- ми в движението, 
виня, пътя Р-244 Димитров
град - Лукавица - Долна Нев- 
ля - Скървеница - Врапча -

във всеки момент, както и 
предишните години", заяви 
Слободан Антов, директор на

ръководи
тел в „Комуналац" Васил Все пак първият сняг в Ди-

декларир 
четвъртата обо
са се експлоатация в зимния сезон, 

щина в окръга - По улиците и пътищата пос- 
Белопаланската са преброени 
12126 души, само 8 от тях са ка
зали, че са българи по нацио
налност.

тоянно се движат снегорини 
и опесъчаващи машини, а
предприятието разполага с 
достатъчно 
„Всички пътища в територи-

сол и пясък.Средната старост на при
надлежащите се към българ- 
ското малцинство в Сърбия е ята иа Община Димитров- 
50 години, който факт малцин- град са проходими в зимни 
ството ни причислява към условия, а на приоритетните 
най-старите шест национални пътни направления и улици в 
общности в Сърбия.

От 2002 г. броят на жителите 
на общината е намалял с над 
1600 души, което ще рече, че 
броят на димитровградчани на 
годишно ниво е намалявал с

Петър Виденов

Б.Д.

Регионалните пътища в 

Босилеградско са проходими
Селскостопанска инспекция установи

Заразено само седем
Първият сняг в Босилег- та не им задава трудности, в регионални пътища на тери- 

ПЛПТТРНТа ОТ царевицата радско, КОЙТО валя в началото босидеградския пункт за под- торията на общината са про- 
-*■ -*■ на седмицата, не предизвика държане на пътищата казват, ходими.

След извънредни проверки инспекцията установи, че с затруднения в движението. че са добре подготвени да ре- - Редовно поддържаме 
афлатоксин е заразено само седем процента от пробите Снежната покривка достига агират бързо и да предотвра- тя Рибарци - Божица, както и 
за тестване на тазгодишната реколта на царевица. д0 двадесетина сантиметра в тят всички нежелани после- отсечките от регионалните
Гражданите могат да бъдат спокойни, защото храната, най-високите планински се- дици по пътищата. пътища към Голеш и Горна
чието производство е свързано с използването на царе- а в Босилеград и околните Зоран Рангелов, шеф на Любата, на които в момента 
вица е безопасна, твърди Селскостопанската инспек- села 0 около 5 до 7 сантимет- пункта за пътища, който е в има 5-6 сантиметра уъпкана

състав на Вранското пред- снежна настилка, казва Рапге- 
Въпреки че снегът в момен- приятие, изтъква, че всички лов. Той подчерта, че за рабо

условия разпола
гат с камион - снегорин и ой 
гер за почистване иа с 
пътищата с асфалтова 
тилка, а тези дни се очаква А 
им пристигне и булдозер 
почистване на отсечките^

пъ-

ция. ра.
С афлатоксин е заразено са- ето производство е свързано с 

мо седем процента от тазго- използването на царевица е 
дишната реколта на царевица, безопасна и в нея не може да се [С 
която е била тествана в извън- появи афлатоксин. ••
редния контрол на спешна ин- До сега е направено всичко [ ''-д.,.. 
спекция, съобщи шефът на необходимо да се предотврати ‘ 
Селскостопанската инспекция използването 
Ненад Катанич.

та в зимни
’У/'. , СНЯГ ОТу- нас-

.„ "3на заразената 
Катанич, |т;. -. .царевица, изтъкна 

„Новините, които се появи- добавяйки, че и тези седем 
ха през последните дни не от- процента, в които е установен ^ 
говарят на истината", каза Ка-

пътища,
чакъл Рика"

регионалните 
са с настилка от

- Голеш и Четвърто ки 
както и

процента, в които е установен 
афлатоксин чрез добавка на 
подходящи адитиви, могат да 

Както твърди Селскосто- се ползват като храна за жи- 
панската инспекция, за всич
ки, които са давали безотго
ворни, прибързани и вредни върху представителна извадка, 
показания за заразяването на 
царевицата, която е стратеги- на царевица, в големи центро- 
чески селскостопански про- ве за преработка и в центрове- 
дукт на Сърбия, ще има съот- те за изкупуване на царевица, 
петни последствия.

чево
I лометро - Мусул,
] тя Две реки - Дукат. и

.1 Обстановката на ули« ,,е 
■ тротоарите в град3 с°'
Ш няма сериозни затРУАе1сцН- 
Ц понеже екипите на д у „ 

ята за строителни |0
пътища ги почиствс р

та пич. гл>-

.ч.вотни.
Тестовете не са провеждани

Щно във всички големи складове -о

гпетни последствия. във фабриките за производ-
Ненад Катанич заяви, че ство на царевично брашно и 

гражданите трябва да бъдат мляко, 
спокойни, защото храната, чи-

' V» ПЛР-3 Шш
мкдал-гд....... -•..._.........
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XXXI софийски международен панаир на книаатаРодилки напират 

за секцио, сватби 

през 5 минути
Впечатления приятни 

и мисли парливи ТОПЛИНКА В СЪРЦЕТО;

С приятели от София прис
тигаме и ца щанда на Ре
публика Сърбия, Сред носа- 

продукция от книги 
даме и няколко наши из

дания, които сме осъщес
твили с издателства от 
Сърбия. Тик е книгата на 
Михайло Пантич и Дарина 
Дончева;- " Българска лите
ратура - христоматия " в 
превод на сръбски език, съв
местно издание на "Брат
ство" и Филологическия 
факултет от Белград, кни
гата с разкази "Ако това е 
любовта", сборник с разка
зи от съвременния сръбски 
писател Михайло Пантич, 
двуезично издание, с превод 
на български език от стра
на на студенти по славян
ска филология от Пловдив
ския университет, издадена 
с подкрепата на Министер
ството на културата на 
Република Сърбия,., Прия
телите се удивляват от 
двете книгоиздателски на
чинания, а на мен в студе
ния декемрийсш ден сърце
то се изпълва с топлинка, 
че все пак и тук ни има ...
На панаира от Министер
ството на културата на 
Сърбия присъстваха Мла
ден Вескович и писателя и 
професора във Филологи
ческия факултет в Белград 
Михайло Пантич.

София. Суеверни родилки да роди ца 12 декември, но из- От 4-9 декември 2012 г. в Националния дворец на култу- 
подлудиха лекарите. Те дър- брания от нея АГ специалист рата в София се проведе 31-то издание на Софийския 
жат рожбите им да видят бял в Майчин дом не отстъпил от международен панаир на книгата 
свят точно в 12 часа на вече определената дата - 17 
12.12.2012 година. Десетки декември. Не бива жените да 
жени и техни близки дават от се доверяват на нумеролози и
хилядарка нагоре рушвет, за врачки, а трябва да вярват на представиха с издателската 
да вредят отрочетата си с два- лекарите, коментира нацио- си продукция около 150 бъл- 
найсетки в ЕГН-тр. Според налният консултант по аку- гарски и чуждестранни учас- 
нумеррлози родените днес ги шерство и гинекология д-р тници. Почетен гост на Пана- 
чака живот под щастлива Ангел Димитров. Биологич- Нра бе Република Унгария, 
звезда. „Побъркаха ни със за- на зрелост на плода се пости- Освен представянето на ун- 
явки за раждане с цезарово га между 37-ма и 42-ра геста- царски издателства, Култур- 
сечение точно в 12 часа", оп- ционна седмица. При ното събитие премина и под 
лакват се в родилните отделе- по-ранна поява на бебето мо- знака на две значими годиш
ния. Ако не можем да угодим же да се окаже, че белите му нини - 100-годишнината от 
с часа, се молят поне да е днес дробове не са се развили, кое- рождението на Ищван Йор- 
преди полунощ, казаха пред то ще наложи да бъде поста- кен и 10 години от връчването 
„Стандарт" акушери. вено в кувьоз. на Нобеловата награда на

Само в столичната Първа _ Имре Кертес.
АГ болница „Св.София" днес С-Ватби през 5 Минути И тази година бяха органи- 
6 жени ще раждат със секцио. на 12.12 зирани културни програми:
Имаше още толкова канди- Младоженци ще си казват срещи с автори, преводачи,

„ с тт премиери на книги, книги с„да през 5 минути днес. Не- а&, $ музик3/ представ_
истов интерес за венчавки в денияР З‘а /ца Организато- 
сряда, на 12.12.2012 година, рът на Панаира - Асоциация 
отчетоха ритуалните зали в българска книга" връчи тра- 
страната. Само в столицата 58 дици01^НИТе Годишни награ- 
двоики ще се врекат във вечна г
вярност. Пет от тях ще си ка
жат заветното „да" точно в 12 
часа. „Мода и нищо друго", 
коментира наплива за сватби 
шефката на обредните домо
ве в София Сашка Обретено- 
ва. Следващото скупчване на 
еднакви числа ще бъде чак на 
02.02.2020 г.

та п 
виж.Впечатления приятни липова, Калин Терзийски, 

Бойко Ламбовски, Стефан 
Цанев, Людмил Тодоров, Ка
лофер Русев, Иво Сиромахов, 
Златна Костова, Светла Ива
нова, Евтим Евтимов и дру
ги...

На три етажа в НДК се

Мисли парливи
На панаира в София се за

пътвам / без командировач- 
ни/ с автобуса на редовната 
линия Ниш - София. И на 
двата пункта се преминава 
бързо, но пътуването е някол
кочасово и поради малкия 
брой пътници неикономич
но? В главата ми е въпроса: - 
Защо толкова се протака с из
граждането на коридора? За
що е малък броя на пътници
те всред които все още има и 
дребни куфърни търговци. 
Магията на словото ме тегли 
към НДК. От автогарата с 
първия трамвай пристигам 
там. Трите етажа с книги ми 
предоставят радост... Нови 
заглавия, съвременно гра
фично оформление... И сър
дечни срещи с издатели и 
приятели, от които голям 
брой сътрудници на нашите 
издания, сънародници и чи
татели на списанията "Дру
гарче", "Мост" и в. "Брат
ство". И след това като жара
ва парливи въпроси: - Имате

датки, но лекарите отказаха 
да правят операция 2-3 сед
мици преди термина, обясни 
д-р Валентина Григорова, 
зам.-директор в лечебното за
ведение. Тя отбеляза, че 12

ди за цялостен издателски 
проект "Бронзов лъв".

Говорейки за програмата 
на тазгодишния Панаир, Ве
селин Тодоров, председател 
на Управителния съвет на 
Асоциация "Българска кни
га" пред в. "Факти.бг" между 
другото изтъкна и това, че це
нителите на словото освен с 
испанския писател Висенте 
Ботин, авторите на най-про- 
даваната фентъзи трилогия 
във Франция Стром Еманюел 
и Беноа дьо Сен Шама, све
товноизвестният автор и во
дещ Алън Пийз, са 
възможност да се срещнат на 
живо и с най-популярните 
български поети и писатели: 
Теодора Димова, Деян Енев, 
Милен Русков, Людмила Фи-

жени са родили със секцио на 
11.11.2011 г. Най големият 
бум обаче е бил на 7.07.2007 г., 
когато 15 родили са се сдоби
ли с рожби. От началото на 
годината до вчера в „Св. Со
фия" са проплакали 3 170 бе
бета, 43% от които са се поя
вили със секцио. Съвремен
ните жени раждат първото си Бургазлии също полудяха
дете, след като прооият в про- да Цжеият днес. 23 двойки 
фесията, а късното раждане ще се врекаТ/ като „ай-млада- 
създава повече рискове за ес- та б га е на 23 г а иай_въз_ 
тествеио раждане, обяснява раст„ата - на 58. От ритуални- 
д-р Григорова. Другата при- зади обясниха/ че ще рабо- 
чина е увеличеният процент 
и на бебетата, заченати ин

ли щанд с ваша продукция? 
Защо не получаваме издани
ята? Терзайте и търсете начи
ни за оцеляване ?

