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Димитровградски фолклористи в Гърция 

Добър прием в  
реномиран фестивал

Днес в Димитровград

Заседание на НС на българс-
кото национално малцинство 

Велики светини пре-
биваваха в църквата 
„Рождество  
Богородично“ в 
Димитровград

Така само  
Господ може  
да уреди

Вестникът излиза с помощта на Минис-
терството на държавната администрация 
и местното самоуправление, благодаре-
ние на спечеления проект „Създаване на 
условия  за устойчивост и работа  на вест-
ник „Ново Братство” на български език“, 
финансиращ се от Бюджетния фонд за 
националните малцинства за програми и 
проекти от областта на информирането 
на езиците на националните малцинства 
през 2018 г.

Община Босилеград  
организира поредна  
кръводарителска  
акция с ВМА в Белград 

Стр. 

В с. Звонци 

Чешма,  
посветена 

на  
една майка

Стр. 

Отново започва  
производството  

в „Кобос“

Владимир Захариев 
на срещата на  
кметовете с  
президента  
Вучич в Ниш

ВПИШЕТЕ СЕ В  
ОТДЕЛНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК, 

ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ 
СДОБИЕТЕ С ПРАВОТО 

ДА УЧАСТВАТЕ 
В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
НА БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНО 
МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ

В помещенията на Нацио-
налния съвет в Димитровград 
днес от 17 ч. ще се проведе еди-
надесетото редовно заседание 
на НС на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия. 

Освен разглеждането 
на положението в сферата 
н а  о б р а з о в а н и е т о , 
информирането, културата 
и служебната употреба на 
майчиния български език, в 
дневния ред на заседанието ще 
бъде включено и приемането 

на проекторешение за 
награждаване на най-
успешните  ученици, 
участвали в тазгодишното 
републиканско състезание 
по български език. Както 
узнаваме, проекторешението 
предвижда присъждане 
на парични награди на 
тримата първокласирали се 
от всички класове. Очаква 
се тази инициатива да стане 
традиционна. 

П.Л.Р.

Републиканската ветеринарна инспекция 
наложи забрана за работата на приюта 
за бездомни кучета в Димитровград

Забранено е приемането  
на нови животни

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 
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Владимир Захариев на срещата на  
кметовете с президента Вучич в Ниш

Кметът на Босилеградска 
община Владимир Захариев 
участва в срещата на кмето-
вете на общините от Пчин-
ски, Ябланишки и Нишав-
ски окръзи с президента на 
Република Сърбия Алексан-
дар Вучич, която неотдавна 
се състоя в Ниш. Както заяви 
пред нашия вестник, той бил 
сред четиримата кметове, 
взели участие в дискусията. 

- В изказването си най-
напред поисках конкретна 
помощ за създаване на необхо-
дими условия за безпрепятс-
твена работа на привлечените 
от общината чуждестранни 
инвеститори. Във връзка с това 
помолих президента спешно 
да се помогне на новия инвес-
титор в текстилния завод 
„Кобос” обектът на фабри-
ката отново да бъде привързан 
към електрическата мрежа, с 
което ще се създадат условия 
наскоро да се задвижи про-
изводството и да се ангажи-
рат 150 работници, за което 
инвеститора  вече е сключил 
договор с общината, каза Заха-
риев и добави: „Също поис-
ках и съответните държавни 
институции да разрешат 
на общината да предостави 
общински площи за срок от 
30 години на руския инвести-

тор - фирмата „Агронива”, 
която планира да задвижи 
производството в бившия цех 
за преработка на овощия и 
зеленчуци „Здравле”. Освен с 
преработка, руският инвести-
тор има сериозни намерения 
да се занимава и с отглеждане 
на различни сортове плодове 
и зеленчуци за нуждите на 
фабриката“. 

Захариев казва, че е поис-
кал и финансова помощ от 
държавата за цялостна реали-
зация на проекта „Рода вода”, 
с което ще се осигури трайно 
и стабилно водоснабдяване на 
жителите на Босилеград, Рай-
чиловци и Радичевци. Стой-
ността на този проект възлиза 
на 298 хиляди евро. Общината 

вече е спечелила конкурса на 
ЕУ ПРО, който ще осигури 
150 хиляди евро, докато около 
25 хил. ще бъдат обезпечени 
от общинската хазна. „Надя-
вам се, че държавата ще ни 
отпусне останалата сума от 
около 120 хиляди евро, с които 
средства ще можем изцяло 
да реализираме този жизне-
новажен проект”, подчертава 
кметът. 

„Към президента Вучич 
отправих иск за продължаване 
на асфалтирането на регио-
налните пътища Босилеград 
- Граничен преход „Голеш“ и 
Босилеград - Долна Любата. 
Същия иск отправих и към 
министърката на строителс-
твото, транспорта и инфра-

структурата по време на сре-
щата ни във Враня. Пътят към 
Голеш свързва Босилеград с 
мината в Караманица, в която 
в момета са заети около 150 
души, докато от пътя към 
Долна Любата е планирано да 
се прокара път към Община 
Търговище през с. Дукат и 
Заграня. Вече е разрешено да 
се сложи асфалтова настилка 
на пътя към Голеш и Кара-
маница от с. Рикачево към с. 
Бистър с дължина от 1,5 км 
и спешно е наложено да се 
изготви проект  за продъл-
жаване на асфалтирането на 
цялата отсечка с дължина от 5 
км. Също така е взето решение 
за асфалтиране на 3,5 кило-
метра от пътя към Долна 

Любата. Очаквам много скоро 
да започне асфалтирането на 
тези участъци”, посочва пър-
вият човек на общината. 

Захариев каза, че накрая 
заедно с кмета на Търговище 
поискали здравните домове 
в двете общини да продъ-
лжат да съществуват като 
самостоятелни ведомства и 
да не се присъединяват към 
големите здравни центрове 
във вътрешността, което пред-
вижда новият проектозакон в 
сферата на здравеопазването. 
„Големите здравни центрове 
често отчитат  финансови 
загуби, което негативно се 
отразява и върху работата на 
здравните домове в малките 
общини. Нямам нищо против 
предложението основател на 
Здравния дом в Босилеград 
в бъдеще да бъде държавата, 
обаче подчертах, че само 
доколкото нашият Здравен 
дом продължи да работи като 
самостоятелно ведомство, 
общината ще има възможност 
и занапред да му предоставя 
финансови средства, с които 
да се осигуряват нормална 
работа на службите и качес-
твени медицински услуги на 
пациентите“, добави той. 

П.Л.Р.

Отново започва производството в „Кобос“

Община Босилеград сключи 
договор за даване под наем 
на текстилния завод „Кобос“ 
на  датската фирма „Кен-
таур Балканс ООД Белград”, 
която планира наскоро в цеха 
да задвижи производство на 
изделия от текстил. 

Договорът е сключен за 
срок от една година, а може 
да бъде удължен за неограни-
чен срок. 

Той предвижда през пър-
вите шест месеца от момената 

на сключването да ангажира 
на работа 60 работници и още 
60 до края на годината. Според 
подписания договор наемате-
лят редовно трябва да плаща 
всичките си сметки - за ток, 
вода, телефон, както и съот-
ветните такси за ползването 
на определени услуги и няма 
право да върши преправки и 
да адаптира обекта на фаб-
риката. 

На Община Босилеград, 
която е собственик на фабри-

ката, наемателят е дал бан-
кова гаранция за ползването 
на завода под наем. 

Въпреки че с договора се 
предвижда инвеститорът да 
ангажира най-напред 60 работ-
ници и още толкова до края 
на първата година, собстве-
ниците на „Кентаур Балканс 
ООД” изразили готовност още 
от самото начало да настанят 
на работа 75 души, а до края 
на годината още 75, казва 
кметът Владимир Захариев. 

„Сключването на договора 
с датската фирма представ-
лява поредно доказателство, 
че общинското ръководство 
най-сериозно се застъпва за 
привличане на инвеститори 
и откриване на нови работни 
места, а всичко с цел повиша-
ване на жизнения стандарт на 
нашите граждани”, подчерта 
той. 

П.Л.Р.  

* Кметът Владимир 
Захариев заяви, че тези 
дни общината ще обяви 
търг за даване под наем 
и на една част от завода 
на бившия цех за про-
изводство на чорапи 
„Зеле Велкович”, тъй 
като съществува заин-
тересован инвеститор, 
който възнамерява 
да открие текстилен 
завод и да ангажира на 
работа 60 работници. 

Брутално убита  
журналистка 

Ново брутално убийство на журналист, разследващ 
корупционни злоупотреби, шокира света. В българския 
град Русе журнаслистката Виктория Маринова стана 
жертва на насилие. 

Според неофициални данни, които изнесе „Русе Медиа”, 
убийството на 30-годишната журналистка е придружено с 
изнасилване и жесток побой, вследствие на който жената 
е обезобразена и задушена.

Убийството на младата журналистка е изключително 
отвратително престъпление и е редно журналистичес-
ката колегия да се опита да подкрепи разследването по 
някакъв начин.  

Подготви С.Б.
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Над 9,5 милиона евро за 77 нови инфраструктурни проекта
Европейският съюз чрез 

програмата за развитие EU 
PRO ще отдели средства в 
размер на 9,6 милиона евро 
за реализация на 77 нови 
инфраструктурни проекта, 
бе решено на заседанието на 
Управителния съвет на EU 
PRO, проведено в Белград. 
Проектите ще допринесат за 
реализирането на инвести-
ции и откриването на нови 
работни места с крайната цел 
подобряване качеството на 
живот на хората в 99 общини 
в Сърбия, казва се в съобщени-
ето на Програмата EU PRO. 

Средствата са предназна-
чени за финансирането на 
37 местни инфраструктурни 
проекта на обща стойност 6,1 
милиона евро, от които ЕС 
осигурява 4,5 милиона евро, 
докато местните власти ще 
участват с 1,6 милиона евро. 
Проектите включват изграж-
дане и реконструкция на 
обществени обекти - обра-
зователни, здравни и соци-
ални институции, спортни и 
културни центрове, както и 
подобряването на комунал-
ната инфраструктура. 

„Правителството непрекъс-
нато работи за подобряване на 
условията за устойчиво иконо-
мическо и социално развитие 
на Сърбия. В този смисъл с 
подкрепата на Европейския 
съюз са осигурени безвъзмез-
дни средства за реализация 
на проекти  в по-слабо разви-
тите и слабо развитите части 
на Сърбия с основна цел да 
промовираме устойчивото 
регионално развитие и допъл-
нително запознаване на мест-
ните власти с възможностите 
за използване на програмите 
и фондовете на Европейс-
кия съюз “, заявила Ядранка 
Йоксимович, министър за 
европейската интеграция на 
Сърбия. 

