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Вестникът излиза с помощта на 
Министерството на държавна-
та администрация и местното 
самоуправление, благодарение на 
спечеления проект „Създаване на 
условия  за устойчивост и работа  
на вестник „Ново Братство” на 
български език“, финансиращ се 
от Бюджетния фонд за национал-
ните малцинства за програми и 
проекти от областта на инфор-
мирането на езиците на нацио-
налните малцинства през 2018 г.

интегрира 
мултикултуралното 

развитие между 
Сърбия и България

По
рт

ал
 

Бойко Борисов получи най-
значимия орден на Сърбия

Президента на Сърбия Александър Вучич връчи „Орден 
на Република Сърбия” на министър-председателя Бойко 
Борисов. Орденът му беше връчен на официална церемо-
ния навърх националния празник на Р Сърбия,15 февруари 
- Деня на държавността.

Президентът Вучич удостои Бойко Борисов с това най-
високо отличие на страната заради изключителните заслуги 
на Бойко Борисов в развиването и затвърждаването на 
миролюбивото сътрудничество и приятелските отношения 
между Република Сърбия и Република България.

“Приемам тази награда от името на всички българи, 
които работиха по време на българското председателство. 
От името на тези, които вярваха, че Сърбия е част от ЕС. 
Мога да ви уверя, че колкото и трудни решения да взехме, 
няма по-хубаво от приятелството”, заяви Борисов след 
връчването на ордена.

Той честити националния празник на всички сърби.
С.Дж.

В Босилеград и Цариброд 
бе отбелязана 146-ата 
годишнина от гибелта на 
Апостола на свободата 
Васил Левски

Представители на НС на 
българското национално 
малцинство  
присъстваха на среща  
със защитника на 
гражданите 

41-ви Международен  
панаир на туризма  
в Белград

България бе официален  
партньор

Кръгла маса  
в Димитровград 

Димитровград  
отсега е  
и Цариброд

„Сретенски орден втора  
степен” за театъра  
„Христо Ботев” 

Подтик за още  
по-усърден труд

Още една  
забележителна  
годишнина

1150 години от 
упокоението на 
Константин-
Кирил Философ

Сем Фабрици откри реконструирания обект  
на мигрантския център в Босилеград

Днес в Босилеград

Тържествено заседание на  
НС на българското национално 
малцинство в Сърбия 

По повод 3 март - Националния празник на 
България и Деня на Националния съвет на бъл-
гарското национално малцинство в Сърбия, 
днес в Босилеград ще се проведе тържествено 
заседание на НС. Заседанието ще се състои 
в тържествената зала на Центъра за култура 
от 12 ч.      

Покани за празничната сесия са отправени 
до премиерите на Република Сърбия и Репуб-
лика България Ана Бърнабич и Бойко Борисов. 
На заседанието са поканени и  кметовете на 
Босилеград и Цариброд Владимир Захариев 
и д-р Владица Димитров, както  и предста-
вители на общинските ръководства на двете 
общини и на институциите и организациите 
на малцинството от областта на културата, 
образованието и информирането.

По думите на председателя на Национал-
ния съвет Стефан Стойков, на заседанието ще 
бъдат изнесени поздравителни слова и ще 
бъдат наградени учениците, осъществили най-
добри резултати на републиканското състеза-

ние по български език 
през 2018 г. Въз основа 
на решението на Наци-
оналния съвет парични награди - ваучери, 
ще получат общо 49 ученици от основните и 
средни училища, заели едно от първите три 
места на състезанието. Според регламента, 
определен от Просветното министерство, 
миналата година 17 ученици са спечелили 
втори, а 32-ма трети места.  

Стойков изтъкна, че преди тържественото 
заседание в заседателната зала в сградата на 
общината ще бъдат проведени редовни заседа-
ния на Изпълнителния съвет на Националния 
съвет и на Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия. След това 
членовете на съвета ще поднесат цветя пред 
паметника на Васил Левски в града и ще посе-
тят основното училище, където на учениците в 
началните класове ще подарят мартеници.

П.Л.Р.