Д. Рангелов

Експертното жури присъди две големи награди 
„Бронзов лъв" <статуетка и грамота) на Издател
ство „Дамян Яков" за „Царството на славяните" 
от Мавро Орбини и на Издателство „Емас" за „Кни
га за царете" („Шах-наме") от Абулгасем Фердоуси. 
„Дамян Яков" получи още една награда - специално 
отличие от журналистическото жури.

тят, докато има желаещи да 
се бракосъчетаят.

В Сливен, Ямбол, Русе, 
има средно по 15 

двойки, които днес ще станат 
семейство.

„Стандарт", 12.12.2012 г.

имали
витро, които по правило се 
раждат с операция, защото в д0брИЧ 
повечето случаи са близнаци “ 
или тризнаци. Жена с проб
лемна бременност настояла

„Независим женски център“ отбеляза Деня на човешките права

Срещу насилието над жените
* Човешките права подразбират живот без насилие, право на работа, здравни осигуровки и въобще право 
на нормален живот На 10 декември - Международния ден за правата на човека неправителствената орга
низация „Независим женски център" от Димитровград организира акция по раздаване на афиши, а по 
повод приключване на световната кампания „16 дни активизъм срещу насилието над жените".

------------------------------------------------- ята раздадохме флаери, в които се по-
На 10 декември 1948 г. ООН при- сочва и пРав0 на лесбийската попула- 
ема Хартата за човешките ция- т е- защита от дискриминация 
права и това е едно от първите на хомосексуалните жени. И те имат

право да живеят нормално, без никой 
да ги осъжда и наказва, затова че

, Признавайки, че насилието над же
ните засяга хора от всяка държава,. раса, класа, култура и регион, кампа- 

"I нията „16 дни" предоставя възмож- 
I пост на активистите да работят заед- 
'Л но в солидарност и да използват този 
| период на повишено международно 
: внимание, за да получат подкрепа за

големи постижения на новос
формираната Организация 
Обединените нации. Хартата имат такава сексуална ориентация. 
се смята за неформална кон- Неправителствените организации 
ституция, която гарантира и още пРедм започването на камцания- 
признава човешките права и I,3 изпратиха иск до парламента на 
свободи, осигурява равноправие Република Сърбия да приеме конвен

цията за забрана на насилието над 
жените и насилието в семейството. 
Ние всички имаме задължения в пое-

на

,1! техните местни усилия.
„Кампанията под слоганите „Стоп 

па фемицида в Сърбия" и „От мира в 
къщи до мира в света" започна на 25 
ноември, в деня за борба срещу наси
лието над жените и приключи на 10 
декември. Акцията се проведе с цел 
да подигне нивото на съвестта на хо-

:Ит.хЖл
и гарантира защита от наси
лие, лошо отношение и наказа-9Ш пия, които засягат човешкото 
достойнство. Датата за отбе- мането на нужната роля за да нама

лим насилието наПравата па жените са човешки 
права и насилието срещу жени пред- Рата за женските човешки права. Чо- 
ставлява нарушение на човешките вешките права подразбират живот 
права, са послания на кампанията, без насилите, право на работа, здрав- 
сплотяващи женските движения. ни осигуровки и въобще право на

нормален живот.“В рамките на акци-

лязвапе на този ден е официал
но избрана 1950 г. на 317-то за
седание па ООН и оттогава се 
чества всяка година.

индивидуално и 
обществено ниво", сподели Анелия 
Димитрова, председателка на НВО 
„Независим женски център". .

Петър Виденов
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л Външните министри на страните от ЕСсе дозоборихаЗадържан е в ареста д
Мирослав МИШКОВИЧ на преговорите със Сърбия

“ през пролетта

атата за започване

Работната група на Управ- 
кримииалната вицепремиер Александър * Външните министри на членките на ЕС се договорила, медващжагодкт‘ напро- 

Вичиче повишена до лет отново да обсъдят напредъка в отношенията между Белград и Прищииа. Филе:
н1п“високо швозаради Преговорите със Сърбия могат да започнат през юни. Дачич: Добра новина за Сър-
отправените заплахи от бия. Грубйешич: Имаме причини да бъдем доволни. 
директора на Делта Шефовете ма дипломации-
Холдипг Мирослав Миш- те ма Европейския съюз се 
кович по

лението ма 
полиция задържала Мирос
лав Мишкович, Марко Миш- 
кович и още осем души, 
включително Мило Джураш- 
кович. Те са заподозрени в 
машинации, „тежки“ над 30 време на арес

туването, потвърди ди-
договориха през пролетта ид
ната година да се прецени да- 

ректорът на полицията ли Сърбия изпълнява всич- 
Милорад Вельович. ки условия за началото на

преговорите за членство в ЕС 
и ако оценката бъде положи-

милиоиа евро при привати
зацията на редица предприя
тия за строеж на пътища.
Мишкович е отправил запла
хи към Вучич, потвърди за
РТС директорът на полиция- Ща и по този начин незакон- 
та Мидорад Вельович. но са присвоили над 30 мили- телна, да определят датата.

Работна група па крими- она евро за Мирослав Миш- Върховната представител- 
налната полиция, както съоб- кович, Марко Мишкович и ка на ЕС за външна политика 
щи РТС, задържа Мирослав Мило Джурашкович. и сигурност Катрин Аштън
Мишкович, собственик на Специалният прокурор за ще изнесе доклад пред Евро- 
,Делта Холдинг“, Марко организираната престъпност пейския съвет напролет след- 
Мишкович, собственик на Милько Радисавлевич каза, ващата година за напредъка в 
фирмата „Мега туезйпеш че според наказателния иск, отношенията между Белград 
Гипс!“, и Мило Джурашкович, Мирослав Мишкович, Мило и Прищина. В случай на по- 
собственик на „БНЬепв група“! Джурашкович и Марко ложителен доклад Съветът 
„Шер корпорация“ и Пред- Мишкович в периода от 2005 ще предложи на Европейска- 
приятието за пътища (ПЗП) г. до 2010 г., като съсобствени- та комисия да изготви рамка

ци на приватизираното за преговори, което на прак- 
пътища тика е зелена светлина за ут-

Кога ще се развее сръбското знаме?

конференция шефката на ки- рия на Косово, Сърбия да сьт- 
пърската дипломация Ерато рудничи активно с Еулекс и

да даде възможност на тази 
От Белград се очаква да мисия за провеждане манда- 

продължи с изпълняването та си на север в Косово, вклю- 
на критериите от Копенха- чително безпрепятственото 
ген, които се касаят до върхо- сътрудничество на тази ми- 
венство на закона, борбата сия с косовските полицейски 
срещу корупцията, свободата сили и активна подкрепа за 
на говора, изказването, свобо- пълноценно функциониране 
дата на медиите, регионално- на съда в Митровица. 
то сътрудничество и добросъ
седските отношения.

Когато сатава дума за нор- разширяване Щефан Филе 
мализирането на отношения- каза след приключването на 
та с Прищина, Съветът изис- срещата, че е убеден, че пре- 
ква да се установят единни говорите със Сърбия могат да 
юридически и сигурностни започнат през месец юни. 
структури на цялата терито-

Ниш.
Полицията арестувала и Предприятие за 

бившия директор (ПЗП) Ниш, а чрез него и като съ- върждаване на датата за нача- 
Ниш Милутин Гашевич и Зо- собственици на други пътни лото на преговорите за при- 
ран Михаилович, директора предприятия - Белград, Кра- общаване на Сърбия към ЕС. 
:::. „Шер корпорация“ Ристо гуевац, Враня, Срем път, Бач- „Съветът очаква двете сра-

ка и други, неоснователно от

Казакоу Маркулис.

на
Ристич, председателят на 
Скупщината на акционерите
на ПЗП Ниш Деян Йевтич, присвоили имущество 
акционера на ПЗП Ниш Зо- стойност от около 2 милиар- ношенията. Въз основа на 
ран Каитович, директора на Да и 870 млн. динара. доклада на Европейската ко-
,Делта брокер“ Предраг Фи- Съвместният бизнес на мисия, и на върховната пред-

Мишкович и Джурашкович е ставителка Аштън, през про- 
започнал през 2005 година с летта 2013 година Съветът ще 

на ПзО Белград, оцени прогреса на всички по-

. да продължат и ускорят 
тях са изтеглили пари и дейността си върху подобря-

на ване на всички аспекти в от-

липович и оценителя 
„Конзита“ Здравко Рашо.

Те са заподозрени в злоу- купуването 
потреба със служебния пост, който с 23 милиона евро е фи- лета, и доколкото се утвърди 

финансови сред- нансирал Мирослав Мишко- напредък, през следващото 
ства и активи от приватизи- вич и неговата компания „Хе- председателстване ще вземе

мслейд“.

на Европейският комисар за

изтегляне на

решение да започне прегово
ри за членство", каза на прес-

раните предприятия за пъти-

Раззобор с лидера на ПБС Драголюб Нотеб

Имаме инициативи, но е необходима подкрепа
Това, което го искаме мал- интересите на малцинството, 
цинството ни е имало и пре- което е много отрицателно, 
ди 1948 година. Даже хората Надеждата ми е, че сръбските 
са обработвали имотите си от политици, които настояватза 
другата страна на граничната поддържане на много добри 
бразда. отношения с България, да Да'
* Как коментирате настояща- Аат сигнал на своите Х0Р^ 

обстановка в Националния НС да преодолеят разлп 
съвет на българите? та си и да започнат да ра

- Мисля, че е срамно да не пълноценно за малцин 
функционира Националният то' за 4а не излагат у 
съвет на нас, българите. До- пРе4 европейска Българ ■ 
пуснато е да навлезе полити- * Как коментирате резулм 
ка от републиканско ниво в тите от преброяването, о 
малцинствената ни полити- ред-което в Цариброд жи 
ка. Нека да поясня - някои от 53,5 процента българи. ^ 

и членовете на НС ненужно се - Най-трудно ми е * се 
!_ съобразяват с отживелици от меитирам неща, от к дГ 

политиката на изминалия срамувам^ Младите у ^ 
период. Според мен доколко- този край са нас йЯ в 
то НС бе върнал старото име висшите учеони загм д0. 
на в. "Братство" и създал ново София, непрекъс а)КдаП' 
издателство с нов начин на дават документи » к? Хора- 
финансиране, сега щеше да ство..., а само з , °'110яе& 
има само проблеми на мал- та, които са бълп р < каю 
цинството ни, но не и пробле- искали да се '4ек^тд,г,пм » 
ми, наследени от Издателство такива, са недо