На заседнието също било 
одобрено и финансирането 
на девет проекта за подобря-
ване на бизнес инфраструк-
турата, които ще включват 
инфраструктурно оборуд-
ване за индустриални зони 
и подобряване на туристи-
ческата инфраструктура. За 
тези проекти, които трябва да 
допринесат за създаването на 
благоприятна бизнес среда за 
икономически растеж и съз-

даване на работни места, ЕС 
предоставя 4,5 милиона евро, 
докато участието на местните 
власти е 905 392 евро.

„Чрез програмата EU PRO 
Европейският съюз подкрепя 
равномерно развитие на Сър-
бия и затова инвестира в про-
екти, които са еднакво фоку-
сирани върху създаването на 
блегоприятни икономически 
условия в общностите и по-
добър стандарт на живот за 
всеки гражданин. Затова 
основната цел на подкрепе-
ните проекти е привличане на 
инвестиции, съответно откри-
ване на нови работни места, 
както и подобряване на обще-
ствената инфраструктура, 
която пряко и положително 
влияе върху подобряването на 
качеството на живот на мест-
ното население“, казал ръко-
водителят на Делегацията на 
Европейския съюз в Сърбия 
Сем Фабрици.  

Като допълнителна под-
крепа за усилията на мес-
тните самоуправления за 
подобряване на инвестицион-
ните потенциали, ЕС в пряко 
сътрудничество с Правителс-
твото на Република Сърбия 

е осигурил и 274 695 евро за 
разработването на техническа 
документация за проекти за 
бизнес инфраструктура. Одоб-
рени са 12 проекта за оборуд-
ване на промишлени зони, 
технологични паркове, бизнес 
инкубатори и конгресни цен-
трове. Със същата цел Евро-
пейският съюз ще подкрепи 
с 255 274 евро разработването 
на подробни планове за регу-
лиране в 19 градове и общини, 
участващи в изпълнението 
на Програмата EU PRO. Тези 
планови документи включват 
райони с потенциал за попу-
ляризиране на икономически 
дейности - зелени площи и 
grinfild i braunfild площи, 
туристически райони.

„Пред нас са голям брой 
проекти и затова насърчаваме 
местните смоуправления да се 
ангажират върху реализира-
нето на одобрените, но също 
така да се заемат и с подготов-
ката на нови качествени про-
екти, които са в съответствие 
с нуждите на населението и 
приоритетите за развитие “, 
казал Грем Тиндал, програмен 
мениджър на ЕС.

Управителният съвет на 
EU PRO утвърди критериите 
за публична покана за разра-
ботване и подобряване на гео-
графските информационни 
системи, както и за подкрепа 
на проекти на организации на 
гражданското общество, които 
да допринесат за насърчаване 
на социалното сближаване в 
мултиетническите общини и 
градове в районите на Шума-
дия и Западна Сърбия, както 
и в Южна и Източна Сърбия. 
Двете нови покани ще бъдат 
обявени през октомври 2018 
г. 

Програмата EU PRO, която 
има за цел равномерно обще-
ствено-икономическо разви-
тие на Сърбия, Европейския 
съюз подкрепя с общо 25 
милиона евро. С нея се цели 
да се повиши конкурентоспо-
собността на микро и малки 
предприятия, подобряване 
на бизнес средата и социал-
ното сближаване в 99 местни 
самоуправления в посочените 
райони. Теренните дейности 
се извършват от Канцеларията 
на ООН за услуги по проекти 
(UNOPS).

П.Л.Р.

Община Босилеград организира поредна  
кръводарителска акция с ВМА в Белград 

По време на Детската сед-
мица, която тази година се 
проведе под лозунга „Моето 
право е да живея щастливо и 
здраво“ , основното училище 
и детската градина в Боси-
леград организираха редица 
мероприятия. 

В основното училище бяха 
проведени лекции за правата 
на децата, рисуване с разно-
цветни тебешири в училищ-
ния двор, забавни игри и със-
тезания, културно-забавна 
програма в Голямата зала на 
Центъра за култура и други 
прояви. 

И този път централното 
събитие в рамките на отбеляз-
ването на Детската седмица 
бе традиционният маскарад, 
който предизвика особен 
интерес и много емоции както 

при децата така и при възраст-
ните граждани на Босилеград. 
Придружавани от учителите 
си и възпитателките маскира-
ните малчугани дефилирха из 
централните градски улици, а 
възрастните ги поздравяваха 
с нескрито въодушевление и 
бурни аплодисменти. Заедно 
с учениците от централното 
и подведомствените основни 
училища и децата от детската 
градина в маскарадното 
дефиле участваха и малчуга-
ните от бежанския лагер. И 
тази година станахме свиде-
тели на уникални изображе-
ния на герои от детските при-
казки и анимационни филми, 
лекари, полицаи, учители, 
невести, пирати, стари баби 
и дядовци и др. 

П.Л.Р.

В Босилеград бе отбелязана  
Детската седмица

Маскарад, културна  
програма, забавления...

75 босилеградчани дариха 
кръв в третата доброволна 
акция по кръводаряване, 
която на 5-ти октомври 
Община Босилеград орга-
низира за нуждите на Воен-
номедицинската академия в 
Белград. Инициативата орга-
низираха съвместно Отделът 
за трансфузиология към ВМА 
в Белград, местната органи-
зация на Червения кръст и 
босилеградският Здравен дом, 
в чиито помещения се проведе 
акцията. На всички участници 
ВМА предоставила храна, а 
общината от своя страна им 

подарила тениски и ваучери 
за храна на стойност от по 500 
динара.

Това е третата акция по 
кръводаряване, която общинс-
кото ръководство в Босилеград 
организира за нуждите на 
ВМА в Белград. Първата се 
проведе през декември мина-
лата година и в нея се вклю-
чиха 115 наши съграждани, а 
втората бе организирана през 
април, когато ценната течност 
дариха 106 души. 

По думите на кмета Вла-
димир Захариев общинското 
ръководство организира кръ-

водарителските акции в знак 
на благодарност и признател-
ност към Военномедицинската 
академия в Белград, чиито 
лекарски екипи, въз основа 
на договора на общинското 
ръководство със съответните 
републикански министерства 
и управляващите във ВМА, 
от ноември месец миналата 
година постоянно идват в Боси-
леград и в местния Здравен 
дом вършат безплатни пре-
гледи на гражданите от общи-
ната, с цел ранна диагностика 
и превенция. Освен прегледи 
въз основа на  договорите, оси-
гурено е и безплатно лечение 
на пациенти от Босилеград-
ско в това здравно ведомство, 
както и изследвания на кръв в 
лабораториите на болницата, 
добави той. 

Миналия петък в Здравния 
дом в Босилеград вършиха 
прегледи лекари - специа-
листи по ендокринология, 
неурология - неуропсихиат-
рия, дерматология, офталмо-
логия и оториноларингология 
от Военномедицинската ака-
демия в Белград. Заявките за 
прегледи и за други медицин-
ски услуги във ВМА Белград 
гражданите могат да подават в 
отделната служба към общин-
ската администрация.                      

 
П.Л.Р.



12 октомври 2018 година�() Новини от общините

Босилеградчани присъстваха  
на празника на  

Община Крива паланка

От 1 октомври 

Още превозвачи  
на линията  

Димитровград-Пирот 

Републиканската ветеринарна инспекция наложи забрана за ра-
ботата на приюта за бездомни кучета в Димитровград

Забранено е приемането на нови животни

Делегация от Община 
Босилеград и Националния 
съвет на българското наци-
онално малцинство в Сър-
бия, предвождана от кмета 
на Босилеград и председател 
на НС Владимир Захариев и 
зам.-кмета и зам.-председа-
тел на НС Стефан Стойков,  
присъства на тържествата по 
повод отбелязването на Деня 
на община Крива паланка в 
Македония.

По повод празника бе 
организирано и мероприя-
тие „Шопска софра”, в което 
взеха участие общината и 
Центърът за култура „Боси-
леград”, представяйки на своя 

щанд традиционни ястия 
(зелници, баници, фасул...), 
както и плодове и зеленчуци 
от нашия край. Освен домаки-
ните и босилеградчани, своите 
типични местни ястия пока-
заха и участници от Кюстен-
дил, Търговище (Сърбия), от 
редица общини в Македония, 
както и гости от Словакия. 

Делегация на Община 
Крива паланка, предвождана 
от кмета Борянчо Мицевски, 
на 21 септември - Малка Бого-
родица, присъства на отбе-
лязването на Деня на Община 
Босилеград. 

П.Л.Р.

Неотдавна откритият приют 
за бездомни кучета в Димит-
ровград получи забрана за 
прием на нови животни, тъй 
като не притежава решение 
за регистрация на обекта във 
Ветеринарното управление. 
Поради тази причина държав-
ната ветеринарна инспекция 
спря работа на обекта, с който 
управлява комуналното пред-
приятие „Комуналац“.

Според Мария Рашча-
нин от неправителствената 
организация „Коалиция 
за живот“, която докладва 
нерегулярността, не е ясно как 
приютът е започнал работа 
без регистрация в Министерс-
твото на земеделието. От тази 
организацията също заявя-

ват, че кучетета са залавяни 
по стария начини, с неподхо-
дящо транспортно средство 
и необучен екип. Рашчанин 
добави, че приюта не е място 
за съществено приютяване на 
животните, а за премахване на 
бездомни кучета от улиците, 
без каквато и да е грижа за тях. 
Според нея никой от върха на 
общината не показва каквото 
и да е желание за решаване на 
проблема.

Техническият директор 
на комуналното предпри-
ятие Васил Ташков заяви за 
медиите, че става въпрос за 
недоразумение, тъй като фир-
мата им не е уведомена, че е 
необходима регистрация на 
приюта във Ветеринарното 

управление. Според него в 
приюта в момента има около 
15 бездомни кучета и той фун-
кционира, само че поради 
решението на Ветеринарното 
управление не може да при-
ема нови животни.

Приютът за бездомни 
кучета в Димитровград бе пос-
троен през април и офици-
ално открит през септември 
месец. Той е с капацитет от 
45 животни, а от комуналното 
предприятие оповестиха, че 
планират доизграждане на 
още десет бокса за 20 животни. 
Причината за създаването на 
приюта са честите нападения 
на жителите на града от страна 
на скитащите животни.

Подготви С.Б.

От 1 октомври рейсовата 
линия Димитровград - Пирот 
и обратно започна да поддъ-
ржа и превозвача „Дампекс” 
Д. О. О. От Димитровград към 
Пирот през делничните дни 
рейсове на фирмата тръгват 
11, а от Пирот към Димитров-
град – 10 пъти. През съботни 
дни рейсове от Димитровг-
рад към Пирот тръгват 7, а 
от Пирот към Димитровград 
– 6 пъти. През неделните дни 
линията поддържат рейсове, 
които четири пъти в деня 
тръгват от Димитровград към 
Пирот, и три пъти от Пирот 
към Димитровград. 