Стр. Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр.  Стр. 
Стр. 
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В Босилеград бе отбелязана 146-ата годишнина от 
гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

На церемонията, която пред 
бюст-паметника на Левски в 
града организира Центърът 
за култура „Босилеград”, бе 
изнесена културна програма, 
в рамките на която ученици от 
основното училище и гимна-
зията декламираха рецитали 
и стихове, посветени на Васил 
Левски и неговото героично 
дело. Гимназистките Сандра 
Петрова и Мартина Миланов 
изпълниха „Епопея на забра-
вените” на Иван Вазов, пър-
вокласничката от основното 
училище Владана Захариева 
се представи със стихотворе-
нието на Ботев „Обесването 
на Васил Левски”, а ученич-
ките от основното училище 
Андриана Илиев, Ивана Кос-
тов, Кристина Йовев и Саня 
Владимирова изпълниха сти-
хотворенията „Апостолът на 
свободата” на Христо Радев-
ски, ”Кой бе той” на Лъчезар 
Станчев, „Левски” на Младен 
Исаев и „Обесването на Васил 
Левски” на Христо Ботев. 

Директорът на Центъра 
за култура Воислав Божилов 
говори за живота и делото на 
Левски, а водещият на про-
грамата Божидар Иванов 
прочете посланието по повод 
146-та годишнина от гибелта 
на Апостола на свободата, 
което съвместно са подписали 
кметът Владимир Захариев 
и председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков.  

В края на възпоменател-
ния митинг представители 
на общинското ръководство, 
Националния съвет на българ-
ското малцинство в Сърбия, 
училищата, детската градина 
и общинските организации 
и ведомства поднесоха венци 
пред паметника на Апос-
тола. 

По същото време и КИЦ 
„Босилеград” организира въз-
поменателна церемония по 
повод 146 години от гибелта 
на Васил Левски. Церемони-

ята се проведе в салона на 
КИЦ, а на нея присъстваха 
представители на Столична 
община София, Общобългар-
ския комитет “Васил Левски”, 
Генералното консулство на Р. 
България в Ниш, Гражданс-
кия комитет „Западни пок-
райнини“ и други. 

Слова за Левски произне-
соха генералният консул на 
Република България в Ниш 
Едвин Сугарев, председате-
лят на КИЦ „Босилеград“ 
Иван Николов и проф. Лозан 
Митев, председател на Граж-
дански комитет „Западни пок-
райнини“. В рамките на кул-
турната програма актьорите 
Христо Чешмеджиев и Златко 
Павлов рецитираха стихове за 
Левски, а вокалният ансамбъл 
„България“ от София изпълни 
известни български патрио-
тични песни. След края на 
програмата присъстващите 
поднесоха венци и цветя пред 
паметника на Левски. 

П.Л.Р.

Писмо-послание на кмета на Община Босилеград Владимир Заха-
риев и председателя на Националния съвет на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия Стефан Стойков, което бе прочетено 
на възпоменателния митинг в Босилеград по повод 146-ата годиш-
нина от гибелта на Апостола на свободата ВАСИЛ ЛЕВСКИ. 

Уважаеми дами и господа,  
братя и сестри!  

Днес отбелязваме 146-ата 
годишнина от смъртта на 
Апостола на свободата Васил 
Левски. На този ден си при-
помняме за безсмъртното 
дело и саможертвата, която 
той е поднесъл за своя народ 
в борбата му за освобожде-
ние от османското иго, за да 
живеем днес в един по-добър, 
по-справедлив и по-хубав свят. 
Апостола на свободата ни обе-
динява през цялата история, 
през всичките режими, обрати 
и разделения. Делата на Лев-
ски ни задължават и ни вдъх-
новяват вяра и сили да вървим 
напред по правия път. 

Република Сърбия и 
Република България днес 
имат изключителни взаимни 
отношения и сътрудничес-
тво, което потвърждава и 
присъждането на „Ордена на 
Република Сърбия“ на бъл-
гарския премиер Бойко Бори-
сов. Отличието на Борисов в 
Белград връчи президентът 
Александър Вучич на 15-ти 
февруари по повод Деня на 
държавността на Сърбия. Това 
е още едно потвърждение, че 
не трябва да се връщаме към 
лошите отношения, които 
двете държави са имали в 
миналото, а да вървим напред 
и да създаваме по-добър свят 
за двата братски народа. 

За пореден път изказваме 
огромна благодарност към 
Република Сърбия и Репуб-
лика България за помощта, 
която са оказвали, а оказват 
и днес на българите в Сър-
бия и към гражданите на 
Община Босилеград. Зако-
ните на Република Сърбия ни 
дават възможност да си имаме 
Национален съвет, който се 
грижи за защита и повиша-
ване правата на българското 
малцинство в областта на 
образованието, културата, 
информирането и служеб-
ната употреба на майчиния 
ни език. Благодарни сме и че 
Република Сърбия дава въз-
можност за безплатно лечение 
на пациенти от Босилеградско 
във Военномедицинската ака-
демия в Белград и реализция 
на редица проекти в различни 
области. Още веднъж искаме 
да изкажем огромната ни бла-
годарност и към Правителс-
твото на Република България, 

което даваше възможност за 
безплатно лечение на нашите 
сънародници от Сърбия на 
Военномедицинската акаде-
мия в София, безплатно обра-
зование за нашите студенти в 
българските ВУЗ-ове и др. 