харчат Сърбия, и за Бъд 1У

ли общините Цариброд и Бо-* ПБС имаше инициатива 
спортният център "Парк" да сидеград. 
се назове на името на Васил * $ие в предизборната кампа- 
Аевски, а спортната зала да се ния настоявахте за откриване 
нарече Цариброд .Докъде се и на други КПП-та.
стигна с тази инициатива? _ м би бидо добре има

- Официален отговор ПБС един Преход и в подножието 
досега не получи. Неофици- на Стара планина. Поясня- 
алмо ни е отговорено, че Лев- вам _ Сърбия изгражда ски 
ски не е бил спортист, че не е центЪр иа Стара планина и е 
културен деец и че е по-добре избрала 
да се запази сегашното име.
* Вие имахте и други инициа
тиви, за които искахте под-

та

много по-сложна 
конфигурация за път до него 
откъм Княжевац, а не откъм 
Цариброд. Нашият шанс е 
КПП да се изгради в подно- 

- Казвал съм го в предиз- жието на Стара планина и по 
борната кампания, ще ги пов- този начин ние сами да има- селата 
торя и сега. В сегмента на ре- ме полза от български турис- Желюша 
гионадно развитие настоява- ти, предимно от туристи от 
ме Община Димитровград да двумилионна София. Значи 
задвижи инициатива към оо- 
щините

крепа...
за инфраструктура в града, в 

Бедеш, Лукавица 
също така за соци

ална политика...
търсим подкрепа за инициа- * Сли,шяте ли' че горепосочени-

Враня, Лесковац, тавата за изграждане на КПП ™и2ТцХрибр?д?к™щепод- 
Сурдулица, Църна трава и в района на Стара планина и крепят?
Босилеград за изграждане на КПП в района на с. Мъзгош в г 
път от бъдещото КПП при Забърдие, от което ще има 
Трън - Петачинци до пътя за полза и Община Пирот. Това 
Власина и Босилеград. Този съм го казвал и пред полита- 
път да мине през Куса врана, ци и граждани на Пиротско и 
Пресека, Ракита, Тумба до ас- съм подучил тяхното сьгла- 
фалтовия път за Власина. В сие. Гражданите знаят, че ка- 
този случай биха се доближи- то партия имаме много идеи

- Вижте, политиката е въп
рос на компромиси и догово
ри, но с факти. Ние сме бълга
ри, трябва да назовем някой 
от обществените обекти с 
името на Левски, трябва да се 
обединяваме, за да оцелеем.

"Братство", 
бюджета на НС. Криза е, хо
рата са разделени и личните 
си интереси поставят пред

които
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Ознаменуван Деня на Здравния дом 
в Димитровград_______ ______ _______

В Димитровград представена книга на Душан Гк>рич

"Каменни въглища 

и мургавият Киро 

в сянката на миналото" работнички
Награди за четири

* Навършиха се 122 години от основава-В петък вечерта в Димит- книгата две години и поло- 
ровград бе представена мо- вина. Изнесе и следните све- неТО на ВвДОМСТВОТО 
нографията "Каменни въг- дения: мината в с. Ракита е 
лища и мургавият киро в открита през 1922 г., но пъл- 
сянката на миналото" на ав- ноценното експлоатиране на митровград 
тора Душан Гюрич от Пи- "черното злато" е започнало тьк се проведе тържество ъз о с Р 
рот. Става дума за интересна през 1926 г.; теснолинейната по случай деня на ведом- на експертния съвет с 
публикация, която говори за жп линия е започнала да се ството 7 декември. В при- домството бяха наградени 
някогашната мина в с. Раки- строи през същата година и съствие на работещите и четирима работещи,
та, теснолинейката и влакче- е завършена през 1925 г.; то- най-изтькнатите предста- Най-значителното призна
то „киро", който сее движил гавашният крал на Крал- вители на местното само- ние - барелеф получи ле- 
от пиротското село Бело по- ството на сърби, хървати и 
ле до мината. словенци Александър Ка-

Пред публиката авторът раджорджевич 
Гюрич каза, че е подготвял ции в мината (имайки пред

вид, че тя първоначално е съ
ществувала като акционерно 
дружество), а през 1929 годи- 

посетил...
Най-много данни за публи
кацията си Гюрич събрал в 
Историческия архив в Бел-

В Здравния дом в Ди- шанс да започнат да рабо- 
миналия пе- тят.

Душан Гюрич; е роден през 
1933 година в с. Ясенов дел в 
Звонски край. Работил е като 
просветен деец. Автор е и па 
монография за родното си село, 
какшо и за село Яловик извор, 
в което някога е службувал.

е имал ак-

на той я и

град.
Книгата си вече е предста

вил в Пирот и в с. Звонци. 
Поканен е да й направи про
моция и в Бабушница.

Издадена е от Историчес
кия архив в Пирот, а рецен
зията е дело на Видое Ми-
ленкович.

Б.Д. А-р Боян Давитков произнесе реч

/правление - кмета д-р карката пневмофтизиолог 
Владица Димитров, Евдокия Герова Давиткова.
зам.-кмета Зоран Петров, Дипломи бяха присъдени 
председателя на ОС Зоран на медицинските сестри, 
Геров и зам.-председателя които посещават пациен- 
на ОС д-р Васил Велчев, ди- тите по домовете им Сми- 
ректорът на Здравния дом ляна Цветкова и Анкица 
д-р Боян Давитков произ- Манасиева. Признание по
несе реч, в която положи- лучи и счетоводителката 
телно оцени работата на Весна Иосифович, докато 
ведомството през измина- благодарствено писмо бе

Бълаарски роман в Босна и Херцезовина

Любомир Русанов за силата на 

властта в тоталитарно време
верситет. Още като студент 
публикува първата си стихос
бирка .Двойна орис“, за коя
то получава многобройии 
награди. Втората му стихос
бирка „Мъртвия брат“ изли
за през 1997 година.

_ Русанов е автор и на мно- 
маучио-популярни 

книги за деца и сценарии за 
документални филми. От 
1990 година работи в издател
ство „Пан“, на което е съосно
вател. Живее в София.

Любомир Русанов е извес
тен на читателите от Димит
ровград, понеже по време на 
бомбардировките и санкции
те заедно с група български 
писатели, сред които бяха 
Бойко Ламбовски, Валери 
Манолов и Костадин Коста-

В превод на Зоран Вучич и 
Мила Басов Издателство „Бо- 
санска рийеч“ от град Тузла в 
Босна и Херцеговина в поре
дицата „Съвременен роман“ 
неотдавна публикува книгата 
„Голямата планина“ на бъл
гарския автор Любомир Руса
нов. жество

„Романът “Голямата пла
нина,, говори за силата и 
властта, за униженията на чо
века, отнемането на основни
те му човешки права, за смър
тта и любовта и за утопичес- 
ката лъжа. Книгата е написа
на па езоповски език, защото 
авторът е бил принуден да 
ползва тези средства, които са 
му послужили да изрази ста
новището си. Романът може 
да бъде изключително сати
рично произведение и свиде- динов, участва на две литера- 

телство за едно време“ - из- ТурНи вечери в Пирот и Ди- 
тъква Зоран Вучич в рецензи- митровград. Той е и един от 
ята си.

Романът „Голямата плани
на“ е писан преди демокра
тичните промени и тогаваш
ната цензура не позволява из
лизането му. След промените 
той печели конкурс на Ми
нистерството на културата на 
България и става факт. Кри
тиката го оценява като първа
та антиутопия, създадена от 
български автор.

Любомир Русанов е роден 
през 1962 година. Завършва 
филология в Софийския уни-

„Босапска рийеч“ е из
дателство, което пе
чата книги на съвре
менни писатели от 
Босна и Херцеговина, 
от региона на бивша 
Югославия, но и твор
би на известни автори 
от световната лите
ратура, както и от 
детска литература. 
През последите някол
ко години то се наложи 
и с печатането на 
учебници.

Момент от връчването па наградитепървите участници в литера
турния пленер в Сичево.

М.В. лия период от една година, присъдено на фондацията 
въпреки големите пробле- "Никола Спасич" от Бел- 
ми предимно от финансо- град, която през измина- 
во естество. Той между лите три години на Здрав- 
другото каза, че през този ния дом е подарила пет ме- 
период е обезпечена пое- дицински уреда.

На 7 декември се навър- 
ционните дейности, купе- шиха 122 години от основа
ни са медицински уреди на ването на ведомството и 
стойност 2,4 милиона ди- пет години откакто то ра- 
нара, докато на седем мла- боти самостоятелно, 
ди медици е предоставен

Уважаеми читатели,
Осведомяваме ви, 
че следващият
брой на вестник 
„Братство" ще из
лезе на 26 декември, 
като празничен 
двуброй.

ледователност на инвести-

Редакцията Б.Д.
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Босилеград

Ваксинация срещу грип
След ребаланса 

бюджета е 490 млн. 

динара

* Службата за контрол и превенция на болестите в Босилеград е подсигурила на 
Здравния дом 400 безплатни дози ваксина срещу грип

имунизация срещу грип. То
ва са пациентите с хронични 
белодробни и сърдечни забо- 
лявания, диабетици,

Тазгодишната кампания за 
ваксинираме срещу грип в бо- 
силеградския Здравен дом се

в Службата за р-К*'
РК:

лица
над 65-годишна възраст, деца, 

■) неработещи, социално слаби 
и др. Ваксината единствено не 
се дава на бебета до

провежда 
спешна медицинска помощ.

ваксина е* Ребалансът бе приет с гласове на отборниците от уп- 400 безплатни дози 
равляващата коалиция, докато опозиционните подсигурила Службата за
ДПБ-УРС, ДСС, СНС гласуваха против. контрол и превенция на бо-

На сесия на Общинската критиките на опозицията от- лестите, която е в състава на 
скупщина в Димитровград в говаряше предимно кметът Института с п ^ 
началото на седмицата бе д-р Владица Димитров. Той здраве във Враня, р д Дс 
приет ребаланс на бюджета отблъсна изнесената критика ваксинират, пациентите с

дъл жител но трябва да се 
обърнат към личния си ле-

г IЩ
-.‘V: шес-

възраст, лица с 
+ алергия към яйца и лица с 

. повишена температура.
От края на миналия месец 

до днес са се ваксинирали 
около 200 души, посочи д-р 
Захариев и добави, че докол- 
кото има нужда Службата е 
готова да подсигури още без
платни дози ваксина, така че

тмесечна

\

за 2012 г. Според него общите с думите, че редовното изпла- 
суми на приходите и разхо- щане на заплатите на заетите
дите са проектирани па 491, 4 в общинските органи и мес- кар, който да им даде меди- ^
милиона динара, което с око- тни ведомства и отпускането цинско направление за вакси- .
ло 15 на сто е по-малко от на бюджетни средства за мор- ниране.
първоначално предвидените, малиото функциониране на Началникът на Службата д-р Васил Захариев п«лт^м лмття

В обоснованието на реше- органите и ведомствата никак за контрол и превенция на • желаят ^
нието за ребаланса на бюдже- не може да се окачествява ка- болестите д-р Васил Захариев а същевременно и да си ук- взират ще получат Ибез"

Ребалансът бе приет с гла- сина срещу грип е одобрена дотвратят нежеланите после- П/13Тна ваксина срещу грип.
приходи за първите де- сове на отборниците от уп- от Института за вирусология, дици, казва д-р Захариев. _ и Т'ази г°дина освен в