Цената на еднопосочен 
билет е 190 динара. Може да 
се купи и двупосочен билет 
срещу 320 динара. Фирмата 
предлага и месечни карти, но 
цената им ще бъде обявена 
допълнително.

От същата дата рейсова 
връзка между двата града под-
държа и превозвачът „Макса 

Турс” Д. О. О. През делнични 
дни и събота рейсовете им от 
Димитровград към Пирот и 
обратно ще се движат по пет 
пъти на ден. Фирмата няма 
да поддържа линията през 
неделните дни. Цената на 
еднопосочен билет при този 
превозвач струва 190, докато 
двупосочните билети се пред-
лагат на цена от 300 динара. 

Нека да припомним, че 
през изминалите няколко 
години рейсовата линия 
между Димитровград и Пирот 
поддържаше само фирмата 
„Йеремич”, която за еднопо-
сочен билет търси 250 и не 
предлага възможността да се 
купи двупосочен. 

Конкурентската „борба” 
между превозвачите несъм-
нено ще повлияе позитивно 
върху семейните бюджети на 
хората, които имат нужда да 
пътуват от Димитровград до 
Пирот и обратно. 

Б. Д.

Босилеград

Кръгла маса за проблемите със  
замърсяването на реките и природата

В организация на прес-
клуба на БТА в Босилеград 
и местните сдружения ГЛАС 
и „Еко-био-правда”, в тър-
жествената зала на Центъра 
за култура в Босилеград бе 
организирана кръгла маса на 
тема „Ролята и влиянието на 
националната и местна власт, 
бизнеса, неправителствения 
сектор, медиите и местното 
население за опазване на при-
родата“.

Участници в дискусията 
бяха генералният консул на 
Република България в Сър-
бия - Едвин Сугарев, замест-
ник-министърът на екологи-
ята на Република България 
Красимир Живков, Петър 
Петров, депутат в Народното 
събрание на Република Бъл-
гария и член на комисията по 
околната среда в НС, Микица 
Василев - еколог в Службата 
по екология и опазване на 
околната среда към Общинс-
кото управление в Босилеград, 
Братислав Грубач, съветник в 
Института за опазване на при-
родата на Република Сърбия 
и др. На срещата присъстваха 
и кметът на Босилеград Вла-
димир Захариев, зам.-кметът 
Стефан Стойков, началникът 
на Общинското управление 
Миодраг Якимов, Севдалин 
Атанасов, природозащит-
ник от Кюстендил, Борислав 
Сандов - еколог и политик 
от България, Бранко Митов, 
планинар и природозащит-
ник от Босилеград, Милена 
Миленова, преподавател по 
биология и география и пред-
седател на Гражданското сдру-
жение „Успех” от Босилеград, 

Димитър Куманов от Сдруже-
ние „Балканка“, представи-
тели на медии и други.

На кръглата маса не при-
сътваха представители на 
Министерството за защита 
на околната среда на Репуб-
лика Сърбия, а изостанаха и 
представителите на мините 
„Босил метал” и „Благодат“ и 
на новопостроените водоцент-
рали в поречието на Бранков-
ска река. 

В рамките на дебата бяха 
разисквани въпроси свър-
зани със замърсяването на 
река Драговищица и нейните 
притоци с отпадни води от 
мините за олово и цинк „Под-
вирове“ в Караманица и „Бла-
годат“ в Мусул. Повдигнат бе 
и въпросът за съществуването 
на малки водоцентрали и 
намерението за откриването 
на нови, за чието изграждане 
водата от реката се вкарва в 
бетонни тръби, поради което 
се променят речните корита 
и се застрашават флората и 
фауната. 

В дискусията участва и 
кметът Владимир Захариев, 
който подчерта, че изграж-
дането на малките водоцент-
рали разрешава държавата и 
че това не зависи от общината. 
Той изтъкна, че общината пос-
тоянно полага грижи и пред-
приема мерки за опазване 
на реките и околната среда, 
а между другото посочи и че 
съответни държавни инспек-
ции са вършили изследвания 
на водите и в докладите им не 
е посочено, че планинските 
реки са замърсени с тежки 

метали и други вредни хими-
чески вещества. 

В изказванията си еколо-
зите и природозащитниците 
изтъкваха, че вследствие изли-
ването на отпадните води в 
реките водата получава 
млечно-бяла боя, поточната 
пъстърва в нашите планински 
реки е на изчезване, добитъка 
не иска да пие вода от реките, 
а замърсяването на водите съз-
дава и предпоставки за пови-
шаване на заболеваемостта и 
смъртността от ракови забо-
лявания. От друга страна 
някои участници посочиха, 
че няма категорични доказа-
телства за съществуването на 
отровни вещества в планинс-
ките рекички, изтъквайки, че 
направените изследвания това 
не са потвърдили, както и че 
не може да се констатира, че  
мините са довели до повиша-
ване на онкологичните забо-
лявания. 

По време на дебата начални-
кът на Общинското управле-
ние Миодраг Якимов изтъкна, 
че освен върху замърсяването 
на реките необходимо е при-
родозащитниците да обър-
нат внимание и върху вред-
ните последици от НАТО 
бомбардировките, които са 
допринесли за повишаване 
броя на онкоболните в нашата 
община. 

В края на дебата бе предло-
жено да се установи постоя-
нен независим мониторинг на 
планинските потоци и на река 
Драговищица за наличието на 
тежки метали, химически реа-
генси и други замърсители. 

П.Л.Р.
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Традиция 

Парични награди за  
успешните ученици 

Интервю

Ново време и нови начинания 
между двата народа
Неотдавна в гр. Враня официално бе открит Българо-сръбски център. 
Става дума за сдружение на млади хора, което се оглавява от Дарко 
Аначков, по потекло от босилеградското село Горна Лисина. Такъв цен-
тър във Враня може би е трябвало да съществува отдавна, имайки 
предвид близостта на двата народа и с оглед на традицията, религи-
ята, културата... С Дарко Аначков направихме следния разговор по 
темата българо-сръбски отношения.

* Как се дойде до решението 
за създаване на центъра, кой 
беше инициаторът?
- Идея за създаването на 

център съществува вече две 
години, като се има предвид, 
че на територията на град 
Враня живеят над 3 000 жители 
с български произход, според 
неофициални данни даже и 
повече, тъй като има и много 
смесени бракове. Няколко 
млади хора от общината се 
ангажираха около тази идея 
и миналата година, по-точно 
на 25 декември се оформи 
Център на сърбско-българ-
ско приятелство, а през тази 
година ще отбележим пър-
вата му годишнина. Офици-
алното откриване на центъра 
се състоя на 27 септември 2018 
година.

* Какви са дейностите на 
центъра и как се финансира 
той?
- Целите на центъра са опаз-

ване на националния иденти-
тет, културата, езика, писмото, 
обичаите и традицията на 
нашето малцинство, както и 
подобряване и защита на пра-
вата на нашите сънародници, 
по някакъв начин да им бъдем 
полезни в решаването на опре-
делени проблеми. Центъра се 
занимава и със създаването 
на добросъседски отношения 
между Сърбия и България на 
всички равнища.

Когато става дума за финан-
сирането, центърът ще се 
поддържа чрез проекти. В 
момента реализираме про-
екта „Толкова близо, а толкова 
далеч“. Става дума за докумен-
тален филм, който промовира 
историческото наследство на 
Враня и Кюстендил. За реали-
зирането му от местното само-
управление на град Враня сме 
получили минимални средс-
тва – 400 евро, както и оборуд-
ване и оператори за записване 
на филма. Изключително сме 
благодарни на управлението 
на града за съдействието и се 
надяваме, че и в бъдеще ще 
има проекти, по които ще 
работим заедно.

* Съществува ли сътруд-
ничество между центъра с 
други сдружения или инсти-
туции?
- Ние сме единственото 

сдружение на българите във 

Враня, а доколкото ми е извес-
тно съществува и сдружение 
на македонците. Запознат 
съм, че в Ниш съществуват 
две-три български сдружения, 
а сътрудничим с „Балкан“ и 
„Цариброд“. С председателя 
на Сдружение „Цариброд“ 
вече говорихме за евентуално 
създаване на асоциация на 
всичките дружества и съюзи 
на българите в Сърбия, даже 
някои организации вече са 
се съюзили. Ние все още не 
сме получили покана, а смя-
там, че това е добра идея, 
всичките българи да решават 
проблемите на малцинството 
заедно.

* С какви проблеми най-чес-
то се срещате в работата 
си, а кои са тези, с които 
наште сънародници се об-
ръщат към Вас?
- Във Враня в момента 

нашите сънародници нямат 
сериозни проблеми с мест-
ното самоуправление. Нашите 
хора са толерантни и интегри-
рани в обществото, но преди 
10-15 години не беше въз-
можно да се помисли, а камо 
ли да се създаде дружество. 
По това време се провеждаше 
дискриминация при наемане 
на работа и поради тези при-
чини нашите сънародници са 
добавяли –ич на фамилиите 
си, за да получат работа. Сега 
ситуацията е по-различна, тъй 
като Сърбия върви по стъп-
ките на присъединяването към 
Европейския съюз и европей-
ските интеграции, смятам, 
че малцинствените права се 
уважават повече отколкото 
преди.

Като имаме предвид, че 
новината за създаването на 
центъра беше чута, тъй като 
много от медиите проследиха 
събитието, сънародниците ни 
от Враня и околността започ-
наха да ни се обаждат и да 
проявяват интерес за вклю-
чване в дейностите на цен-
търа. За съжаление много от 
нашите сънародници са неин-
формирани и все още присъс-
тва страхът от миналото, без 
оглед, че днес няма причина 
за това нещо.

* Сдружението анимира ли 
малцинството и ще има ли 
някакви дейности във връз-
ка с предстоящите избори за 

национални съвети?
- На заинтересованите 

за изборите за национални 
съвети предлагаме всички 
необходими информации, 
обясняваме какво означава 
вписването в отделния изби-
рателен списък, в коя канцела-
рия в общината се извършва 
вписването, но като център не 
сме много удовлетворени от 
бройката на заинтересованите 
граждани.

* Познавате нашия вестник, 
какво можете да кажете за 
него?
- Разбира се, че ми е поз-

нат вестник „Братство“, но 
за съжаление не съм видял 
„Ново Братство“, бих искал 
да чета вестника и, разбира се, 
на издателството желая само 
хубави неща.

С.Б.