Не можем, а да не отпра-
вим критики към определени 
хора, които с постъпките си и 
делата представляват пречка 
за добрите отношения между 
България и Сърбия и между 
двата братски народа - българ-
ския и сръбския. 

Затова не сме съгласни и 
осъждаме постъпките на опре-
делни политици и  дипло-
мати от Република България, 
които пренебрегват офици-
ално избраните ръководства 
на Националния съвет и на 
Община Босилеград, които 
са единствените легитимни 
представители на българите 
в Сърбия и на гражданите на 
Община Босилеград. При-
зоваваме тези политици и 
дипломати да преразгледат 
отношението си към опреде-
лени граждански сдружения и 
отделни лица. Те под прикри-
тие се „застъпват“ за защита 
на правата на българското 
малцинство, а работят единс-
твено за личните си интереси. 
Някои сдружения и отделни 
лица дори разпространяват 
омраза и фашизъм. 

Затова, в името на сънарод-
ниците ни, отправяме иск към 
Правителството на Република 
България за среща, на която 
откровено да обсъдим дове-
рието и недовероето между 
нас, което ни обременява и ни 
пречи да вървим напред и да 
изграждаме по-добро бъдеще 
за всички.  

Делата на Апостола за 
изграждане на един по-добър 
и по-справедлив свят ни задъ-
лжават всички заедно да рабо-
тим за по-добро бъдеще на 
гражданите на Босилеград и 
на всички българи в Сърбия. 

Дела, а не думи! Поклон 
пред Апостола на свободата!

Кмет на Община Босилеград  
Владимир Захариев 

Председател на Националния 
съвет на българското  

национално малцинство  
в Сърбия  

Стефан Стойков 

Цариброд 

Пред бюст-паметника на Васил Левски в цен-
търа на града се проведе възпоменателна цере-
мония по случай 146-годишнината от гибелта 
му. 

Пред насъбралите се граждани говориха 
кметът на Димитровградско д-р Владица Димит-
ров, Ива Крулова, пълномощен министър в 
Посолството на Р България в Белград, Николай 
Колев, пълномощен министър и консул на Р 
България в Ниш, и Драгана Тончич, началник 
на Пиротски окръг. Всеки от тях с подходящи 
речи очерта името и делото на великия бълга-
рин. Учениците от местната гимназия изнесоха 
кратък рецитал, тематично посветен на бореца 
за свободата. 

След церемонията пред бюст-паметника 
Апостола бяха положени венци и цветя. 

Б. Д. 
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Кръгла маса в Димитровград 

Димитровград отсега е и Цариброд 
В Димитровград се про-

веде кръгла маса, на която 
стана дума за възвръщането 
на старото название на града 
Цариброд, както и за начина 
на вписването в гражданс-
ките регистри на женските 
фамилни имена. 

Сред участниците бяха 
Иван Бошняк, държавен сек-
ретар в Министерството на 
държавното управление и 
местното самоуправление 
на Сърбия, Андрей Ковачев, 
член на Председателството на 
ЕС, Неговото Превъзходител-
ство посланикът на Р Бълга-
рия в Белград Радко Влайков, 
съветникът в горепосоченото 
сръбско министерство Богдан 
Лекич, началникът на Пирот-
ски окръг Драгана Тончич, 
председателят на Изпълни-
телния съвет на Националния 
съвет на българското нацио-
нално малцинство д-р Ангел 
Йосифов, езиковедите д-р Ана 
Кочева и д-р Ивана Давиткова 
и др. 

Кръглата маса откри кметът 
на Димитровградско д-р Вла-
дица Димитров. Между дру-
гото той посочи, че е намерено 
компромисно решение, като 
Димитровград отсега може 
да се нарича и Цариброд. 
Названието Димитровград ще 
е официално на сръбски език, 
докато за представителите на 
България и всички жители на 
общината, които преферират 
старото название, града ще 
могат да наричат Цариброд. 
И едното, и другото наиме-
нование ще бъдат легитимни. 
Кметът оцени, че с постигна-
тия компромис между пред-
ставителите на местното 
самоуправление, съответните 
органи на Сърбия и диплома-
тическите представители на 
България е постигната „още 
една крачка в консумирането 
на правата на българското 
национално малцинство”. 
Водачът на Димитровградско 

сподели, че е жизнен интерес 
за гражданите на общината да 
съществуват възможно най-
добри отношения между Сър-
бия и България. 