вет месеца на година (за пе- равляващата коалиция, дока- ваксини и серуми "Торлак" р]0 дуМИхе му предоставе- Олужоата 33 спешна меди-
риода от януари до края на то опозиционните ДПБ-УРС, от Белград и съдържа антиге- ното количество от 400 без- Чинска помощ в Здравния
септември), заплануваното ДСС, СНС гласуваха против, ни за очакващите се грипни плахни ДОЗи е достатъчно за дом 33 паЦиентите в отдаде-
осъществяване на равновеси- Скупщината също с гласо- вируси през този сезон. всички лица в общината, кои-
ето между приходите и раз- ве на властващата коалиция -Най-ефикасно средство за то според плана на републи- 
ходите, както и възможности- сформира две обществени защита срещу грип е имуни- канското здравно министер-
те на бюджета до края на го- предприятия - Дирекция за зацията и затова съветвам на ство имах Право на безплатна
дината. Също така се подче- строителни площи, комунал- пациентите да се ваксинират,
тава, че върху ребаланса са но развитие и поддържане на 
повлияли измененията и до
пълненията в Закона за фи
нансиране на местното само- град". В предприятията ще
управление, с които са пред- работят досегашни служите-
приети мерки за разтоварва- ли в органите на местното са-
не на стопанството и гражда- моуправление в Димитров-
ните, като е преустановен оп- град. Те фактически ще бъдат
ределен брой местни кому- преразпределени на нови
нални такси и са определени трудови места. В бъдеще е Общинската организация СУБНОР Драган Тодоров каз- знак на благодарност към
най-високите суми на кому- възможно в тях да бъдат наз- на (2ъюза на бойците в Боси- ва, че през лятото в Босилег- предците им, изградили пъ-

за фирмен начени на работа и други ра- леГрад неотдавна предостави радско е пребивавала делега- тя през Бесна кобила, който
знак, който е изтъкнат на де- ботници чрез конкурси. За и. иск на общинския съвет, с ция на Казашки сдружения - местното население и днес
лово помощение, както и так- д. директор на Дирекцията ое койХо търси разрешение за потомци на руските казаци, нарича "Руски път",
си за моторни и прикачни избрана инженер по архитек- посхаВяне на паметна плоча в които след Октомврийската Кметът Владимир Захари- 
превозни средства, освен тура Гордана Ранчева,^досе- месхн0стта Воденици, в знак революция в Русия са нашли ев казва, че инициативата ще
презвозни средства и маши- гашна служителка в оощин- на благодарност към руските убежище в Сърбия. Делега- бъде реализирана догодина и
ни за селскостопанската дей- ските органи, докато начело казацИ . белогвардейци, кои- цията, която била придружа- добави, че в общинския бгод-
НОСТ. на Спортно-туристическия т0 През двадесетте години на вана от представители на Рус- жет за 2013 година ще бъдат

Опозицията и на тази се- център застана Александър миналия век са прокарали кото посолство в Белград, предвидени средства за пос-
сия отправи остра критика Андреевич, досегашен об-

п

та е изтъкнато, че то е изгот- то купуване на гласове, 
вено въз основа на осъществе
ните

чените села е организирано 
ваксиниране в местните ам
булатории.

ПАР.

ческгГ цент1?рРТН°Дш4итров- Инициатива на 00 на СУБНОР и Община Босилеград

Паметна плоча за строителите 

на пътя през Бесна кобила
налните такси

пътя от Босилеград до Вран- имала среща с представите- тавянето на паметната плоча,
към управляващата коали- щински експертен сътрудник ска даня През Бесна кобила, лите на СУБНОР и с кмета Остава единствено ОО на
ция. Казаха между другото, за спортни дейности, завър- -рази инициатива подкрепя и Владимир Захариев. По ду- СУБНОР и службите в общи-
че не е реално проектиран шил Факултет по физкулту- общината, така че се очагЛа мите на Тодоров на тази сре- ната да изготвят проекторе-
бюджета за тази година. Осо- ра. Главната забележка на следващаХа година паметна- ща представителите на Съю- шение за самата паметна
бено критичен бе водачът на опозицията във връзка с по- ха плоча да бъде поставена на за на бойците и кметът пред- плоча и да определят точното
парламентарната група на сочените обществени пред- мястото, отдалечено един ки- ложили на гостите да бъде място за поставянето й.
ДПБ и УРС Небойша Иванов, приятия бе това, че не е изгот- ломехЬр над Босилеград, от- задвижена инициатива за
който между другото каза, че вен елаборат за оправданос- къдехо започва пътя към поставяне на паметна плоча в
управляващите преди избо- тта на сформирането им и Вранска баня през Долна и
рите през май т.г. са злоупот- възможностите за успешното рорна Любата, Бесна кобила
ребили бюджетните средства им функциониране. и Крива фея
за купуване на гласове. На Б.Д. Председателят

ПЛР'

Разгледан Проектоплана за 

регулация на Димитровград
Тези дни се проведе пуб- ровград са обхванати плоШР 

лично разглеждане на Проек- от 970 хектари. Площит® 
топлана за генералното регу- разделени в пет цялости 
лиранена Димитровград. До- ин дол, Желюша, Лука е 
кумента представи пред за- Димитровград и ‘Р д 
интересованите граждани Проекторешението е *|га. 
Миряна Иванович от Инсти- ставено и на Битринат ^ 

Редовна сесия па Общин- подобраяване на равноправ- членството на Община Боси- тута за градоустройство в лерията в Дими р
ската скупщина в Босилеград ността на подовете, както и леград в Постоянната конфе- Ниш, което ведомство се е на- Гражданите, които^,0^еН1,<1
ще се проведе в понеделник програмите за работа на об- ренция на градовете и общи- ело с изготвянето му. Тя меж- бележки или пРпГма да и1
на 17 декември. Освен раз- ществените предприятия - ните, Оперативен план за за- ду другото изтъкна, че въз ос- могат в писмена V ц
глеждането и приемането на Дирекция за строителни пло- щита от наводнения, провъз- нова на новите законови пое- предоставят в отд сг_аДзТ‘1
общинския бюджет за след- щи и пътища, Услуга и Вете- гласяване на ерозивни тери- тановления, основата за под- градоустройство ^ 33 
ващата година, очаква се от- ринарна амбулатория. тории в общината и готвянето на проектоплана е на общината. нчатеИ(,°'
борниците да разгледат и В дневния ред на последно- установяване на превантивни представлявал Генералния планове преди ента ще 
приемат и Стратегията за то тазгодишно заседание на мерки срещу ерозия, ползва- градоустройствен пдан на то приемане нза 'ите за ое
развитие на общината в пе- местния парламент са вклю- не на средства за подобряване Димитровград от 2005 г. разгледа евепТ^же11ця- ,
риода от 2013 до 2018 година, чени и редица проектореше- на околната среда... С Проектоплана за гене- лежки и предло {.А
Местния план за действие за ния - за потвърждаване на ПА.Р. радиа регулация на Димит-

на ОО на

В понеделник 6 Босилеград ще се проведе сесия на ОС

Очаква се приемане на бюджета 

за 2013 година
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Годишно изборно събрание 
на димитровградските ловджииТрихинелозата дебне 6 Димитровградско

убит заразен глиган Драган Величков 

е новият председател
Изключителен приоритет 

на ловната организация ще 
бъде борба с бракониерите 1
и незаконния лов

* За предпазване от тази опасна за 
зооноза от съществено значение е строги
ят ветеринарен контрол над свинското 
месо.

човека
Предпазни мерки от трихинелоза:
- Да не се консумира непроверено от вете
ринарните лекари месо от домашни и диви * 
свине.
- Домашните животни да се отглеждат в 
постройки, в които не могат да навлизат 
гризаните и които редовно се чистят.
- След к,\ането па домашни прасета част Ловното дружество „Вид-

диафрагмите на всяко едно от тях лич" от Димитровград прове-
трябва да се изпрати на анализ във Вете- де 0бщо годишно изборно 
ринарна амбулатория. събрание, на което бе избра-
- Всяка убита дива свиня подлежи на вете- но гново рък0В0ДСТ1Ю. Нов I

човека. Болестта при хората може да ринарен контрол. председател с четиригоди- I
причини траими увреждания. Човекът се за- - До получаването на резултатите месо- „етепинаоният 1
разява най-често при яденето на заразено ме- то не трябва да се консумира техгшк Дмган ВеГичковРа не- 1
со и месни продукти - При явили се здравословни проблеми, след техник Драган Величков, а не 1

„Открихме паразита навреме и до раз- консумиране на месо, за което съществу- гов заместник Саша Михал-
пространение на заразата не се е стигнал0Р За ват инд"Чии' че е заразено с паразита, хо- ков, които досега бе начело на

, „ г 1 ^ рата веднага трябва да потърсят лекар- сдружението. За секретар от-
предпазване от тази опасна за човека зооноза Рска помощ. У У Р ново бе избран Шевко Башич,
от съществено значение е строгият ветерина- а „пп прелгелател на скупши- 1 щ
реч контрол над свинското месо чрез компре- ; 7” ” „ата през предстоящия чети- 6.,
сионен метод и посредством метода с изкус- изпраща част от диафрагмата. Месото на за- риг0Дишен период ще бъде ШШ 
твен стомашен сок. И двата анализа се прила- разените животни е с непроменен вид. Нами- “ р
гат в нашата амбулатория. За изследване се ращите се в мускулните влакна паразити са с

малки размери и са невидими без специ
ални методи за изследване. Заради това

яазтам

Заразен с трихиноза глиган отстреляха 
ловци миналия уикендвмерата на село Лука- 
вица. Месото не е консумирано тъй като след 

Ветеринарната амбулатория 
„Оеер УеГ в Димитровград бе установено, че 
е заразено с паразита „ТпНте1а зрцаИз". Ста
ва дума за паразитно заболяване, което засяга 
предимно месоядните и всеядните животни, 
но и

Щшанализ във
?• 'от

1

Славолюб Маноилов. Избра
ни са и нови членове на Упра
вителния и Надзорния съве
ти, на Дисциплинарната ко
мисия и на Скупщината, коя
то наброява 31 членове.

ритет на ловната ни органи
зация ще бъде борба с брако
ниерите и незаконния лов. 
Това ще стане само с големисъветвам на хората да не консумират 

непроверено от ветеринарната служба 
свинско месо. Поради факта, че около 
коледните и новогодишните празници 
клането на домашни свине се увеличава, 
апели

усилия на управата на сдру- 
^ жението и с подкрепата на

„Благодаря за доверието всички ловджии 07 дИМит- 
на ловците и ще направя ровградско", заяви новият 

председател Драган Велич-всичко възможно да го оправим за задължителни прегледи на дая Ще насочим усилият^ си 
месото , заяви ветеринарният лекар у

Джордже Димов, собственик на ветери
нарната амбулатория „Оеер Уе1".