Димитровград 

Донорска вечер за страдащи 
от ракови заболявания 

Във фоайето на Центъра 
за култура в Димитровград 
преди броени дни се проведе 
донорска вечер с цел събиране 
на парични средства за стра-
дащи от ракови заболявания. 
Организатори на проявата 
бяха „Женската съветническа 
мрежа Димитровград” (в която 
членуват жените-съветници в 
местния парламент) и мест-
ната фондация „Представи 
си живота”. Съорганизатори 
бяха двете местни училища, 
предучилищното ведомство 
„8 септември”, библиотеката 
„Детко Петров” и отделни 

местни медии. За целта бяха 
събрани 68 650 динара. 

Към гражданите, които 
бяха дошли да подкрепят 
начинанието, се обърнаха 
кметът на общината д-р Вла-
дица Димитров, съветникът 
в ОС в Димитровград Ирена 
Пейчев и ръководителят на 
посочената фондация Тияна 
Алексова. 

Деца от предучилищното 
ведомство изнесоха подходяща 
програма, която подготвиха с 
помощта на възпитателките 
Драгана Иванова и Ядранка 
Илиева.                            Б. Д.

Традицията продължава. 
Органите на местното само-
управление в Димитровград и 
тази година раздаде парични 
награди на ученици от двете 
местни учебни заведения за 
успехите им (първо, второ или 
трето място), осъществени на 
републикански и окръжни 
съревнования по различни 
предмети. 

От името на местното само-
управление наградите им 
връчи кметът д-р Владица 

Димитров. Приъстваха и чле-
нът на Общинския изпълните-
лен съвет за областта на обра-
зованието Деян Милев, както и 
Наташа Ненова от Форума на 
жените-съветници в местния 
парламент. Кметът Димитров 
каза на учениците, че „те са 
гордостта на общината”. 

Общо 88 ученици получиха 
награди. За целта бяха отде-
лени над 900 хиляди динара 
от общинския бюджет.

Б. Д.

Дейност на димитровградското сдружение на пенсионерите 

Лекция за захарната болест 
* Раздадени бяха безплатно 60 апарата за 
измерване на нивото на захарта. 

В помещението на Сдружението на 
песнионерите в Димитровград тези дни 
бе изнесена лекция за захарната болест. 
Пред насъбралите се посетители гово-
риха д-р Никола Йорданов и колежката 
му от Ниш д-р Нина Стаменкович. 

В Димитровградска община има 
480 души, които страдат от посочената 
болест, бе казано по време на лекцията. 
На присъстващите бяха разделени без-
платно 60 апарата за измерване на нивото 
на захарта в кръвта. 

Лекцията организира сдружението 
с помощта на местната червенокръс-
тка организация, начело на която е д-р 
Йорданов. 

Б. Д. 

Доброволна кръводарителска акция 

Този път слаб отзив 
Преди броени дни в Димит-

ровград се проведе седмата за 
тази година кръводарителска 
акция. Този път противно на 
традицията се отзоваха неимо-

верно малък брой кръводари-
тели – само 16. 

Следващата акция ще 
се проведе в края на този 
месец. 

Организатори на акциите 
са Институтът за кръвопре-
ливане от Ниш и Общинската 
организация на Червения 
кръст. 

Д. Ставров
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Срещи: Димитрийе Ранчев, димитровградски гимназист

Получил републиканска награда  
за фотография 

Димитровградският 
гимназист Димитрийе 
Ранчев неотдавна получи 
значително признание 
от републикански кон-
курс. За каква награда 
става дума разбрахме от 
краткия ни разговор с 
младежа. 

* Димитрийе, за какъв 
конкурс и награда ста-
ва дума? 
- Това бе републикан-

ски конкурс за фото-
графия, който обяви 
Дружеството на учи-
лищните библиотеки 
на Сърбия. Аз спечелих 
първа награда в конкуренци-
ята на 431 ученици на средно-
школска възраст. 

* Каква бе темата на кон-
курса? 
- Темата бе „Картичка от 

училищната библиотека”.  
* На колко си години и в кой 
клас в момента се учиш? 
- На 17 години и в момента 

съм третокласник. 

* От колко време се занима-
ваш с фотография? 
- От около две години. 
* Какво за теб означава зани-
маването с фотографията? 
- За мен това е не само щра-

кване с фотоапарата пред 
определени мотиви, а нещо 
много повече – увековечаване 
на момента, в който опреде-
лени мотиви излъчват яркото 
си художествено или друго 

послание към наблю-
дателя. 
* Кои мотиви най-мно-
го те внушават? 

- Внушава ме пре-
димно природата 
– растенията, живот-
ните, насекомите, 
природните явления... 
Внушават ме обаче 
и хора с прости, но 
същевременно и ярки 
изрази на лицето.  
* Ще продължиш ли да 
се занимаваш с фото-
графия? 

- Да, непременно. 
Всъщност бих обичал 

и занапред да се занимавам 
с художествена фотография, 
съответно надявам се бъде-
щето ми професионално 
определение да се развива 
в тази насока. С други думи 
казано, бих обичал да следвам 
нещо, което е свързано с фото-
графията.

Б. Д. 

Сръчните детски ръце
Четвъртия ден от „Детската седмица“ (четвърък) донесе особена 
радост за децата от ОУ „Христо Ботев“. Тогава в следобедните часове 
в двора на училището се състоя продажна изложба на предмети 
и най-различни вкусотии, които децата са направили сами или са 
участвали в тяхното изготвяне. На всичко отгоре можаха да спечелят 
и пари, продавайки ги, а парите ще бъдат използвани за оборудване 
и уреждане на класните им стаи. Децата показаха, че не им липсват 
идеи и творчески дух и че са сръчни да правят вещи с потребител-
ски качества. Събитието причини радост и за тях и за членовете 
на семействата им, които бяха дошли да си купят от изделията, от 
сладкишите и дугите вкусотии и да се порадват на прекрасната гледка.

Д.Х.

Паганини в нишката библиотека
В Народната библиотека в 

Ниш на 2 октомври се състоя 
литературна вечер, на която 
димитровградската писателка 
Елизабета Георгиев представи 
поредната си творба – сбор-
ника с разкази “Бащата на 
Паганини”. Георгиева бе и 
модератор на събитието и 
изрази благодарност към 
нишката библиотека за пре-
доставената й възможност 
промоцията да организира 
в техните помещения, тъй 
като библиотеката е мястото, 
където тя се чувства най-при-
ятно.

За книгата говори и пое-
тесата Петя Александрова от 
София, която над десет години 
сътрудничи с нашата писа-
телка и е лектор на творбите 

й. Тя каза, че и покрай дълго-
годишното им познанство и 
след толкова прочетени нейни  
книги, тя още остава изнена-
дена от богатството на теми, 
които я вдъхновяват. Каза 

как Елизабета умее да прави 
невероятна трансформация 
от детски песни, заредени с 
мечти и вълни от метафори, 
до сериозни и дълбоки теми, 
с които се хваща в “Бащата на 
Паганини”.

Мила Васов, редактор на 
книгата, изказа своето удовол-
ствие, че “Ново Братство” е 
започнало да публикува книги 
и прояви надежда това да 
бъде едно хубаво ново начало, 
същевременно и продълже-
ние на хубавата традиция 
на “старо” “Братство”, което 
печатеше от 5 до 10 книги 
свяка година.

Авторката изтъкна, че в 
момента тя е единствения 
литературни деец от бъл-
гарското малцинство, който 
пише книги на майчиния си 

български език, и се надява 
това да се промени и тя да не 
бъде още дълго сама на този 
трон. Може би затова Елиза-
бета толкова много обръща 
внимание на децата, пише за 
тях и постоянно им дава под-
крепа да откриват талантите 
си и да започват да пишат и 
сами.

Георгиева още като уче-
ничка започнала да пише за 
„Другарче“. Спомените от 
това сътрудничество с публи-
ката сподели Денко Рангелов, 
който като главен редактор на 

“Другарче” забелязал таланта 
на тогава младото момиче и му 
давал подкрепа. Той каза, че 
се гордее, гледайки днес Ели-
забета, и сподели, че в архива 
си пази всичките нейни детски 
стихотворения.

На промоцията присъстваха  
и пълномощният министър 
на Генералното консулство 
на Р България в Ниш Нико-
лай Колев, председателят на 
Родно сдружение “Цариброд” 
в Ниш д-р Любен Алексов и 
бройни любители на писаната 
реч.                                 С.Дж.

Нова награда за Елизабета Георгиев
В рамките на 9-ия Международен фестивал за детски и младежки 
пиеси (DOPS), който се провежда в Ягодина, наградата „Селимир 
В. Милосавлевич“ бе присъдена на  нашенката Елизабета Георгиев.
За шеста поредна година наградата се присъжда за най-добър 
съвременен драматичен текст. Този път обаче журито в състав: 
професор Снежана Бихлар, Тони С. Стоянович и Мирослав 
Димитриевич, реши да награди Елизабета Георгиев не само 
за конкретен текст, но и за общ принос и особено ангажи-
ране в областта на драматичното изкуство, предназначено 
за деца и млади. Журито изтъкна, че Елизабета има оригина-
лен поетичен израз, който леко допира до децата и младите. 
Хората от комисията добавиха още, че писателката с еднакво 
качество сътворява и за деца и за възрастни и изтъкнаха, че е 
автор и на 5 публикации от областта на библиотекарството.

Детската седмица в Димитровград 

Множество прояви 
* Традиционното мероприятие 
„Детска седмица” се проведе и 
в Димитровградско. Учениците 
и преподавателите от ОУ „Христо 
Ботев” го отбелязаха с реализи-
рането на множество дейности. 
Мотото на седмицата бе „Мое-
то право е да живея щастливо и 
здраво”. 

Ученическият парламент 
към ОУ проведе заседание, на 
което присъстваха и важни 
личности от органите на мес-
тното самоуправление. Чле-
новете на театралната трупа 
„Камъче” към местната библи-
отека изнесоха представлени-
ето „Малкият принц”. Състоя 
се и среща с поетеси. Още една 
от представителните дейности 

бе програмата, която ученици 
от четвърти клас подготвиха 
за възпитаниците на предучи-
лищната подготвителна група 
към местната детска градина. 
Учениците от подведомстве-
ните паралелки в с. Желюша 
организираха маскарад и 
т.нар. есенен базар. В двора на 
основното училище се проведе 
продажна изложба на ръкоде-
лия, изготвени от деца. 

В рамките на „Детската сед-
мица” се състояха и няколко 
спортни прояви за ученици. 
Децата от основното училище 
подготвиха и радиопредава-
нето „Радио весело училище”, 
което бе излъчено по местната 
радиостанция. 