Радко Влайков изрази стано-
вището, което по време на дис-
кусията си повтори няколко 
пъти, а то е, че с възвръща-
нето на старото име на града 
се е позакъсняло, но както 
се изрази, „по-добре е, че се 
случи сега, отколкото никога”. 
„Слава Богу, че дойдохме 
дотук”, сподели с огромно 
удовлетворение той и добави, 
че „когато има желание, про-
блемите могат да се према-
хват”. Посланикът посочи, 
че в случая не става дума за 
това дали Георги Димитров, 
на чието име градът е назован 
през 1950 година, е положи-
телна или отрицателна исто-
рическа личност и добави: 
„Не, не става дума за Георги 
Димитров. Впрочем за това 
каква той е бил историческа 
личност може да дискути-
раме по време на някоя друга 
кръгла маса, която евенту-
ално бихме организирали по 
темата. Става дума за факта, 
че с падането на комунизма са 
премахвани и нещата, които 
той със себе си е донасял. Ето 
примерно след падането на 
комунизма е върнато името 
Камниц на града, който по 
време на комунизма се е нари-
чал Карл Маркс Щат.” За пос-
ланика Влайков възвръщането 
на старото название на града 
е „значително придвижване 
напред”. Благодарност за 
проявеното разбиране при 
взимането на това решение 
той изрази към министъра 
на държавното управление 
и местното самоуправление 
Бранко Ружич и държавния 
секретар в същото министерс-
тво Иван Бошняк.

Андрей Ковачев сподели, 
че с възвръщането на старото 
название на града е осъщес-

твена историческа справед-
ливост. Според думите му, 
в случая май е станало чудо, 
което е в резултат на европей-
ското единство, съответно въз-
можностите, които разкрива 
членството в ЕС или претен-
цията да се влезе в него. 

Д-р Ангел Йосифов най-
напред сподели, че Георги 
Димитров изобщо не иска да 
споменава в дискусията си. 
Метафорично изтъкна, че по 
време на управлението на 
Борис Тадич и Демократи-
ческата партия българското 
малцинство си е дало жълт 
картон и че право да получи 
друг жълт картон вече няма. 
Оцени като твърде окуража-
ващи думите на президента 
Вучич по време на посещени-
ето му в Димитровград мина-
лата година заедно с българ-
ския му колега Румен Радев. 
Тогава, припомни Йосифов, 
Вучич призова представите-
лите на българското малцинс-
тво да тачат българските си 
корени, да обичат България, 

но да обичат и държавата, в 
която живеят – Сърбия. 

Иван Бошняк сподели, че 
националните малцинства в 
Сърбия май имат късмет, че 
той е един от водещите хора 
в Министерството на държав-
ното управление и местното 
самоуправление. Констата-
цията си обоснова с думите, 
че е от Войводина и по-кон-
кретно от среднобанатския 
окръг, в който живеят пред-
ставители на бройни нацио-
нални малцинства и където от 
десетилетия са налице добри 
междунационални отноше-
ния и се спазват правата на 
малцинствата. Бошняк каза: 
„Хубаво е днес човек да бъде 
в Димитровград по повода, по 
който се събрахме”. 

Във връзка с вписването на 
женските фамилни имена в 
гражданските регистри гово-
риха предимно езиковедите 
д-р Ана Кочева и д-р Ивана 
Давиткова. Най-важното е, че 
занапред всяка жена, която 
това иска, ще може накрая на 
фамилното си име да добави 

гласната „а”. В регистрите 
представителите на малцинс-
твото занапред ще могат да 
записват и своята национал-
ност. Разбира се, ако искат, в 
случай да не искат, рубриката 
ще си остане празна. 