От ловното дружество „Видлич" уз
нахме, че още два случая на трихинелоза 
при диви свине бяха открити тази есен в

ков.към запазване на дивеча и 
природните ресурси, обога
тяване на видовото разнооб
разие на дивеча, развитие на

Нека да кажем, че в ловно
то дружество „Видлич" в мо
мента членуват към 400 лов
джии, разпределени в 3 град- ловния спорт и ловния тури- ски и зкселс|;и секции< Ловни-

Димитровградско. Ловците убиха диве- ч^бУкониерството11^!^ на З^ян^ои' ПР”К'
УЙ ча в района на Забъодието ^ * лючи на 31 януари.щ чех а решима па иаиьрдмехи. ГОЛеМИ ЩеТИ На ЛОВНОТО СТО- 7 Г

панство, изключителен прио- П. в.П. Виденов

История за един олдтаймер В Димитровград продължава 
една хубава традиция______Парен валяк от 1954 година Изложба на* За последен път валякът е използван за 

строителни работи в село Радейна в нача
лото на 80-те години * Този уникален ек
спонат на строителната техника от мина
лия век ще бъде изложен в центъра на гра-

самодейните
художници

Валякът е самоходна или прикачна строителна 
машина, която служи за трамбоване, уплътнява
не и изравняване па почва, чакъл, баластра, пясък 
или асфалт при строежа на пътища, площадки, 
летищни полоси и др. Първите валяци са задвиж
вани от коне, а парните машини изместват коня 

Голямо събитие за царибродчани преди 50-60 през 19-ти век. В някои страни тяхната употре- 
години била една огромна самоходна машина - ба продължава до 70-те години на 20-ти век. Зара- 
парният валяк, който с много шум и трясък мина- ди по-добрите показатели и по-лесната експлоа- 
вал през града и селата, но благодарение на който тация през 20-ти век започват да се използват 
са изградени много пътища и улици. Някога валя- двигатели с вътрешно горене. 
кът е бил модерна машина, а днес музеен екегго- —
нат. Тази ретро машина, която в момента разкра- МОДел в общината и през изтеклите години е учас- 
сява техническата база на Общественото предпри- -гвал в пътното строителство в Забърдие и Висок, в 
ятие „Комуналац", е произведена още през 1954 г. Бурел, но и в Трънския край. Основната му съставна 
в Завода за машини и железопътни возила „Стан- част е голям цилиндър, кой то служи както за коле- 
ко Паунович" в Ниш. С решение на тогавашните л0, така и за извършване на работата. Машината е с 
общински власти е купена през средата на 50-те го- парен двигател, който за гориво е използвал въгли- 
дини на миналия век. Дълги години с нея е рабо
тил Милко Златанов от село Лукавица с още един 
помощник. „Ветеранът" е единственият от своя

Да
На 21 декември в димитровградската гале

рия "Методи Мета Петров" ще бъде органи
зирана традиционната изложба на местните 
художници-любители. Председателят на 
сдружението на самодейците Новица Алек- 
сов сподели, че очаква в проявата да се вклю
чат поне 15 негови колеги с по една или пове
че картини.

Първата експозиция на творбите си в мес
тната галерия самодейците организираха 
през 1996 г. Оттогава до днес не е минала нито 
една година без тяхна изложба. Б.Д.

ща.
„За последен път валякът е участвал в строител

ни работи в село Радейна през 1981 г. Заради човеш
ката небрежност, но и с идването на нови съв
ременни машини, дълги години е бил забра- 

„ | вен. Обаче по инициатива на Общественото 
предприятие „Комуналац" 1998 г. е докаран в 
града. Тази самоходна строителна машина е 
била предназначена за различни земни рабо
ти, предимно за изграждане на местни ггьтища От Културно-информационния център "Ца- 
и улици", сподели строителният инженер Ва- риброд" оповестиха, че на 14 декември в сът- 
сил Ташков, технически ръководител в „Кому- рудничество със Столична община ведомството 
налац". ще организира коледен концерт, който ще из-

Запланувано е този уникален експонат на иесе софийският духов оркестър. В програмата 
сгроигелната техника от миналия век да бъде Ще бъдат включени композиции на Йоханес 
изложен на по-атрактивно място в центъра на Брамс, Петко Стайнов, Любомир Пипков, 
града и може би ще стане своеобразна туристи- Имре Калман и др.
ческа атракция като олдтаймер сред строител- ^о случай 15 години от създаването си през 
ните машини, който ще припомня на стотици февруари 2013 година КИЦ ще организира кон

церт на Берковския духов оркестър. Б.Д

КИЦ "Цариброд" 

ще организира два
концерта

изградени километри пътища. П. Виденов
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(Ин,шчМк: със съвременната вългарска писателка Елена Алексиева
*

седнеш да работиш жени през цялото време, 
всичко това отпада, изчезва, Списването на литература е
си каторомното дърво, наречено ли- нещо зад него, което се опитва 

тература, расне, развива се и да пробие. Друг път, особено 
със сладки плодове дарява лю- при разказите, това може да 
бителите на писаната реч мла- бъде някаква ситуация, няка- 
дата писателка Елена Алекси- къв мигновен епизод, което 

Макар че е млада, нейното може да си видял или просто 
име е известно сред хората с да ти е хрумнало, или през ня- 
писателски и читателски наг- каква друга ситуация да си се 
ласи. Ето как известният лите- сетил, рядко се случва, но има 
ратуровед Светлозар Игов моменти, когато ти се появява 
вижда нея и нейното творчес- цяла ситуация, готова от-до и 
тво: „Елена Алексиева е едно само чака да седнеш да я напи- 
от водещите имена в най-нова- шеш. Винаги е различно и точ- 
та българска литература, май- но това го прави интересно, 
стор и на кратката, и на рома- *има Аи нещо лично в писа це
новата прозаическа форма. т0?
Нейната повествувателна дар
ба притежава рядко качество 
да съчетава увлекателно раз
казване в ясен четивен стил с

дения, и като се малко сбли-
едно сядам принципно да едно крайно индивидуалис- жишс тия хора, се оказва, че те 

тично, може би и самотно, за- четат и то четат принципно и 
да получа еди каква си награ- нимание и някак си е хубаво, доста такива, които четат бъл- 
да. Наградите са някаква при- поне на мене ми е добре, от гарска литература. Сред

сладка, много перифер- време на време да се видя и с има и хора от моето поколе-

все
пиша, а не сега ще напиша, за

тяхева. ятна,
на част от това, което прави други хора, които практикуват Ние. По-възрастното поколе- 
писателя и изобщо всеки чо- същото занимание. Защото ние много четеше и продъл-

има някакво родство между жава да го прави, но има и 
нас и то не по линия на това, че сред младите които четат. И

1 на мене ми се иска да се чете 
тоя вътрешен механизъм, кой- масово, защото на младите, 
то те кара да възприемаш све- които въобще не четат, трябва 
та и като материал и да го про- някой да им покаже колко е 
карваш през литературата, хубаво да се чете. Четенето те 
Освен че е приятно да се събе- храни по един такъв начин, по 
реш с други писатели, с които който нищо друго не може. 
да си поговориш, да обмените *д0Кат0 списвате, мислители 
някои неща, то е също така и какв0 поръчение предавате на 
вътрешно полезно. Виждаш, читатеАЯ? 
че неси сам и е много ценно -

век на изкуството.

ЖеСТОКОСТТа пропива всичките пишат, а по линия на 
нашия свят 
*Вълнува Ви отношението на 
човека към животните, казва
те, че жестокостта е движеща 
сила на човека. Тъкмо тя е 
централна тема в творбите 
Ви. Защо?

Вероятно затова, защото 
много ме плаши. Това е пред
полагам някакъв начин да се 
боря с тоя страх. Жестокостта 
е безпричинна, тя е сама по се
бе си. Човек през цялото вре
ме е жесток, макар че може би 
не го усеща. Понякога онзи. 
към когото е насочена негова
та жестокост, волно или не
волно също не я усеща, но 
всичко това витае някъде във

То всичко е лично, цялото 
писане. С годините работа в 
писането човек научава да 
крие личното или да го изкара 
наяве, ако това му е целта. 
Прекараш ли го през своето 
психие, през своя светоглед, то 

скоро ни ставаличн01 Някой път изпол-

концептуалната дълбочина на 
сложни екзистенциални и фи
лософски проблеми.”

Елена Алексиева
Не, честно казано. Гледамда си свериш часовника и да 

видиш какво правят хората 
около теб. Трябва да си любо
питен към написаното от дру
ги едни хора.

1 *Познавате ли някои сръбски 
автори и кои са те?

Веднага на езика ми идва

да не мисля за читателя докато 
пиша, защото предпочитам 
да мисля за това, за което пи
ша. То някак си като си доста
тъчно концентриран вър)у не
го то само си се нарежда, то се 
излъчва и това, което ти си ис
кал да вложиш в него, и много 

Иво Андрич. След това Горан неща, за които въобще не си 
въздуха, пропива нашия свят. Петрович, Десанка Максимо- помислил, че влагаш в него, 
Това, че човек много често не вич, Зоран Живкович, с когото обаче те стигат до читателя.

се запознахме на Сичевския

се представи на литературната 
вечер „Книга без граници” в 
Народната библиотека „Детко 
Петров” в Димитровград, а ра
душно прие поканата да каже 
нещо специално за читатели
те на „Братство”.

зваш другите хора, техните ис
тории. Голямо е изкушението, 
когато имаш някаква история 
или случка, която просто си 
плаче да бъде написана, те са 
идеален литературен матери
ал, но е много цинично да гле-

* Автор сте и на поетични, и 
на прозаични творби, но в един 
момент изцяло минавате към 
прозата. Защо?

При мен някак си естестве-

даш на всичко като на литера
турен материал. Имала съм 
огромни колебания, аз сега 
имам ли моралното право да 
използвам нещо болящо или 

но се случи тоя преход, което много важно за друг човек. Не 
не значи, че съм изгубила то- ми е приятно да показвам хо- 
тално интерес към поезията, ра, които биха се препознали, 
Така се получи, в някакъв пе- малко е егоистично да изпол- 
риод от живота ми се появи зваш човека и това, което му се

иска да гледа натам, където 
жестокостта се появява, при 
отношението към животните

*Вашето впечатление за Ца
риброд. Идвали ли сте досега 
тук?