Б. Д. 
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Още един димитровградчанин  
отчете успех 

Борис Ранчев в състава на  
наградения екип Димитровградският лите-

ратурен деец Емил Петров 
тези дни в родния си град про-
моцира най-новата си творба – 
романа „Разрез”, който излезе 
от печат преди няколко сед-
мици и предизвика огромен 
интерес не само в общината, 
но и по-широко. 

Водеща на програмата бе 
Албена Милева от местната 
библиотека „Детко Петров”, 
а като гост присъства редак-
торът в Издателство „Вране” 
от Ниш (което публикува кни-
гата) и литератен деец Бранис-
лав Янкович. 

От самия Емил Петров 
публиката между другото 
можеше да разбере, че кни-
гата е написал за сравнати-
лено кратък период от време 
(за една година), че част от 
вдъхновението за литератур-

ната дейност черпи, практи-
кувайки професията си (той 
е митничар), че определени 
хора, които, преминавайки 
границата, са извършвали 
престъпни деяния, често пъти 
пред него са имали нужда да 
се, както се изрази авторът,  
„изповядват, като че ли е 

свещеник..., а части от изказ-
ванията им той съумявал да 
‘злоупотреби’, внасяйки ги в 
творбите си”... 

Сподели и интересните си 
интелектуални размишления, 
според които „една държава 
може да се унищожи, ако се 
унищожат младите в нея чрез 
консумиране на различни 
упоителни средства и внедря-
ване на най-различни отрица-
телни навици”, че „жителите 
на Сърбия, именно както и 
самата държава, до известна 

степен са руинирани, поради 
множеството беди, които са ги 
сполетяли през последните 
няколко десетилетия”...

Редакторът Янкович не пес-
теше комплименти за „коле-
гата си по перо”. Според него, 
„ръкопистът за романа „Раз-
рез” почти не е трябвало да се 
коригира”, че „романът оставя 
голяма следа в душата на всеки 
читател ”, че „в самата творба 
читателите виждат себе си и 
са свидетели на събитията, за 
които авторът пише”...

Нека да отбележим, че 
поради големия интерес на 
публиката промоцията се 
проведе в Конферентната зала 
в рамките на местната спор-
тна зала, която, за разлика 
от хола на местната библи-
отека, побира много повече 
посетители. Промоцията бе 
организирана от библиоте-
ката „Детко Петров”. Емил 
Петров и членовете на семейс-
твото му приятно изненадаха 
посетителите, като между дру-
гото им предложиха и торта 
с изображение на заглавната 
страница на романа.

Желаещите имаха възмож-
ност на място да си купят 
книгата, а авторът, както му е 
редът, беше настроен веднага 
да им напише и посвещение. 

Това бе една от промоциите 
на книги в града, която пре-
дизвика най-голям интерес 
сред публиката през послед-
ните няколко години. 

Б. Д.

Димитровградският студент 
Борис Ранчев (23 г.) бе в състава 
на студентския екип от Стро-
ително-архитектурния факул-
тет в Ниш, който неотдавна 
спечели първа награда от кон-
курс за партерно уреждане 
на парка „Бърдянка” в град 
Алексинац. 

Става дума за централния 
парк в посочения сръбски 
град, който обхваща площ от 

около 13 хектара. Конкурсът 
с награден характер бил обя-
вен от Община Алексинац и 
фирмите „Дели простор” и 
„Проедукон”. 

Уреждането на парка в 
съответствие с идейния проект 
на студентите, сред които е и 
димитровградчанинът Ранчев, 
ще започне през следващата 
година.                             

Б. Д. 

Успехи на нашенци 

Проф. д-р Татяна Михайлова Кръстева  
получи наградата „Невен” 

Нашенката Татяна Михай-
лова Кръстева получи пре-
стижната награда „Невен” 
за 2017 г. за творбата си „50 
експериментa от живия свят” 
в категорията популярна 
наука.  Признанието Татяна 

получи неотдавна, след като 
журито, съставено от рено-
мирани автори, прочели и 
дали оценката си за книгите 
от посочения публицистичен 
жанр, сътворени през 2017 г. 
Издател на посочената книга 
на нашенката е „Креативен 
център” от Белград. 

Татяна Михайлова Кръстева 
е родена през 1969 г. в Димит-

ровград. Дипломирала се е 
в белградския Биологически 
факултет, специалност Моле-
кулярна биология и физиоло-
гия. С научната титла доктор 
на науките се е сдобила в При-
родо-математическия факул-
тет в Нови Сад. От години 
живее в Ниш, където работи 
като професор в Природо-
математическия факултет.  

Автор е и на други образо-
вателни книги за деца, писани 
по популярен научен начин, 
някои от които са: „50 екс-
перименти от химията”, „50 
експерименти от микросвета”, 
„Зелената планета” и др. Пър-
вите две посочени книги са 
преведени на испански и тур-
ски език. 

Б. Д. 

Димитровград 

Промоция на „Разрез” 

Днес в Димитровград 

Пак гостуват кукерите от Мирково 
В петък на 12 октомври Димитровград 

отново е домакин на кукерите от българ-
ската община Мирково. Да припомним, 
че те гостуваха в града миналата година 
почти по същото време. 

Кукерските игри са присъщи за бъл-
гарския народ от древни времена. В много 
български среди, едната от които е и 
Мирково, съществуват дружества, които 
съхраняват тази старобългарска тради-
ция. Същността на игрите е, че хора, 
облечени с чудати дрехи, с начертани или 
маскирани лица, обикновено през сирна 
неделя, ходят и правят смехории и играят 
обредни танци, с които се обръщат към 

Господа и го умоляват за плодородие и 
благоденствие. 

Очаква се с кукерите да пристигне и 
кметицата на Община Мирково Цветанка 
Йотина. Един от организаторите на про-
явата е димитровградското сдружение 
„АРХИтрав”, а от неговия представител 
Горан Ранчев разбрахме, че гостуването 
на кукерите от Мирково тази година в 
Димитровград финансово е подкрепено 
от съответно министерство на Сърбия 
чрез проект. Той добави, че още няколко 
града в Сърбия са заинтересовани да 
домакинстват на мирковчани, но засега 
все още не са изяснени детайлите. 

В Босилеград бе представен 
романът „Сръбското сърце на 

Йохан“
В организация на Народ-

ната библиотека „Христо 
Ботев” в Босилеград бе органи-
зирано представяне на книгата 
„Сръбското сърце на Йохан“ 
(„Српско срце Јоханово“) на 
автора Веселин Джелетович.

Авторът изтъкна, че книгата 
е създадена по истинска исто-
рия за търговията с човешки 
органи по време на военните 
сражения в Косово и Мето-
хия. Става дума за едно сръб-
ско семейство, единственото 
останало в едно сръбско село в 
Косово и Метохия, и един гер-
манец Йохан, който носи сър-
цето на сърбин, отвлечен през 
1999 г. Авторът се срещнал с 
Йохан през 2004 г. в руините 
на сръбско гробище в косовос-
кото село.

Към днешна дата книгата 
има 14 издания, преведени на 
руски, френски, немски, анг-
лийски, гръцки, италиански, 
арменски и македонски език. 
Романът е спечелил многоб-
ройни награди и специално 
признание на Академията 
„Иво Андрич“.

Авторът каза, че читателите 
в скоро време могат да очакват 
книгата да бъде преведена и 
на български език и добави, 
че предстои да бъде направен 
и филм, чийто сценарист ще 
бъде Никита Михалков.

Освен автора за книгата 
говориха и Слободан Васич, 
Миша Петков и Драган Уро-
шевич, журналист от Сурду-
лица. 

П.Л.Р.
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Фрагменти от историческото минало на с. Звонци  
и Звонска община (до средата на миналия век)
(Продължение от миналия 
брой)

От списъците  на 
избирателите от 1903 до 1910 
г. се вижда, че някои жители 
на с. Звонци, на възраст от 50 
– 60 години били грамотни. 
Според някои данни те са се 
ограмотили в манастира „Св. 
Йован Богослов” и в черквите 
в с. Студена и с. Стрелъц. 
През 1864/65 било открито 
училище в с. Студена, след 
това в с. Нашушковица, а 
1874 г. и в с. Звонци. Звончани 
строели няколко училища. 
Една училищна зграда след 
силен пороен дъжд през 1948 
г. била отнесена от Ракитската 
рекичка и децата известно 
време ходели на училище в 
една от сградите на управата 
на рудника „Йерма” в с. 
Ракита. Сега в Звонци има 
ново, хубаво училище, в което 
децата от Звонци и съседните 
села учат от първи до осми 
клас. Броят им постоянно 
намалява – вече е под 40 във 
всичките осем класа и е под 
въпрос неговото оцеляване.

На 1,5 км от селото се 
намира прочутата Звонска 
баня с температура на водата 
от 29 градуса, която лекува 
неврологични и заболявания 
на опорно-двигателната 
система. Ползвана е още в 
римско време, преди повече 
от 2000 г., но термите били 
разрушени и затрупани. 
През 1904 година учителят в 
с. Звонци М. Дилберов открил 
банята. Организирано пол-
зване на банята започнало 1935 
г., но тя и преди това се разви-
вала, строили се вили, имало 
хотел. През средата на ХХ век 
в Звонска баня бе построен 
прекрасен хотел „Мир”, който 
успешно работеше докато 
„демократските промени” и 
грабежната „приватизация” 
не го осакатиха. Сега стои 

като ням свидетел на една 
от нашите многобройни, 
ненаказани, глупости.

Само пет години след 
откриването на банята, 
тогавашният селско-общински 
съвет на Звонска община 
разбрал нейното голямото 
значение, но понеже нямал 
собствени сили да развие 
банята и построи нужната 
инфраструктура, измислил как 
да използва това откритие. На 
общинско събрание донесъл 
едно много хитро решение, 
записано в Протокол №11 от 
31 юли 1910 г. Смятам, че няма 
нужда да го преразказвам, 
а ще го дам без изменение, 
както и коментара от писателя 
Стилиян Чилингиров.

На извънредно заседание 
съвета, в пълен състав, без 
отсъстващи, донесъл  решение, 
„взимайки пред вид:  

1. че бъдещето на всяка 
нация зависи от нейните 
преданни синове, които с дело 
и слово напъват развитието 
й.

2. че дълг на всеки съзнателен 
гражданин – мислещ за 
щастието на своята родина е 
да подкрепя народните дейци 

по начин, какъвто намери за 
добре...“

П О С Т А Н О В И
- Да отстъпи общината по 

едно място за вила от по 200 кв. 
м. при новооткритите старинни 
бани в землището на с. Звонци 
– место „Банище“, на нашите 
държавници: АЛЕКСАНДЪР  
П. МАЛИНОВ, Д-Р. СТОЯН 
ДАНЕВ, ИВАН ЕВСТ. ГЕШЕВ, 
Д-Р ВАСИЛ РАДОСЛАВОВ, 
ТОДОР ГАТЕВ И ДИМИТЪР 
ТОНЧЕВ.    