Накрая на срещата на сгра-
дата на местното самоуправ-
ление бе поставена табела, на 
която на сръбски език пише 
„Општина Димитровград”, 
а отделу на български език 
- „Община Цариброд”. В 
поставянето на табелата сим-
волично участваха предста-
вителите на „трите страни” 
– малцинството, съответно 
местното самоуправление, 
което олицетворяваха кметът 
Димитров и председателят 
на Общинския съвет Зоран 
Гюров, българската държава 
– представлявана от посла-
ника Влайков и евродепутата 
Андрей Ковачев, и сръбската 
държава – чиито представи-
тели бяха държавният секре-
тар Иван Бошняк и начални-
кът на Пиротски окръг Дра-
гана Тончич.      Б. Димитров 

Сътрудничество между общините Босилеград и Углевик 
Делегация на Община Босилеград 

начело с кмета Владимир Захариев 
бе на посещение в Община Углевик 
в Република Сръбска - Босна и Хер-
цеговина. На срещата с делегацията 
на Община Углевик, предвождана от 
кмета Василие Перич, били обсъдени 
възможностите за укрепване на сътруд-
ничеството между двете общини в раз-
лични области.

Договорено e двата града съвместно 
да кандидатстват при европейските 
ИПА фондове за реализация на транс-
гранични проекти в различни области 
- инфраструктура, култура, туризъм и 
други области. 

Двамата кметове договорили и вза-
имни посещения на фолклорни ансам-
бли от Босилеград и Углевик и други 
съвместни дейности в областта на кул-
турата, а кметът Захариев отправил 
покана към културно-художественото 
дружество „Рудар“ от Углевик тази 
година да участва в Международния 
фолклорен фестивал „Краище пее и 
танцува“, който през лятото ще се про-
веде в Босилеград. 

Посещението на общинското ръко-
водство от Босилеград в Углевик е ста-
нало по инициатива на Зоран Лазич, 
бизнесмен от Углевик, чиято съпруга 
е от Босилеград.    

П.Л.Р.
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41-ви Международен панаир на туризма в Белград

България бе официален партньор
От 21 до 24 февруари в 

Белград се проведе 41-ият 
Международен панаир на 
туризма, на който тази 
година страната-партньор 
бе Република България. В 
панаира, който бе  органи-
зиран под наслов “Лятото 
е по-близо, отколкото си 
мислите”, участваха над 
650 изложители и съизло-
жители от 38 държави. 

На откриването на 41-
ото издание на панаира 
министърът на търгови-
ята, туризма и телекому-
никациите на Република 
Сърбия Расим Ляйич 
заяви, че туризмът не 
е просто развлечение 
и отдих, а значително 
допринася за икономи-

ческото възстановяване на 
страната.

“За първи път през 
2018 г. в Сърбия имаме 
еднакъв брой местни и 
чуждестранни туристи 
и за първи път премина-
хме магическата цифра 
от 1,5 милиарда долара 
чист валутен приток от 
туризма”, каза Ляич и 
добави, че Сърбия е на 
шесто място в Европа по 
броя на чуждестранни 
посетители,  което 
допреди няколко години 
е било немислимо. Тази 
година се очакват 3,6 
милиона гости и валутен 
приток от туризма от 1,7 
милиарда долара. 

На церемонията по 
откриването присъства и 
министърът на туризма 
на Република България 
Николина Ангелкова, 
която заяви, че подобни 
събития дават възмож-
ност не само да се пред-
ставят страните и техния 
туристически потенциал, 
но и възможност за по-
нататъшно подобряване 
на сътрудничеството 
в областта на туризма 
между страните участ-
ници. Тя каза, че мина-
лата година България са 
посетили 9 милиона и 300 
хиляди туристи и добави, 
че 41-ият Международен 
панаир на туризма в 
Белград е възможност за 

обмен на сръбски и бъл-
гарски туристи. 

Двамата министри под-
писали Меморандум за 
разбирателство в областта 
на туризма между Минис-
терството на туризма на 
Република България и 
Министерството на тър-
говията, туризма и теле-
комуникациите на Репуб-
лика Сърбия. 

През 2018 г. посещени-
ята на сръбски туристи в 
България са били повече 
от 421 хиляди и са увели-
чени със седем процента 
в сравнение с 2017 година. 
Съществува и постоянен 
ръст на посещенията на 
български граждани в 
Сърбия. През 2018 година 
техният брой е бил почти 
500 хиляди, което пред-
ставлява увеличение от 
6,7 % спрямо предишната 
година. 

Миналата година Сър-
бия е била официалната 
страна-партньор на бъл-
гарското туристическо 
изложение „Ваканция и 
СПА експо“.

Страната-партньор на 
панаира на туризма в Бел-
град следващата година 
ще бъде Египет. 

П.Л.Р. 