пленер, Михайло Пантич ес
тествено, него и в другото му 
качество не само на писател,примерно, не означава, че 

жестокостта не Не, за първи път съм тук и 
много ми е вълнуващо това 
посещение, не само защото

съществува, но и на литературовед, и на 
Мислила съм какво може да се българист. Много искам да 
направи човекът ла стане спомена и тукашните ми при-
поТзгштелен д! не казвам ятели Мила Басов, който е ос- ми харесва мястото, макар че е
по-морален, 'защото жесто- новно преводач. Много е хуба- ^ГоТтош^аГаГосГ 
костта е толкова неосъзната. А вс.да> излезеш извън^ртната, м на ^ва ;ясто.
когато е осъзната, реакцията макар и на едно никакво раз- Е I Ьакта
много често е „хубаво и какво”, стояние, и да видиш, че там, шммт-_ _ че ломакините т\^к в димитСтрува ми се, че тази безпри- където отиваш, не толкова ти „„А* нр
чинна жестокост е начин на самия, а това което правиш Р Р, са миди и госгоприем- 
изразяване, но не води към до- има приятели, та случая с Ми- Е ,, Пяч-
бър край. Според мен всичко е ла Басов е точно такъв. Близа- ни хоРа' а ме хвана Р

н Н р Като бета Георгиева е от същата казаха толкова много неща,че

страхотен апетит за разказва- е случило, ама това е нашия 
не на истории и просто се учих материал, 
в прозата. С други думи аз съм *Съществува ли връзка между 
голям поддръжник на тезата, творбите Ви? 
че човек по-скоро се учи, от- 
колкото да чака някои неща да 
му дойдат на готово отвътре.
Почнах полека-лека да се уча и 
да пиша проза... и до ден дне
шен аз научавам нещо ново,

Съществува, разбира се. Аз 
съм поддръжник на тази тео
рия, че един автор каквото и да 
пише в крайна сметка цял жи
вот пише една голяма творба, 

никога не
безвъпрос на осъзнаване, 

вземеш да си задаваш въпроси „кръвна група” и поет, и дра- 
и да търсиш отговорите, е ня- матург, Велимир Костов, ос- 
каква крачка към преодолява- вен че е наш приятел, казвам

наш, защото е приятел на ог
ромна част от българските ав
тори. Ето сега осъществих ~ 
ново познанство с Любица 
Арсич. И понеже съм леко 
развълнувана, не мога да ци-

аз в един момент останах 
думи. Наистина съм много 
впечатлена от това, което се

която предполагам
различните жанрове вътре в завършвга. Има автори, при ко- 
прозата - разказа, романа, есе- г 
то - всеки от тях ти дава нова жи-ито тази нишка е много ясно 

видима - през стила, през те
мите, през жанра. Има и таки
ва, при които има много голе
ми разлики между отделните 
произведения. И въпреки това 
според мен и в двата случая те- 

усещам че съм стигнала доня- зата^е валидна. Не мога да гле- 
къде, обаче има още неща, за 
които трябва да копая, за да 
мога да ги изкарам на бял свят.
Те са свързани с техниката, за
наятчийската страна на писа
нето, което ти дава свободата

случва тук, като културен 
вот, като литературен 
и си мисля как в такъв малък 

1Я град могат да се случват неща с 
тая интензивност, с добро же
лание, с тая енергия. В София 
се случват безкрайно много 
неща, но колко от тях с тоя ен
тусиазъм и по тоя заразяващ

не на природата си. живот,
гледна точка, която е много 
различна, и се получава едно 
непрекъснато разширяване на 
хоризонта, промяна на светог
леда. В някои моменти дори

*Според Вас съществува ли 
женска литература?

Аз не обичам да деля лите
ратурата по тоя принцип. Не 
ми харесва разделянето на све
та по полов признак, защото 
ми е някак си несериозно. Ли
тературата бива добра и лоша, Хората все пак четат... 
дори не съм много сигурна в 
това за лошата, защото има

тирам всичко, което съм чела, 
но не е само това.дам пито свои, нито чужди 

произведения като отделни 
творби. Когато вземеш да ги 
четеш по ред, виждаш, че това 
е едно гигантско произведе
ние.

начин.
*Колко се чете в България и *Как си почивате?

»шп икпгп пгаг,™ литрпяту младото поколение обича ли Малко скучно звучи амаедин много широк литерату писанатареч? тейки, защото това е нещо, к
рен спектър, за всяка част България това е една неп- ето най-много обичам да пр<
които е качена някаква група " от вя. Ходя на вилата ни, коятое
от читатели. Не ми е сериозно рекъсната жалоа, която тече от гьпииптт село, и ката
и доста е остаряла тази тенден- Д°ста години насам - че хората Р мисля „Боже да'"1
ция в света да се дели литера- не искат да четат. че младите ВреМе вече да се преместя 
гурата по тоя начин, въпреки х°Ра пък въобЩе и.не четат- ® ™ сеТоТда заживея един » 
че тука в нашата част то все т°ва има нещо действително, ™ ‘“ д“ ен> може 
още е живо, щото е интересно. н0 пък на мен “и пРави впе- " п живот”
Аз никъде не съм се срещнала, чатление, може би аз съм била ПО;А°3*ие на това интер' 
нито съм прочела някой сери- притеснена от тоя факт и из- поръчението "
озно да аргументира едно та- веднъж ми се стори, че нещата р“ "иева към вси"к1

не са точно по този начин. С,лемс1 
Около мен се появяват разни 
хора, казвам около мен, защо
то нали се занимавам с конфе- 
рентен превод, които нямат 
нищо общо с литературата, те 
са със съвсем други професии, 
примерно те са по банки, по 
фирми, по държавни учреж-

да напишеш онова, което ис- 
каш. За мен това нещо в проза- Лауреат сте на престижната 
та не се изчерпва. Не, че в пое- »Хелик°н ■ я романът
зията го няма, но прозата като - Рщар™. дяволът, смър- 
че ли се оказа по-близка до тта е с номинация за роман

на годината (2007). Какво за 
Вас представляват наградите?

Няма да крия, наградите са 
винаги хубаво нещо. А съм за 
това да има такива поощре
ния. Все пак човек колкото и

до моята гледна точка. бимен,
Обаче да си призная, ужасно 
рядко, но понаписвам и някое 
стихотворение.

Писането е лично 
нещо
*От къде тръгвате, като за
почвате да пишете нова твор-

кова деление.
*Участвали сте в литератур
ния пленер в Сичево. С какво 
пленерите допринасят на пи
сателя?

да е индивидуалист, колкото и 
да е затворен в себе си, съсре
доточен върху това, което пра
ви, винаги иска някой отвънка 
да му даде знак, че то има сми- 

Различно. Всъщност човек съд и там някъде има някой, 
никога не знае откъде да тръг- който има нужда от него. В съ- 
не преди да му се отвори 
вратичка. Някой път се тръгва

„ ля спас"Четенето не може да 
но може да спаспожелавам^

нас:

света, 
в него и затова 
рата да не спир 
ва спасение.

ат да т"?ба?
Първо трябва да кажа, че бе

ше много хубаво и много при
ятно и че цялата група бяхме

01О&Даниела Хр“тая щото време за мене поне ня-
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Празници, традиции и обичаи : .. -~й ..

В навечерието на Никулден
* Православните хрис
тияни, които уважа
ват Юлианския кален
дар, на 19 декември чес
тват паметта и име
то на Свети Николай 
Чудотворец, архиепис
коп Мирликийски и един 
от най-почитаните 
християнски светци. 
Празникът е наричан 
от народа Никулден 
или Свети Никола.
Житието разказва

Църковните книги говорят, 
че Свети Николай е роден 
през 3-ти век в Патара (днеш
на Мада Азия). Претърпява 
жестоки гонения на христия
ните и присъства на истори
ческия "Първи вселенски съ
бор" в Никея, където е създа
ден Символът на вярата. След 
праведен монашески живот 
той е избран за архиепископ 
на град Мир (Ликийска об
ласт). През целия си живот се 
отказва от материалните об
лаги и ги раздава на бедните, 
защитавайки ги със словото 
на вярата и истината. Умира 
през 342 година. Светите му 
мощи днес се пазят в итали
анския град Бари.

В православната вяра име-

Заради това девойките, които 
трябва да се омъжат, ходят 
сутринта на църква.

то на светеца Николай озна- на Свети Никола се пригот- 
чава "Побеждаващ или Побе- вят обредни хлябове, които се 
дител". Той е покровител на украсяват с образа на светеца, 
семейството, жилището и както и постни ястия - варена 
добротата, на моретата, езе- царевица, жито, постни сър- 
рата, реките и на целия под- ми, чушки, боб. На Никулден 
воден свят. За свой патрон го трапезата не се вдига цял ден 
почитат също моряците и и всеки гост е добре дошъл, 
рибарите. Преди да го кано-

Никулден днес
На този ден храмовете се 

изпълват с вярващи , на тър
жествена Света литургия и за 
преклонение пред иконата с 
изображението на светеца. В 
Западна Европа също отбе
лязват деня на Свети Никола.
Празника честват и правос
лавни и католици в църквата 
в италианския град Бари, къ
дето се съхраняват мощите на 
светеца.

Повечето хора знаят, 
първообразът на съвремен
ния Дядо Коледа е точно све
ти Николай. Историята за 
възникването на Санта Клаус, л хг о у гария са построени стотици(Дядо Коледа - в Западния г г' църкви.

На празника повод да по
черпят имат всички, които 
носят името на светеца - Ни
кола, Николай, Никифор, 
Никанор, Николина, Нико
лета, Ники, Нина, Ненка, 
Кольо и производни или 
близки до името. На празни
ка, за да уважат именника в 
дома му, идват близки, прия
тели и познати, за които не е 
задължително да са били по-

Костите на никулденския 
низират за светец той бил шаран не се изхвърлят, а се 
лихвар, който тайно помагал изгарят или пускат в реката, 
на бедните, като раздавал бо
гатството

защото се вярва, че така ще се 
си. Затова Никул- умножи плодородието и ще 

ден е и празник на банкерите се опази семейното благопо
лучие. Костта от темето на

Народното поверие и
трапезата пришиват на шапките на де-

Никудден заема важно чата. Има вярване, че костица 
място в празничната тради- от Никулденския шаран, 
ция. Според народните вяр- скРита в портмонето, помага 
вания светецът причинява то Аа бъде по-пълно през го- 
бурите и ураганите в морето Дината.
и затова на Никулден всички ° народната представа от 
кораби спират. Преданията Никулден започва същинска-

та зима. Свети Никола носи и

като например в Одеса, То
ронто, Ню Йорк, Варна, Бур
гас и други градове, където на 
празника корабите правят 
кръг и свирят корабните си- 

че репи. В Сърбия Никулден е 
всенароден
най-често празнувана „сла
ва", а в чест на светеца в Бъл-

и търговците.

Ппразник

свят) идва от много източни
ци, но доста от тях смятат, че 
прототип на добрия белоб- 
рад дядо, който носи подаръ
ци на децата, е точно този све
тец. В Холандия и Белгия то
зи ден е особено важен за де
цата. В нощта срещу празни
ка малчуганите оставят обув
ките си с надеждата добрият 
светец да ги напълни с лаком-

още разказват, че е спасил ед
на лодка от потъване като за- ПЪРВИЯ сняг - разтърсва дъл

гата си бяла брада и от нея изпушил дупката й със шаран.
Затова задължителен еле
мент в обредността през този „ 
ден е приготвянето на рибни Днес му е денят, утре му е 
гозби. На празничната трапе- сиегът • този празник се 
за се поднася специално яс- пРавят предсказания за вре- 
тие - рибник, приготвено от ^ето и бъдещата реколта, 
пряспа риба, най-често ша- Ооредността през този ден 
ран, като курбан за преживя- има и сватоеи характер. Вяр
но нещастие, за здраве и бла- ва се/ че свете1Дът помага на 
гополучие на къщата. В деня ездите хора да се оженят.