- Да отстъпи тоже на 
великите ни писатели и поети 
ИВАН ВАЗОВ – певецът на 
разкошната българска 
природа и на славното ни 
историческо минало, СТОЯН 
МИХАЙЛОВСКИ, неуморим 
страж на гражданските ни 
свободи и на младия ни 
поет и писател СТИЛИЯН 
ЧИЛИНГИРОВ... по едно 
място от 200 кв. м. близо 
до същите бани – местност 
„Сража“.

- да се преименува върхът 
„Стража“  на връх „Иван 
Вазов“.

- Препис от този Протокол 
да се изпрати чрез господина 
Трънски окол. началник, гос-

подину Соф. окр. управителю 
за надлежно разпореждане и 
се съобщи чрез избрана депу-
тация на лицата, на които се 
отстъпват горните места за 
знание“.

Председател – кмет Гюра 
Милошев и присъстващи 
общински съветници: Бошко 
Димитров, Таса Милошев, 
Аначко Петров, Рангел 
Христов, Иванчо Маринков, 
Димитър Виденов, Милан 
Аризанов, Милан Цветков и 
Гюра Колев.

Хубав замисъл имали 
нашите предци. Смятали, че 
благодарение на хората, на 
които общината дарила земя, 
те щели там да си построят 
къщи за почивка, а  банята би 
оживяла и станала известна. 
Прокарали би път, водопро-
вод, телефон и други удобства. 
Банята би била вилна зона за 
тогавашния политически и 
културен елит на България, 
благодарение на близостта 
й до София, лечебните й 
свойства, гостоприемството 
на дерекулчани и прекрасната 
природа. 

Но не станало така. Защо?
Това се питал и Стилиян 

Чилингиров, влюбен в Трън-
ско, един от хората, на които 
е дарено място, и мисля, че е 
дал отговора с един любопи-
тен коментар.

 Той още в първите си дни 
на пребиваването в Звонските 
бани си купил в съседство едно 
място от един декар за сто лева. 
В Трън на 5 август 1910 година 
озаконил купеното място с 
крепостен акт, но получил и 
един от преписите на прото-
кола на Община Звонци от 
31 юли. Не знаел дали някой 
друг е получил съобщение за 
дарението. Затова си направил 
извода, че „по всяка вероят-
ност, общинския съвет е чакал 
потвърждението на окръжния 

управител, за да го съобщи 
на заинтересованите, но като 
не получил очакваното съоб-
щение, сметнал е дарението 
за непотвърдено и счел да 
е излишно да го съобщава, 
комуто и да бъде.  

Така се осуети едно дарение 
от уж прости хора за Вазова, 
както и наименованието на 
един планински връх, осуе-
тени от един окръжен управи-
тел, уж интелигентен човек и 
над туй отгоре автор на учеб-
ници по благонравие.

 Дали и тука не е изиграла 
роля пословичната българска 
завист?“

Жалко, че дарението не 
е реализирано. А мен ме 
измъчват въпросите:

-  Дали окръжният 
управител, понеже не е 
получил дарение от Община 
Звонци, не е скрил общинския 
протокол? Ако няма за мен, 
защо да има за другите!? 

- Дали Звонска баня би била 
такава, каквато е сега; дали 
село Звонци би било такова, 
каквото е сега; дали съдбата на 
целия Дерекул би била такава, 
каквато е сега? 

- Как би се развивали 
селата в Дерекула и всичките, 
гравитиращи към рудника и 
жп линията, ако той не е бил 
закрит.

- Каква би била съдбата 
на тези села, релсите от 
теснолинейката да не са били 
извадени?

- Дали Звонски край би 
изостанал до такава степен, ако 
хотел „Мир” не бе разрушен, 
а си работеше? 

- Защо никога никой не 
отговаря за нанесените щети на 
други хора и на обществото?

И защо проклетата човешка 
завист побеждава и най-доб-
рите и най-светлите начина-
ния?

(Край)

Димитровградски фолклористи в Гърция 

Добър прием в реномиран фестивал 
На ГКПП „Градина” 

Иззет златен накит 
Митничари от ГКПП „Градина” тези дни иззеха златен 

накит на стойност около 800 хиляди динара. Накитът, който 
тежал около 320 грама, бил намерен в сака на германски 
гражданин от турски произход, който пътувал за Хамбург, 
и който не го бил декларирал.                                       Б. Д.

Третият фолклорен ансам-
бъл към Културно-художест-
веното дружество „Цариброд” 
се представи на Международ-
ния фестивал „IFF PIERIA 
2018”, който неотдавна се про-
веде в гръцкия град Паралиа. 
Димитровградчани изпълниха 
хореографиите „Зизай Нанче” 
и „Шопски танци”. 

Художественият ръководи-
тел на КХД “Цариброд” Дали-
бор Глигоров сподели пред 

журналисти, че фолклорис-
тите са се подготвили добре за 
фестивала, за което свидетел-
стват добрият прием и апло-
дисментите на публиката. 
Фолклористите придружи 
и Народният оркестър към 
КХД-то начело с ръководителя 
Ивица Глигоров. 

Димитровградчани отче-
тоха своето пето участие във 
фестивала, който тази година 
се проведе за 20-и юбилеен 

път. От 1998 г. до днес в про-
явата са участвали около 200 
фолклорни ансамбли, тан-
цови групи, хорове, оркес-
три и групи певци от Гърция, 
Италия, Унгария, Германия, 
България, Турция, Румъния, 
Украйна, Русия, Иран, Индия, 
Индонезия, Австрия, Сърбия 
и други страни.  

Б. Д.
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Велики светини пребиваваха в църквата „Рождество Богородично“ в Димитровград

Така само Господ може да уреди
Не може да бъде случайност, 

а само Божият промисъл може 
да уреди такова съвпадение на 
нещата. В петък на 5 октомври 
се случи едно рядко събитие 
в димитровградския храм. На 
своя пети пореден кръстен ход 
из Сърбия великата светиня 
– мироточащата икона на св. 
Цар Николай II Романов се 
отби и в Димитровград, макар 
че според маршрута не е било 
запланувано. Голяма радост 
и голяма благодат за града 
и за хората, които успяха 
да разберат и да дойдат да 
се поклонят пред иконата 
за около 4 часа, колкото тя 
пребивава в храма. Нека да 
кажем, че я придружаваха 
и други икони: на св. Цар 
Лазар, св. Серафим Саровски, 
св. Сергий Радонежки и на 
наследника на Романови, св. 
мъченик царевич Алексей.

Кръстния  ход  се 
реализира с благословията 
на Негово светейшество 

патриаха Сръбски господин 
Ириней, а в организация на 
Сръбско-руското сдружение 
„Православно семейство“. 
Тази година в литийно 
шествие иконата на св. 
Николай тръгнала от Белград 
на 14 септември, минава през 
бройни градове и светини в 
Източна и Южна Сърбия, а 
крайната дестинация на хода 
е манастирът Грачаница в 
Косово и Метохия. Екатерина 
Василевич, представител 
на руската група на 
кръстоходците, която е 
рускиня, родена в Москва, 
омъжена за сърбин, който 
обаче починал и с когото имат 
двама синове, е организатор и 
реализатор на всички кръстни 
ходове из Сърбия, Черна гора, 
Република Сръбска, Света 
Гора... За нашия вестник 
тя поясни, че ходовете 
се организират по повод 
навършването на 100 години от 
мъчителната смърт на руското 

царско семейство Романови, 
когато болшевиците убили 
цялото семейство и в Русия 
е пристигнал комунизма. 
След перестройката обаче 
последвало покаяние на 
руския народ и започнало да 
се осъществява пророчеството 
– възраждане на православната 
държава. „Руският цар е 
прославен като мъченик и 
всяка година в Екатеринбург се 
организира голям кръстен ход 
с по 50 хиляди души, които се 
събират от цяла Русия и други 
страни и тръгват с покайна 
молитва от Екатеринбург до 
храма в Ганина яма, където 
са били хвърлени земните 
останки на светите мъченици. 
Той за нас е образец за 
опазването на светата 
православна традиция и ние 
виждаме, че подражавайки 
живота на светото семейство, 
можем да опазим истинския 
вид на православния живот, 
както в Русия така и в Сърбия. 
Съществуват пророчества на 
св. Серафим Саровски, че ще 
дойде време, когато ще се 
въздигне велико славянско 
царство. Ние се стараем в това 
царство да влезе и Сърбия и 
всичките останали славянски 
земи“, каза Екатерина. Тя ни 
запозна и с част от маршрута 
на тазгодишния кръстен 
ход, който с благословията 
на патриарх Ириней и на 
тукашните владики е минал 
през Тимошка епархия, 
Нишка епархия и ето, сполай 
на Господа, след манастирите 
в Суково и Поганово, 
пристигат и в Димитровград, 
а продължава до манастира 
„Св. Кирик и Юлита“ в 
Смиловци, след което нощуват 
в манастира във Височка 
Ръжана и продължават на 
юг.

Един от членовете на 
групата е и Милутин Малешич 
от Печ, Метохия, който по 
покана на православните 
братя от Русия през 2013 г., 
по време на отбелязването 
на великия юбилей - 400 
години от установяването 

на династията Романови, 
отишъл в Русия да измине 
целия кръстен ход от Санкт 
Петербург до Екатеринбург, 
който продължил три 
месеца и половина. Както 
каза, благодарение на сестра 
Екатерина успял да запознае 
една част от руската духовност 
и след това решили да 
организират кръстни ходове 
и из Сърбия, първия от 
които бил посветен на 900-
годишнината на династията 
Неманичи. Той изтъкна, че 
във всички светини, които 
посещават по време на 
кръстните ходове из Сърбия, 
които продължават по около 
един месец, хората ги приемат 
изключително сърдечно, което 
потвърждава пълнотата на 
православната любов.