Представители на НС на българското национално малцинство  
присъстваха на среща със защитника на гражданите 

Създаването на нови форми 
и подобряването на бъдещото 
сътрудничество бе тема на сре-
щата на защитника на граж-
даните на Република Сърбия 
Зоран Пашалич с представи-
телите на всички национални 
съвети на националните мал-
цинства в Сърбия. На срещата 
присъстваха и председателят 
на Националния съвет на бъл-
гаското национално малцинс-
тво в Сърбия Стефан Стойков 
и кметът на Община Боси-
леград Владимир Захариев.

Това е била първата среща 
на републиканския омбуд-
сман Зоран Пашалич с пред-
седателите и представителите 
на националните съвети на 
националните малцинства 
след изборите, които се състо-
яха на 4 ноември миналата 
година.

На срещата са обсъждани 
въпроси как и по какъв 
начин омбудсманът може да 
помогне в работата на съве-
тите, тъй като, както бе под-
чертано,  тази институция 
полага особени грижи за 
защита на правата на наци-

оналните малцинства. Пред-
ставителите на националните 
съвети изтъкнали, че са имали 
отлично сътрудничество и 
добър партньор в институци-
ята на омбудсмана в защита 
на правата на националните 
малцинства. Въпреки това 
някои проблеми и занапред 
са останали нерешени, като 
несигурността в оцеляването 
на малцинствените медии, 
осигуряване на учебници на 
майчин език и непропорцио-
налната заетост на членовете 

на националните малцинства 
в държавните институции.

Пашалич информирал 
присъстващите, че през пос-
ледните месеци е иницирал 
и подписал двустранни спо-
разумения за сътрудничество 
с омбудсманите от страните 
в региона за състоянието на 
човешките права и положе-
нието на техните национални 
малцинства в Сърбия. На сре-
щата е договорено при следва-
щите посещения на омбудсма-
ните от страните в региона да 
присъстват и представители 

на националните съвети, така 
че омбудсманите на родната 
държава да чуят директно 
с какви проблеми се сблъс-
ква тяхната общност, в каква 
посока трябва да се осъщест-
вява сътрудничеството и какво 
защитникът на гражданите 
на Република Сърбия може 
да направи за решавнето на  
проблемите.

На заседанието е прието 
предложението на предсе-
дателя на НС на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков, 
следващата среща на омбуд-
смана с представителите на 
националните съвети да се 
проведе в Босилеград през 
май тази година.          

П.Л.Р.

За осмокласниците  
в Босилеград 

Общината осигури 
безплатни  
сборници за  
подготовка на  
окончателния изпит  

Община Босилеград за всички осмоклас-
ници в Основното училище „Георги 
Димитров” осигури безплатни сборници 
за подготовка на окончателния изпит за 
завършване на основното образование, 
който учениците ще полагат след края 
на учебната година, заяви за Радио Боси-
леград директорът на ОУ Методи Чипев. 
„Общината вече е предоставила на учили-
щето необходимата сума за закупуването 
на сборниците и очаква се учениците да 
ги получат през следващата седмица“, 
добави той.  

Става дума за сборници по сръбски и 
български език, математика, както и ком-
биниран сборник, който съдържа въпроси 
по биология, химия, физика, география 
и история.

Безплатни сборници ще получат всич-
ките 66-има осмокласници от централното 
и подведомствените училища в общината. 
60 от тях се учат на сръбски, а 6 на май-
чин български език. Учениците, които 
са се учили на сръбски език, тестовете за 
окончателния изпит ще решават на сръб-
ски език, а за тези, които са се обучавали 
изцяло на майчин български език, ще 
бъдат подготвени тестове на български 
език. 

П.Л.Р. 

На заседанието Омбудсманът Зоран Пашалич запознал присъс-
тващите му, че настоява за изменения в Закона за защитника на 
гражданите, според които във всички общини в Сърбия да има 
местни обмудсмани, без оглед на броя на жителите в общините, 
тъй като според сегашния Закон общински защитници на граж-
дани могат да имат само по-голямите местни самоуправления. 
В дискусията се включил кмета Владимир Захарийев, който 
както заяви, е подкрепил предложението на Пашалич, обаче 
изтъкнал, че доколкото бъде прието това предложение, ще 
трябва да бъдат извършени и изменения в разпоредбите за 
максималния брой на заети в местните самоуправления. „В 
Общинската администрация в Босилеград сме готови веднага 
да ангажираме местен омбудсман, обаче това не ни позволяват 
важащите разпоредби, относно максималния брой на заети 
в Общинската администрация и затова предлагам, едновре-
менно с измененията за ангажиране на местни омбудсмани 
да се извършат и промени в разпоредбите за максималния 
брой на заети в местните самоуправления”, казва Захариев.  
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Сем Фабрици откри реконструирания обект 
на мигрантския център в Босилеград