сипва първите снежинки. 
Известна е поговорката:

ства и подаръци.
Тъй като пази моряците от 

буря, дори на всяко приста
нище има икона на светеца,

канени предварително.
П. Виденов

ж Фотографията като хоби,4
ЩяI УуЛ

Може би не е най-известен, но със сигурност е най-ентусиазиргщият димитровградски фо- 
^ тограф-любител, имайки предвид, че не се препитава от него. Ратко Ставров е преподавател 
Йг*'! по сръбски език и литература в Гимназията "Св. св. Кирил и Методий", но най-значителното 
Е* му хоби е фотографията. Организирал е и изложби в Димитровград. Обяснявайки как се пра

ви добра фотография, той казва:
- Идваш и се надяваш, че нещо ще "уловиш". Значи, може да "уловиш", а може би и не! Го- 

лям брой на фотографиите ми всъщност се дължат на късмета.
- С течение на времето научиш да заснемеш мига, който трябва „да спре". Този миг 

случи или не. Не можеш много да повлияеш върху това.
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Успех на младите босилезрадски болейболисти Международна футболна среща 
на пионерски състави_________

Второ място ни турнири Балкански - Школа
"Спорт Волей Миния" в София ПО футбол ДИТ

Младите босилеградски менов, Деян Глигоров, Дани- турнира в София, заяви, че /ТТ я-ра ТТ|ЗТ>ТТТ/|Л 0*0
волейболисти, ученици от ел Алексов, Добри Миланов участието на босилеградски- 1ДП41 ЙЛСЬЦИ^ и . V
пети шести и седми клас на и Александър Захариев. Те се те деца в турнира е част от х Л
Основното училище "Георги представиха отлично, тъй ка- сътрудничеството между I ? ТТО ТТ ТТ^ЗПИ 44 I кЗ I
Димитров", спечелиха второ то с убедителен резултат на Община Босилеград и Сто- у / I /
място на ученическия турнир първия ден (събота) от турни- лична община София, която дИМИтровград, 7 декем- Михайлов.
"Спорт Волей Мания", който ра завоюваха победи в двата заедно с организацията г СП "Парк" зри- Пионерите на Балкан
през изтеклия уикенд се про- квалификационни мача и се "Младите в действие" ги е по- фК зр.л_ “^Р^^^лка,-
веле в залата на Национална- класираха за четвъртфинали- канила за състезанието. Той тели ОКОЛО 1Ш. г есрер ски елха по доорияг сь-
та спортна академия в Со- те. Същата игра повториха и подчерта, че освен самото Далибор Велкович от Пи- перник'Създадоханяколко
фия. В турнира участваха по на втория ден (неделя) в ма- състезание в продължение на рот. отлични шансове за отбе-
12 мъжки и женски отбора човете от четвъртфиналите и два дни децата са имали въз- Балкански' Денчев, Зар- лязване на юлове, но ре- 
(ученици от 5 до 7 клас) от 11 полуфиналите и заслужено можмост и да провеждат тре- ков, Д. Басов, Дамнян Ива- зултатът в редовното вре-
софийски основни училища стигнаха до финала, където нировки и играят срещу бив- г[ов, Дж. Маринков, Раите- ме остана 0 : 0. След изпъл-
и мъжкият и женският дет- загубиха от връстниците си шите и сегашни волейболни лов, Гъргов, Алексов, Бош- няването на дузпи младите
ски отбори на ВК "Младост" от ОУ "Летец Христо Топрак- национали на България: Ди- кО0' 0,оянов и н. Басов, димитровградчани стиша-
Босилеград. Състезанието се чиев" Божурище. мип,р Златанов, Добромир ' . Станоев, Со- ха до заслужената победа
проведе благодарение на ор- Заедно с момчетата на тур- Лазаров, Георги и Добромир г „"у . ТА ттТтлята ™
ганизацията "Младите в дей- нира участваха и момичета от Братоеви, Евгени Иванов, ШЛОВ,^.........' ДИТ от софийския квартал

ДИТ: Танчев, Вучков, Да- Драгалевци е една от
волейбол Иван Зарев. успяха да се класират за ч.ет- волейбол Ева Чолакова и др. мянов, Павлов, Петров, по-добрите в България.

В състава на босилеград- въртфиналите. Всички разходи за участие- Бойчев, Видиев, Диваров, Пионерският състав на
ския отбор, който в изключи- Стефан Стойков, зам.-кмет то на босилеградските деца м. Михайлов, Атанасов и школата се състезава в
телио силната конкуренция на Босилеградска община, на състезанието в София е по- д тодоров Играха още: Първа софийска пионер-
стигна до титлата вицешам- който предвождаше отбори- ела Община Босилеград. Гпигопов Бонев Н Толо- ска лига. 
пион на турнира, бяха: Сте- те и делегацията на Спортно- ПЛ.Р. Р V > Г ' г
фан Дойчинов, Йован Стои- то дружество "Младост" на РОВ/ Т. Тодоров, Не о

ствие", ръководена от бив- пети, шести и седми клас от Светозар Иванов, Иван Ко- нов,^Колев и Л. Басов, 
шия български национал по Босилеград, които обаче не лев, националката по плажен

успяха да се класират за ч.ет- волейбол Ева Чолакова и др.

ДС.

ФотоокоБоровец открива ски сезона
в събота

* На 15-и декември (събота) официално ще бъде открит новият зимен сезон в Боро
вец, който ще започне с грандиозно шоу, много състезания, награди и музика.

.....'.х ■ .лхххххтхх::\

Всички гости на курорта хванат на най-дългото само- още повече адреналин с нова,
по-интересна конфигурацияще могат да ползват безплат- ковско хоро.

В 18.00 часа пистата пред на скоковете и препятствия-но съоръженията през деня.
Програмата започва в 14.00 хотел „Рила" ще се затопли та. Обслужващият парка влек 
часа със снежно шоу, забавни от огнено ски шоу, след което е с удвоена дължина, 
игри и конкурси за деца и върху нея ще има уникална 
възрастни на плаца и пистите видео таррт§ прожекция. И те подобрения, Боровец ще 
пред хотел „Рила". За всички тази година за Боровец се открие сезон 2012-2013 с по- 
любители на силните усеща- очертава дълъг, снежен и въл- 

същото време ще има нуващ сезон. През него лгоби-

Освен с чисто технически-

за удобството ивече грижа 
по-доброто обслужванения по на

Ргеез1у1е демонстрации на телите на зимните спортове 
Промо Сноу Парк Борос- ще се възползват от всички

нови придобивки, направени

своите гости. Взети са мерки
за намаляване на опашките //по касите на най-натоварени- : I |ПЛ |'ПЯБ<)НР

. „ те места - Ястребец и Марти- ■
пизаторите от „Бороспорт ви оръдия за сняг и модерна нови бараки Не на последно : д0 Нова година трябва да мине още половин »«е- 
АД и Община Самоков са система за изкуствено засне- място са новите придобивки : « лпи и до Колела по Грегориянския ка-
подготвили страхотно шоу с жаване в ски зони Ситняково, на по отнРшсние на ; ̂ нлар но Гобственикът на димитровградския
водещ Орлин Павлов. За ат- Централен Боровец и Ястре- ски ^ а и обо : *****1Р'1^Блед"1аедно7работниЦИте си бе
мосферата ще допринесат бец. г Д „РГ,обИте ,пр бъ : магазин ЬлеА заедно с раоотници рв0тО
уникалните Вгадд \й1Щ, кои- Системата за снегозадър- ™т снабден^наГГбООбооя ! наи-усьрден и елха закичиха още през нър
то ще се изправят „срещу" жане в ски зона „Маркуд- А с Ьд с иад 1500 ороя ; десетдневие на този месец. Няма нищо нр„
хора на Самоковските баби. жик" е с удвоена дължина. 0^™ ^„"^ее^Ге^ки' = аКО Са пРибъРзали малко, нека да се под Р
Гостите ще могат да вземат и Най-модерната атракция в нови оордове и пее ьсушски : тържествената атмосфера... 
парче от най-голямата само- Боровец - Вогозрог! 5по\у 
конска питка с късмети и да се Рагк, този сезон ще предложи

порт.
От 17.00 до 20.00 часа орга- през изминалата година - но-

.....
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10-и кръг ош Нишка регионална 
баске гп бо.н нализа - изток

Тъжен помен
На 16 декември се навършват ЧЕТИРДЕСЕТ 

ДНИ от смъртта на милата ни майка, свекърва 
и баба

***

Пиротчани
по-успешни

В рамките на 14-ия кръг 
от първенството на Лигата 
на ФС РИС - група юг де
цата старша възраст на 
Балкански загубиха в Кур- 
шумлия от съответния със
тав на Косаница с 2 : 0. 
Пролетната част от пър
венството този състав на

БРАНКА ИЛИЕВА БРАНА
от Димитровград 

Благодарим ти за всичко, което стори за нас! Вечно ще те 
помним и ще почитаме твоя образ и дело.

Пирот - Димитровград 84 : 61 (26 :17; 24 :18; 18 :19;
Синовете Димитър и Георги, снахата Цеца, внуците Петър 

и Бранка със семействата си, внукът Теодор и останалите 
г родниниВ 10-ия кръг от първен- Петров, Андреев 1, М. Пет-

окръжното дерби ров, Мишкович 2, Драгу- Балкански ще посрещне в 
домакините, тинович 8, Радоваиович 7 и средата 

съпротива Иванов 6.

ството
спечелиха 
По-сериозна 
димитровградчани оказа-

временнотона
подреждане.

Тъжен помен
На 18 декември се навършват 40 ДНИ от не

надейната смърт на нашата мила и обичана 
съпруга, майка, свекърва и баба

В следващия кръг Ди- 
ха през първата част на ма- митровград е домакин на 
ча. Пиротчани обаче има- Здравле 09 
ха по-качествен избор на Три кръга преди края 
състезатели и превес във първата част от първен- Косаница като гости регис-

ството димитровградските трираха убедителна побе- 
В състава на Димитров- баскетболисти заемат 13-о да 4 : 0. И този състав на 

град бяха: Иованович 7, място на таблицата.
Петров, Митич 11, И. Пет
ров 4, Раиджелов 15, Д.

***
Юношите младша вър- 

от Лесковац. зает на Балкански в дуела 
на със съответния състав на

ВЕРКА СТОИЧКОВА по баща 
РАДЕНКОВАвисочината.

40-дневният помен ще се състои на гробището в с. Райчи- 
ловци от 10 часа.

Съпруго и майко, с голяма обич и признателност се 
прекланяме пред светлата Ти памет!

• Балкански ще "зимува" в 
Д. С. средата на таблицата.

Д. С.

Скръбящи: съпругът Круме•, синовете Боко и Слободии и 
Винко със семействата сиКръводаряване

89 души се отзоваха в Босилеград Тъжен помен
На 18 декември се навършват 40 ДНИ откак- 

то ни напусна и замина за Вечността нашата 
мила и незабравима сестра

89 кръводарители от об- здравословни проблеми.
Покрай многократните дариха 

ята по кръводаряване, която кр ъводарители в последно- включително и двама учени- 
миналия петък в Босилеград то за тази година кръводаря- ци и една ученичка от гим- 
съвместно

младежи, които за пръв път 
ценната течност,щината се включиха в акци-

ВЕРКА СТОИЧКОВА по баща 
РАДЕНКОВАорганизираха ване се включиха и петима назията. И този път се отзо

ваха най-редовните кръво
дарители - Бранко Рангелов 
- 78 участие, Весна Николова 
(64), Стефан Стефанов (55), 
Боян Велинов (53) и други.

През 2012 година Черве
ният кръст в Босилеград ор
ганизира общо шест кръво- 

щ дарителски акции - по три с 
Ч{ Института за кръвопрелива- 

у я\ не от Ниш и със Службата за 
,_;У1й кръвопреливане към Здрав
ия Д ния център в Сурдулица.
Ш/?,ц По традиция в края на го- 

• '.2=3 дината за всички кръвода- 
у, ] рители ЧК ще организира
* г;!ммИ

Скъпа и обичана сестричке, ти се пресели в другия свят, 
но ние тук никога няма да те забравим. С братска и сес- 
трипска обич и признателност се прекланяме пред светла
та Ти памет. Добрите хора не умират, те продължават да 
живеят в сърцата на обичаните.