Също така един от 
н а й - з а с л у ж и л и т е  з а 
организирането на кръстните 
ходове из Сърбия е и членът на 
руската група атаман (водач) 
Сергей Крещалов, който ни 
разказа следното: „Аз бях 
инициатор, но не стана по 
моя инициатива, а кръстните 
ходове из Сърбия тръгнаха 
защото в град Подольск в 
Подмосковие св. Цар Николай 
се явил на архимандрит 
Паисий и заръчал на казаците 
да се нарисува икона на цар 
Николай и да тръгнат с нея 
из Русия, призовавайки 
руския народ на покаяние. 
Така започна кръстният ход с 
иконата на цар Николай за вяра 
в Царя (Исус Христос), който 
идва, и за руския народ.“ На 
въпроса ни колко е важно, че 
тези икони дойдоха и при нас 

Крещалов каза: „Значението 
на иконите е народа да се 
призове на покаяние, а чрез 
покаянието към възкресението. 
Пристогането на тази светиня 
ни доближава идването на 
Царя (Исус Христос), който 
трябва да дойде. Миналата 
година в манастира Лешйе в 
Крушевашка епархия стана 
чудо с иконата на цар Николай, 
рано суртинта в 3 часа на 
празника Покров на Пресвета 
Богородица тя замироточи, 
а в Русия мироточи нейната 
литография.“ 

Господ по много начини 
показва и доказва Своето 
присъствие, ето как уреди в 
Димитровград да пристигнат 
икони, призоваващи на 
покаяние, в деня когато 
Православната църква чества 
пророк Йона, призовал 
жителите на град Ниневия 
на покаяние, за да не им се 
случи Божето наказание. 
На сутршния ден (събота) 
църквата чества зачатието 
на още един велик пророк – 
предтеча и кръстител св. Йоан, 
който също призовавал народа 
на покаяние с думите „Покайте 
се, понеже наближи небесното 
царство“. Всичко това неможе 
да бъде случайност!

На тези велики мисионери 
пожелахме Божата закрила 
и подкрепа по пътя, който 
изминават, и отново да 
дойдат в нашия град, те 
отвърнаха с надежда да се 
видим отново и пожелаха да 
проключим с думите „СПАСИ 
ГОСПОДИ!“

Д. Христова

Среща на заместник-кмета на Ниш с представители на националните малцинства 

Подготовки за сформиране на асоциация на малцинствата в Ниш
На 8 октомври в Ниш се 

състоя среща на зам.-кмета 
на град Ниш Милош Бан-
джур с представители на 
сдруженията на българс-
кото, ромското, хърватското 
и словенското малцинства. 
Целта на срещата бе фор-
миране на асоциация, която 
ще се занимава с общите 
проблеми на всички наци-

онални малцинства в Ниш. 
На Банджур бе предоставен 
иск за обезпечаване на поме-
щение за бъдещата Асоци-
ация на малцинствените 
сдружения в Ниш и иск за 
подобряаване на положени-
ето на електронните и печа-
тани малцинствени медии 
в града. 

На срещата е сформирана 
комисия за изработване на 
нормативни актове, план и 
програма на сдружението. 
Координатор на комисията 
е Емил Вацев, на чиято ини-
циатива бе организирано 
събранието, а за председа-
тел на комисията е избран 
Перица Стойчев.

С.Дж.
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Делегация от Звонски край в България 

Ще получат пари за 
църквата, ще при-
стигне линейка... 

Делегация от Звонски край 
неотдавна посети важни инсти-
туции в Р България. В състава 
на делегацията били: членът 
на Изпълнителния общински 
съвет в Община Бабушннца, 
ръководител на Канцелари-
ята на българското нацио-
нално малцинство в с. Звонци 
и водач на партията ДПБ в 
Звонско Иван Таков, общин-
ският съветник в Община 
Бабушница, ръководител на 
Културно-информационния 

център „Звонци-Бабушница” 
в с. Звонци и изтъкнат член на 
ДПБ в този край Саша Зла-
танов, както и кметът на с. 
Звонци Милан Йосифов. 

В Дирекцията по вероиз-
поведания към Минстерския 
съвет ги приел директорът 
Емил Велинов и им съоб-
щил хубавата новина, според 
която проектът за финал-
ния ремонт на църквата „Св. 
Илия” в с. Звонци е получил 
зелена улица, в резултат на 
което ще пристигнат 7 хиляди 
евро за реализиране на целта. 
Догодина ще бъде одобрен и 
проектът за възстановяване на 
параклиса в с. Ракита, стига 
да бъде изготвен и предоста-
вен навреме съответен проект, 
било казано на заседанието. 

В Комисията по външна 
политика делегацията била 

приета от председателя на 
този орган Джема Грозда-
нова, която ги информирала, 
че в най-скоро време ще бъде 
уважен искът на звончанци 
(отпреди няколко месеца) 
амбулаторията в с. Звонци да 
получи една линейка. Грозда-
нова ги осведомила, че КИЦ 
„Звонци-Бабушница” ще бъде 
финансиран от България, стига 
да подготви финансов план 
за следващата година. Ще се 
финансират и други проекти 

за 2019 г., добавила тя.  
Таков, Златанов и Йосифов 

били приети и в Народното 
събрание, където домакин им 
бил депутатът от парламен-
тарната група „Обединени 
патриоти” Красимир Богда-
нов, който не еднократно е 
посещавал Звонския край. По 
време на разговорите в пар-
ламента главната тема била 
откриването на граничния 
преход край с. Петачинци. 
Богданов и колегите му от 
посочената парламентарна 
група споделили, че енергично 
ще се борят за откриването на 
този преход, тъй като той е 
от жизненоважно значение за 
всеобхватното възстановяване 
не само на Звонския край, но 
и по-широко.                             

Б. Д. 

В с. Звонци 

Чешма,  
посветена 

на една майка 
В централната част на село 

Звонци тези дни видяхме 
нещо интересно. Един звон-

чанец неотдавна построил 
чешма в памет на майка си.  

Звончанецът се казва 
Милан Антанасов и живее в 

Канада. Покойната му майка 
се казвала Нада Антанасова. 

Хубав жест! Браво за 
Милан! Браво и за майка му! 

Б. Д.
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Спорт

Изкачване на Тримеждието

Спортни новини от Димитровградско 

Отличен старт на каратистите 
В първия турнир в началото 

на новия състезателски сезон, 
проведен в унисон с календара 
на Федерацията по карате 
на Сърбия, каратистите на 
„Цариброд” отчетоха голям 
успех. От Бор, където за 38-и 
път се проведе турнира от Б 
класата „Сopper cup 2018”, в 
който участие взеха над 200 
състезатели от 17 отбора в 
Сърбия, димитровградчани 
се завърнаха с куп медали. 

Златни отличия спечелиха 
Елена Каменова, Кристина 
Гоцева и Андрия Станков, 
сребърни – Марко Тодоров, 
Ваня Горчева, Теодора Стан-

кова и Александър Таков, а 
бронзови – Сара Славова, 
Марко Илиев, София Ранге-
лова и Лазар Рангелов. 

Треньорът Марко Тодоров 
след успеха в Бор заяви: „Кара-
тистите на „Цариброд” започ-
наха активните подготовки в 
началото на септември, така 
че след лятната почивка за по-
малко от един месец възвър-
наха формата си. Турнирът в 
Бор се оказа добра проверка. 
На старта на първенството 
отчетохме завиден успех и аз 
съм изключително доволен”. 

Д. Ставров

Тенис на маса - Регионал-
на лига Ниш А-1 

Два кръга – две 
победи за  
„Цариброд” 

В първия кръг от съответното пър-
венство отборът по тенис на маса 
„Цариброд” с 4 : 0 победи като гост 
отбора на „Раднички 2” от Пирот. 
Ненад Стоянов, Зоран Василев и Бобан 
Станулов победиха противниците си 
с категоричния резултат 3 : 0, докато 
Александър Соколов „се измъчи 
малко”, като мача си спечели с 3 : 2. 

Във втория кръг от първенство 
„Цариброд” отчете още една победа 
с максимален резултат, като победи 
„Росуле” във Власотинце. Владан Ран-
гелов спечели за отбора си две, а Бобан 
Станулов и Бобан Стоянов по една 
точки. 

В третия кръг „Цариброд” е сво-
боден. 

Шахмат – Лига на 
Централна Сър-
бия – група „Юг” 

ШК „Цариброд” 
загуби „тясно” в 
Свърлиг 

Димитровградските шахматисти 
загубиха в Свърлиг срещу тамошния 

отбор „Зелени връх”. Кирил Бадев на 
пръвата и Драган Божилов на петата 
дъски спечелиха; Ивица Марков на 
осмата, Неманя Тодоров на седмата и 
Милан Митич на третата дъски загу-
биха, докато до ремита се добраха 
Небойша Джурич на втората, Роки 
Стоименов на четвъртата и Владан 
Игич на шестата дъски. 

След този кръг „Цариброд” заема 11 
място на таблицата с една точка и 17,5, 
събрани от отделни партии (победи 
и ремита). Последните шест кръга от 
пръвенството ще се играят от 11 до 14 
октомври във Враня. 

Мачове на БК „Димит-
ровград” от състезанията 
за купата и първенството 

Димитровград-
чани победиха 
„Ниш”, но загуби-
ха от „Феърплей” 

В рамките на състезанието за Купата 
на Сърбия БК „Димитровград” регис-
трира победа като домакин срещу 
отбора на „Ниш”. Резултатът бе 79 : 
59 (по четвърти 20 : 12, 26 : 22, 14 : 12 
и 19 : 13). 

В състава на „Димитровград” бяха: 
Андрич, Васов, П. Джорджевич, Пет-
ров, Йованович, Каменов, Ракочевич, 
Лилич, Миланов, Д. Джорджевич, 
Голубович и Джукич. 

В следващия обаче мач от същото 
състезание (третия кръг, съответно 
полуфинала) „Цариброд”загуби 
в Ниш от отбора „Феър плей” с 
резултат 64 : 91. 

Що се отнася до мачовете от 
първенството на Пръва мъжка 
регионална лига – група „Изток”, 
„Димитровград” в рамките на 
втория кръг трябваше да изиг-
рае мач с отбора „Юг баскет” във 
Враня, но той не се проведе, тъй 
като вранянци междувременно се 
отеглиха от лигата. В третия кръг 
„Цариброд” домакинства на отбора 
„Морава” от Владичин хан. Нека 
да припомним, че в първия кръг 
димитровградчани победиха като 
домакини „Ястребац” от Ниш с 
резултат 84 : 72. 

Приятелска  
футболна среща 

„Балкански” по-
добър от „Пра-
вец” 

Неотдавна бе изиграна междуна-
родна приятелска футболна среща 
между отборите на „Балкански” и 
„Правец”. Мачовете между двамата 
съперници станаха традиционни. 
Резултатът бе на втори план, но все 
пак нека да отбележим, че димит-
ровградският отбор спечели с 4 : 
1. Срещата-реванш между двата 
отбора е насрочена за 12 октом-
ври. 

Зона „Юг” – VII кръг 

„Балкански”-„Пус-
та река” 2 : 0 (0 : 0) 

Заслужена победа на „Балкански”. 
През целия мач димитровградчани ата-
куваха и създаваха шансове. В 64 минута 
младият Никола Ранджелов стреля от 
16 метра, топката рикушира от един 
играч и параболично влезе в мрежата 
на гостите. 