Шефът на Делегацията 
на Европейския съюз в Сър-
бия Сем Фабрици миналата 
седмица в Босилеград откри 
реконструирания обект на 
приемния център за мигранти 
в сградата на старата болница в 
града. На тържеството по офи-
циалното откриване присъс-
тваха и кметът на Босилеград 
Владимир Захариев, предсе-
дателят на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков, републиканският 
комисар за бежанци и миг-
ранти Владимир Цуцич, пред-
ставители на Организацията 
за миграции към Европейския 
съюз в Република Сърбия и 
други.

В цялостната реконструк-
ция на тази част от сградата на 
старата болница в Босилеград 
Европейският съюз е инвести-
рал около 465 000 евро. Под-
менени са покривът, външ-
ната мазилка и мазилката във 
всички вътрешни помещения 
- ремонтирани са коридорите, 
направени са уютни стаи за 
престой на мигрантите, нови 
санитарни възели, кухня и 
столова, помещения за отдих 
и развлечение, стаи за служи-
телите, спортен терен... 

В момента в центъра пре-
бивават 74-ма мигранти, пре-
димно семейства от Иран и 
Афганистан, а капацитетът на 
обекта е над 100 места. Сред 
мигрантите са и над 20 деца. 

„Европейският съюз и Сър-
бия работят заедно от години 
с цел осигуряване на достойни 
условия за живот за мигран-
тите, каза Сем Фабрици и 
посочи, че от 2015 г. ЕС е дарил 
на Сърбия приблизително 100 
милиона евро за решаване на 
мигрантската криза. ЕС високо 
оценява всичко, което Сърбия 

направи, за да помогне на миг-
рантите. Тук в Центъра срещ-
нахме усмихнати хора, което е 
много важно“, изтъкна той. 

Фабрици подчерта, че освен 
за реконструкция на Прием-
ния център ЕС е финансирал в 
Босилеградска община и реа-
лизацията на проекти в Здрав-
ния дом, в Общинската адми-
нистрация в Босилеград и др. 
Той призова инвеститори от 
Европейския съюз да инвести-
рат в Босилеградска община. 
Сем Фабрици на всички деца 
в мигрантския център подари 
по раница и играчка.  

„Когато мигрантите напус-
нат Босилеград, сградата ще 
остане на разположение на 
общината и ще бъде от полза 
за целта, която тя определи“, 
каза републиканският коми-
сар за бежанци и мигранти 
Владимир Цуцич. 

Кметът Владимир Захариев 
заяви, че мигрантите са добре 
дошли в Босилеград. „Винаги 
се стараем да бъдем добри 
домакини и да им осигуря-
ваме качествени условия. Ние 
ги учим за нашите обичаи и 
традиции, а същевременно те 
ни представят тяхната култура 
и традициите си. Заедно под-
готвяме културни програми, 
честваме празници и др.”, 
каза той. Захариев отново 
посочи, че нашата община е 

провъзгласена за най-добра 
по отношение на приема на 
мигранти и подчерта, че Боси-
леград е готов да приеме още 
мигранти. Същевременно той 
изказа благодарност към ЕС 
за финансовата подкрепа за 
реализирането на редица про-
екти в Босилеград в областта 
на инфраструктурата, здра-
веопазването и др. и изрази 
надежда той и занапред да 
помага на общината и да 
финансира проекти в раз-
лични области. 

Фабрици проведе срещи 
с кмета и с ръководство-
то на Националния съвет 

 Преди церемонията по 
откриването на възобновения 
обект в Босилеград, шефът на 
Делегацията на Европейския 
съюз Сем Фабрици проведе 
отделни срещи с кмета Влади-
мир Захариев и с общинското 
ръководство, както и с ръко-
водството на НС на българс-

кото национално малцинство 
в Сърбия. Пред сградата на 
общината той бе посрещнат 
традиционно с хляб и сол, а 
танцовият състав на Спорт-
ното дружество „Младост” 
изпълни народни танци от 
Босилеградско.  