А Ат?

1
аал :<т

ЩА Дълбоко опечалени: братът Драган Раденков и сестрата 
Миланка Зарева със семействата си'} я- '• к

Възпоменание12

Е шт Изминаха ЧЕТИРИ ГОДИНИ откакто не е 
с нас нашата добра майка и баба

ПАВЛИНА Р. СТАНЧЕВА 
от с. Груинци 

(20.11.1930- 15.12.2008)

Ш ~~ ~»
■аш

тьржество в стола на цен
тралното основно училище 
в Босилеград, на което ще 
бъдат връчени награди и 
признания на най-хуманни- 
те в общината.

пГ.ЛИ: ат а, . -
П.Л.Р. Спомените за нейната човечност вечно ще са у нас.

Общинската организация 
на Червения кръст и Инсти-
тугьт за кръвопреливане от ^ дИМИТр0вградския клон на митницата неотдавна се про
пит. I ова е едно от най-ус- педе (о-ото за тази година кръводаряване, на което се отзова- 
пешните начинания, поне- ха 20 работници в тази държавна служба. Броени дни следта- 
же до сега само в няколко са

*** Синовете Никола и Иван със семействата си

зи в хола на Центъра за култура се проведе и П-ата кръвода- 
регистрирани над деведесет рителска акция. В нея се включиха 45 души. 
кръводарители. Броят им Кръводарителските акции съвместно реализираха органи- 
този път щеше да бъде още зацията на ЧК в Димитровград и Институтът за кръвопрели- 
по голям, обаче петима ху- вапеотНиш. 
манисти, които се отзоваха в
акцията не можаха да пода- 28 декември в хола на Центъра за култура, 
рят ценната течност заради

Вместо възпоменание

43 ГОДИНИ без татко

13 ГОДИНИ без майка 
сред насПоследното за тази година кърводаряваие ще се проведе на

Д. С.

| СЛАВЕНА РАНГЕЛОВА 
I МАНОЛ РАНГЕЛОВ 
» от с. Бански дол

щ* I 
\ 1

ТЪЖЕН ПОМЕН'Ч

Й Изминаха 40 ДНИ на болка и тъга, откакто не е сред нас, по е в мислите, ду
шите и разговорите ни, нашият обичаи и скъп гА

ЛЮБОМИР МИЛАНОВ
От тях двама много остана...
Останаха деца и на техните деца - деца... 
Спомен за любовта!
Поклон пред светлата им памет!

преподавател по математика
Твоят живот и добрина бяха нашата опора и вдъхновение. Твоят лик - наша гордост, тво- 

и1е дела, добрина, всеотдаймост, благородпост, обич - наше богатство. Обичаме те и ще те 
обичаме навеки!

Панихидата ще се състои на 23 декември в 11 часа на гробищата в Долна Врежина.

С обич и Семейства: Илиеви ош с. Жслюша, Рангелови от Ниш и 
Пирот и Станкович от гр. Враняболка твоето семейство: птругапш Божидарка, дъщерята Биляна, синът Драган,

снахата Миломирка и внуците Никола и Янко
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Нобица Младенов

Вместо басня за лекари, празници...
В "Бърза помощ” докарват 

мъж със счупен крак. Докто-
„Помоз Бог" супер Мишко 
бачкането как върви ?
Бог ти дал компания Вълчко, 
не съм добре, много съм зле.
От силни щуротии Вълчко 
страхувам, се страхувам, хуйо 
ще ме пак заболи!
Мишоците да си научат уроците 
да не хлопнат капаните - маците 
да не омърсят мустаците.
Бай Мишко, това са ти задачите, 
шашардисал съм се дибидус 
от твоите луди задачи 
моята болка си има цер; 
мого силен съм и голем! 
ти си Вълчко чист серсем.
Мерси, мерси бай Мишко! 
и аз имам лек за матрапази като теб: 
Вълците, Бог да прости, винаги са 
гладни гости...
В черна дупка да се скриеш 
ще те напипкат „Единаците"!
Няма наравоучение докато се 
не намери истинско решение?!

рът пита пострадалия:
- Как се случи?
- По време на игра.
- Футбол ли сте играли?
- Не, карти. Моят приятел 

ми даваше знаци под маса-

//Бренди
- Дедо, зиайеш ли кво йе това „бренд"? ■ пита ме унукат и ме гледа право у очи.
- Одека да знам, дедин, у наше време не се оратеше теко. Еве гледам телевизии) и 

млого думе не разбирам!
- Кикве думе, дедо?
- Па еве например думуту „окей". По сто пути гьу чуием, ома не знам кво зночи!
- Е дедо, това йе на онглийскьи и значи „добре"!
- Тъгай защо не си орате „добре", па да гьи цел нород разбере.
- Дедо бре, са йе модерно от време на време да уденеш по некойу англиску думу!
- Ооо дедин, нийе одовна се прайимо на англичанье, ама я не знам кво значи тая ду

ма...
- Ма дедо, това ти йе нещо уоаво с койе се различаваш от другьите...
- Па това би било кико при нас: съглам брееей!
- А питуйем те, оти нали видиш дека при нас нищо не иде с године, очу да измислим 

„бренд" с кой че млотиме паре.
- Аа, имамо нийе иеколко теквия „бреейдове". Еве напирмер желюшкьите патлид- 

жанье! Кажу дека надалеко гьи нема и ако другьите се продавай по трийесе динара,
Събрали се на симпозиум да речем, желюшкьите су педесе. 

американските, руските и . уека дед0( ома не може цеду годин потлиджанье да продаваш. Па требе и 
българските хирурзи и започ- млого раб0та и по цел дьн да си висиш у градинуту, требе ти и убаво пакованье, оти 
нали да се хвалят с постиже- бЪрЖе [е ПОра3уЮ...
нията си. Американците каза- . ^мамо Н1)йе и ной-убаво боровско сиренье. Чак и варму напрайимо у Боровско пол-

ье, овчорник да ти йе мило да га гледаш, ама кига рекоше нема овчаре и кемо, не се
- Преди време падна един опроише и еве гьу сьго вармото пропада ли, пропада... 

астронавт, разби се на 3 парче- . Па чия йе сьга?
та, ние го зашихме и сега е . зн{ш ли< оротеоше дека су гьу продали, ома не зном. Знам дека у продавницете 
жив и здрав. имамо само гьрцко сиренье „Фету", а боровско ни за лек! А йедно време баш от Гър-

- Това нищо не е - казали цию су доодили за сиренье и за сенокошкьи кашкаваль. Пите кашкаваль, дедин, се
руснаците. тьрколяоше по целу Йевропу, по чьк и до Америку су стидзале...

- Ние зашихме един космо- - Не иде, дедо, еве съга у „Сточар" имаю йедън тон и требе до нароне рибете у ре 
навт, който беше раздробен кутусньего! 
на 30 парчета и сега е жив и

та...

Човек влиза в лекарския ка
бинет. Отива до доктора и 
най-спокойно го заговаря.

- Добър ден. Един хляб.
-... Моля?!
- Един хляб. По-пухкав, ако 

може. И типов.
- Аха... на горния етаж.
- Там ли продават хляб?
- Не. Там е психиатрията!

ли:

- Ма не думай!
- Истина йе, дедо, кажу тека се угорчал и поразил, та требе да га върлье...
- И требе да га върлье, беоше му дигли ценуту до небесата, не виде дека нород не

ма поре, не може да си купи ни половин кьило. А на ньи не им се изплати, йевтин бил.

здрав.
- И това нищо не е - казали 

българите.
- Ние намерихме 2 уши и Но са че им излезне от скуп по-скуп... „

- Ко що видиш, дедо, и кошкавалят не може да буде „царибродскьи бренд ...
- Изгледа, дедин, наопакьи смо насадени: купуйемо лесковачкьи патлиджонье, 

гьрцко сиренье, бабушничко млеко, кашкаваль от кой знае куде, а све това си имаш 
тува, ама нема кой да се завати, или па не знайе кико да се завати. И све чекамо некон 
да дойде, о тия некой не дооди, а и кига дойде само ни повтори това що си знайемо: 
користете това що имате!

- Я мислео, дедо, че ми подскажеш нещо, еве училище завършавам, рекодосинай- 
дем „бренд" и да почнем с ньега...

- Кико върву работете, изгледа коджа че почекамо!

”1' конщЕщ!
един задник, зашихме ги и се- 
га ни е директор.

чН гт1 3 След новогодишния праз
ник в детската градина баща 
говори на сина си:

- Сине, ти си вече голям, 
трябва да ти кажа истината - 
няма Дядо Коледа. Това бях

3_14 !1
!!!Ш!Ш!!>!“Н |р^т.

Мата
аз. („Братство", 24. февруари 2006)- Знам, знам. Нали щърке
лът също си ти...

Георги Виденов

Защо си останах стар ерген
Обожавам Динята. Тази динята - не знаеш какво има в кел, а тя зелена дебелокора 

моя слабост е откакто се пом- нея. Но аз нали съм специа- диня. Събрах си тленните ос- 
ня. В детството вълнуващ мо- лист по избирането на дини танки и да ме няма. 
мент беше избирането на ди- само с поглед, реших, че с Мина време, посъвзех се, 
ня. Избирах я да е с малко ду- поглед мога и жена да си из- живнах, очите ми зашариха. 
пе и лека. Веднъж попаднах бера. Срещнах я. Поогледах я Търсех единствената. Но да 
на много лека и голяма диня. - отпред, отзад. Малко дупе - не е куха, да не е зелена! И тя 
Зарадвах се - останаха ми па- това добре. Малко лекичка - не закъсня. Дойде като вих
ри за още една диня. Доволен това не е много добре, но мла- рушка и ме забърса със замах, 
от избора, бързах да се при- достта не ме изчака да мисля Огънят се разпали, но не 
бера вкъщи и да се похваля за и пламна голяма любов! Къде пламна - тлее и пуши. И как 
находката. Разрязах я, а тя ли не! Само на перваза не ще племне - то зряла, та зря- 
вътре куха. Всички прихнаха сме...! Мина време, погледът ла - то мъдрости, то съвети! 
да се смеят, а на мен ми се ми се поизбистри, започнах Хукнах и назад не се обърнах.

След това реших да да виждам по-добре и за мой От много избиране, така си 
се реванширам и избрах теж- ужас разбрах, че тя е много останах сам. Сега, снапредва- 
ка диня. Пак ми се смяха - ди- куха. Грешката при избора на нето на годините, се върнах 
нята беше зелена. Да, но аз диня се повтори и при избо- назад. Започнах отново да из- 
съм упорит и се специализи- ра на жена. Обещах си лека бирам жените по малкото ду- 
рах в избирането на дини до- жена да не избирам. И ето но- пе, да е лека и задължително 
“ - вата ми избраница се появи - куха - по възможност много
та диня само с поглед. тежичка, набитичка, дупенце куха.

Раснах - пораснах и не знам добро, и нали съм огън момче Така е, когато дойде втора-
- пламнах. Аз горях като фа- та младост!

плачеше.

толкова, че познавам узряла-

откъде чух, че жената е като - Внимавай къде копаш, да не псьсаш газоп
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