Втория гол димитровградчани отбеля-
заха в края на мача след дузпа. С. Васов 
мъдро навлезе в наказателното поле на 
гостите, но бе съборен и рефера посочи 
с пръст към бялата точка. Същия играч 
реализира и оформи крайния резул-
тат. 

В следващия кръг „Балкански” гостува 
в Търговище. 

Минимално пора-
жение на „Балкан-
ски” 

„Пчиня” – „Балкански” 2 : 1 
„Балкански” загуби като гост от лидера 

във временното класиране. Домакините 
отбелязаха головете си в 3-ата (од дузпа) 
и 56-ата минута, докато за димитровг-
радчани стрелец бе Давидович в 69-ата 
минута. 

След този кръг „Балкански” заема 
място в долната част на таблицата. В 
следващия отборът ще домакинства на 
„Йединство” от Горно Стопане край 
Лесковац.                                                  

 Д. С.

Нови загуби 
на “Младост” 

“Младост” отчете загуба от 
5:0 като гост срещу “Единство” 
в Пирот в осмия кръг от тазго-
дишното издание на Футболна 
Зона Юг.

Босилеградчани бяха побе-
дени и в седмия кръг, тъй като 
отстъпиха с 1:2 като домакини 
на “Морава” от Владичин хан. 
Въпреки че излязоха напред в 
резултата през първото полув-
реме, през втората част допус-
наха две попадения, от които 

едното беше във финиша на 
срещата и не успяха да заво-
юват поне една точка от този 
сблъсък. 

След осем изиграни 
кръга начело на таблицата 
са „Пчиня“ от Търговище и 
ОФК „Ниш“ с по 16 спечелени 
точки, следва „Вранска баня“ 
с 15 точки. 

В следващия кръг „Мла-
дост“ посреща „Власина“ от 
Власотинце. Мача на Пескара 
ще се играе на 14 октомври 
(неделя) от 15 ч. 

П.Л.Р.

Традиционното меж-
дународно изкачване на 
Тримеждието - на Чудин-
ска планина  на тримеж-
дието между Сърбия, 
България и Македония, 
се проведе в неделя на 7 
октомври. 

В тристранната среща 
при пирамида 106 над 
село Жеравино, която е 
на надморска височина от 
1 333 метра и тази година 
взеха участие членове на 
Спортното дружество за 
планинарство „Младост” 
от Босилеград, както и 
планинари, туристи и 
любители на природата 
от Сърбия, България и 
Македония.          П.Л.Р.



Здраво 
бабо  
Сускье

Стиже твойето писмо, 
прочето га, па узо да га 
четим и на моюту бабу 
и на бабу Йевду. По 
йедно време я четим, а 
оне усмърцаю. Убил те 
Марен бабо Сускье, раз-
цвели и мене и бабете. 
Моята баба пита бабу 
Йевду: 

- Ма бабо Йевдо, защо 
викаш? За сеното ли на 
деда Лулу? – бъзика гьу, 
а уснице вой се тресу.

- А що ти са викаш? 
Знам дека не йе за сеното, 
а викаш од доброто що 
сполетело баба Суску 
и деда Лулу, не дава се 
баба Йевда. И деда Мани 
течу сълзе низ образи.

Оне ме убаво знаю. 
Знаю дека ми йе вика-
лото млого близо и дека 
се не срамуйем од вика-
нье ко деда Лула. И знаю 
дека по-често викам од 
радос и од чужду муку, 
него ли од мою.

- Мойе бабе, умеша 
се я, од кико първи пут 
прочето писмото на баба 
Суску, све ми се у тиквуту 
мота ключат за доброто 
и злото у човека. И кико 
да човек увек найде клю-
чат за доброто и отключи 
доброто у човека, а да не 
отключуйе злото? Защо 
Господ нейе уредил да 
се отключуйе само доб-
рото?

- Дедо Мане, мене 
мучи неще друго, рече 
ми бабата. Кико Господ 
не йе уредил да ключат 
од доброто не падне у 
рукье на човека кому йе 
отключано злото?

Я се замисли. Моята 
баба била много паметна. 
Па све лоше работе у све-
тат се дешаваю затова 
що ключат от доброто и 
од злото дойде у рукье на 
лоши човеци. Йедън зъл 
отключи злото у другога, 
па у третога и тека редом. 

И после започну злите 
да отключую и доб-
рото у човеци. И тека 
се измеша доброто и 

лошето да човеци почну 
да не знаю кво йе добро, 
а кво лоше. Направи се 
каша, збуне се и стари 
човеци, а камо ли мла-
дите. И почну да мисле 
за злото да йе добро, а 
за доброто да йе зло и 
дa йе лоше. 

- Бре бабо, знайеш 
ли дека ка беомо млади 
беше лоше и беше сра-
мота да не поздравиш 
човека ка га сретнеш 
или ка минеш покрай 
ньега, беше срамота да 
краднеш, да лъжеш, да 
не учиш... А камо ли да 
утепаш човека?

- А съга деда Мане йе 
стануло нормално да 
лъжеш, да краднеш, да 
пречукаш човека каже 
баба Йевда. И стануло 
нормално да жале 
тогова що су уватили у 
краджу, а не тогава що 
су га изкрадли и пре-
били! 

- И крадльете бабе, 
више не се окаю крад-
лье, а позаймуванье или 
некикъв бизнис, лъжете 
не се окаю лъже, а сна-
лаженье... Тия що не уче 
станули главни бадже, 
они владею, а тия що 
уче, окаю гьи бубала, 
таблети или въздух.

- Море дедо, каже 
ми бабата, я мислим 
дека не йе све толкова 
лоше и све изгубено 
щом йош има добри 
човеци. Ка съга пишеш 
на баба Суску пиши вой 
да поздрави това момче. 
И пиши вой дека смо 
повикали од радос. И 
дека се не срамуйемо 
од това.  

Баба Сускье, айд у 
здравлье. И поздрави 
момчето, поздрави ми 
деда Лулу и нека убаво 
чува ярето на човека. 
Вийе сте с ньега печа-
лили премиюту на 
лутриюту. 

Деда Мана
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Срещат се двама познати и 
си приказват за това-онова.

Единият казва:
- Аз, когато видя нещо 

смешно и започвам да се смея 
до припадък, не мога да спра 
изобщо...

- Вторият пита: 
- Слушай, бе, а как тогава 

се бръснешІ
***
Патрулен полицай спира 

пред оптика. Колегата му 
пита:

- Що спря, бе?
- Трябва да купя едни 

очила.
- За слънцето ли?
- Не, бе! За мене си!
***
Мъже, ако жена ви я боли 

главата, наложете към челото 
й самолетен билет! Ако един 
не помага, опитайте с два!!!

***
- Какво правиш? 
- Реших да отслабна и 

си купих дискове с фитнес 
упражнения. 

- Е, и? 
- Седя си тук, ям кекс и гле-

дам...
***
Нищо във външността на 

мъжа не дразни така жената, 
както... липсата на пари!

***
Ранна утрин. В градината 

пълзят два охлюва. Единият 
минава през парче вестник с 
обяви, сканира го по диагонал 
и казва на другия: 

- Колега, много глупав 
народ пише по вестниците! 

- Що?
 - Представяш ли си, викат на 

къщите недвижими имоти.
***

- Каква е разликата между 
лудия и невротика?

 - Ами лудият знае, че 2+2 е 
равно на 5, а невротикът знае, 
че 2+2 е равно на 4, но това му 
се струва непоносимо.

***
Погребална процесия. От 

тротоара някаква бабичка се 
интересува:

- Кого погребват? 
- Катаджия, бабо - отгова-

рят й. 
Бабата се кръсти: 
- Насвиркал се е, горкият...
***
Карам си колата и гледам 

един стои на пътя с някаква 
раница. Вдига ми палец...Аз 
се усмихнах..Ей, няма нищо 
по-яко от това непознат да ти 
лайкне колата!

***
Жена посещава мъжа си в 

затвора:
- Е, как се чувстваш тук?
- Като вкъщи - не можеш 

да излезеш и храната една 
никаква...

***
В Перник звъни телефонът 

в районното: 
- Полицай Петров, 

докладвам за битов инцидент, 
жена измила пода, а мъжът ѝ 
влязъл с кални обувки. 

- Е, и? - Убила го на място с 
пет удара в главата! 

- Трупът заснет ли е, отпе-
чатъци? 

- Не, чакаме в коридора да 
изсъхне подът...

***
Из полицейски рапорт...”
След обиска в нелегалната 

спиртоварна, аз и сержант 
Иванов изобщо не можехме 
да намерим входната врата. 
След като сержант Иванов 
заспа изморен в тоалетната, аз 

все пак намерих вратата. Защо 
съм я донесъл в управлението 
не помня.”

***
- Ало, пожарната?
- Да! Какво гори?!
- Не, не... тука на улицата се 

сбиха екип на Бърза помощ с 
ченгетата от патрулката, та се 
чудя къде да звънна?

***
Катаджия спира кола. Зад 

волана е мутра. Катажията 
внимателно разглежда книж-
ката му. 

Мутрата: - Мислиш, че съм 
я купил ли? Не си познал! 
Подариха ми я за рождения 
ден!

***
Мутра се разхожда нервно 

пред баничарница. Mинава 
едно дете и мутрата му 
казва:

- На ти 50 ст. да ми купиш 
една баничка! 

Детето: - Защо не си я 
купиш сам? 

Мутрата: - Три пъти вли-
зам да си купя баница, а те ми 
дават оборота…!

***
Понеделник: - Пих с рус-

наците. 
Вторник: - Боже, иска ми се 

да съм умрял! 
Сряда: - Руснаците ме 

поканиха за по едно против 
махмурлук. 

Четвъртък: - Боже, защо не 
умрях във вторник?!

***
- Снощи отидох да празну-

вам. Напих се яко. Сетих се 
за призива на КАТ. Оставих 
колата на паркинга на ресто-
ранта. Прибрах се с автобус на 
градския транспорт! 

П.С. - Горд съм! Досега не 
бях карал автобус...

Вицов е

• Всеки си носи своя кръст. Дали 
това важи и за нехристияните?

• Обичаше да говори много дълго. 
Човешката глупост и косми-
ческото пространство са без-
крайни.

• Има златна жена. Мнозина се 
навъртат да я грабнат.

• Човек се учи от грешките си. Дали 
това означава, че най-учените 
най-много грешат?

• Погребението на лидера не беше 
тъжно. Никой не се заплака, 
никой не произнесе погребално 
слово...

• Стана голям атеист,  имаше вуйчо 
владика.

• Мярка за любов няма.

Симеон 
КОСТОВАфоризми

Методи-Мето ПЕТРОВ