На срещата Захариев под-
робно запознал Фабрици с 
природните, стопански и 
туристически потенциали на 
общината. Той представил 
всички стопански колективи 
в нашата община - мината в 
Караманица, цеховете за пре-
работка на дърво, „Анитекс”, 
„Нагард”, бъдещия завод за 
преработка на плодове и зелен-
чуци и др. Особено подчертал, 
че приоритет на общинското 
ръководство е икономичес-
кото развитие на общината и 
привличането на инвеститори. 
Изтъкнал примера с датската 
компания „Кентаур” и дру-
гата текстилна фирма, които 
неотдавна в Босилеград са отк-
рили цехове и вече са анга-
жирали над 50 работници, а 
очаква се наскоро този брой 
да се увеличи няколко пъти. 
Шефът на делегацията на ЕС 
е запознат и с природните 
потенциали - рудни залежи, 
водни ресурси, горски плодове 
и лечебни билки и др., както и 
с възможността за инвестиции 
в обекти на бившата ферма на 
„Напредък”, чийто капацитет 
е около 3 хиляди овце и 500 
кози. На срещата е изтъкнато 
и изключителното сътрудни-
чество с ВМА в София и ВМА 
в Белград, предоставили въз-
можност за качествени усло-
вия за здравна защита на 
населението. Представени са 
и редицата фестивали и други 
събития с културно, развлека-
телно и спортно съдържание, 
които се организират в Боси-
леград. 

Захариев поискал от Фаб-
рици съдействие за осигуря-
ване на мобилен стоматологи-
чен кабинет за Здравния дом 
в Босилеград, с който ще се 
създадат условия за стомато-
логични интервенции извън 
здравното ведомство, както 
и за привличане на инвес-
титори от ЕС в Босилеград 
и помощ в реализацията на 
други проекти от значение за 
гражданите на Босилеградска 
община. 

И директорът на Здравния 
дом д-р Горан Василов подал 
искова молба на Сем Фабрици 
за  осигуряване на специали-
зирано возило за транспорт 
на медицински екипи и паци-
енти в отдалечените планин-
ски села.  

На срещата с ръководс-
твото на Националния съвет 
председателят Стефан Стой-
ков запознал Сем Фабрици 
с досегашните дейности и 
постигнатите резултати в 
областта на образованието, 
културата, информирането 
и служебната употреба на 
майчиния български език, 
както и с бъдещите планове 
на съвета. От шефа на Делга-
цията на Европейския съюз 
в Сърбия Стойков поискал 
за нуждите на НС да се обез-
печи един микробус, който ще 
бъде ползван за транспорт на 
ученици, студенти, танцови 
състави, културни и спортни 
дружества... На срещата е 
поискано и представителите 
на ЕС в Сърбия да съдействат 
делегация от студенти, уче-
ници, просветни и културни 
дейци от българското нацио-
нално малцинство в Сърбия 
да посетят Европейския пар-
ламент в Брюксел. 

П.Л.Р.

* На Сем Фабрици и на 
републиканския комисар 
за бежанци и мигранти 
Цуцич, Захриев подари 
по една шарена торба, 
вълнени чорапи, баници, 
айвар, спържа, мед и други 
автентични традиционни 
ястия от Босилеградско. 
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Съвременни тенденции в образованието

Салмоновият модел на дистанционното обучение

Богатството на образовател-
ните модели, подкрепени с 
модерни образователни тех-
нологии е огромно. Новите 
технологии, преди всичко 
различните мултимедийни 
приложения усилват възпри-
емането на учебния материал 
и позволяват много по-качес-
твено обучение. 

Съществуват няколко 
модела на общуване чрез 
компютри в дистанционното 
обучение. Техният вид зависи 
от това,  дали средствата за 
комуникация са синхронни 
или асинхронни, какви техно-
логии се прилагат. В илюстра-
тивна функция ще разгледаме 
компютърния модел, разрабо-
тен от Гили Салмон.

Моделът показва структу-
рата и ритъма на онлайн про-
грама. Тя включва въпроси за 
мотивация на участниците, 
създаване дейности за всяка 
фаза на програма и определя 
ритъма на дейностите.

Фаза 1. Подготовка
Първата фаза е от голямо 

значение, защото от нея 
зависи по-нататъшната работа 
и мотивация на участниците 
в дистанционното обучение. 
Ролята на ментора е да опре-
дели: своята роля, да подчер-
тае важността на комуника-
цията, да предостави основна 
информация за програмата и 

резултатите, които се очакват, 
да изясни начините за участие 
и да подготви добро приветс-
твие. 

Предпоставките за успеш-
ния старт на дистанционното 
обучение са: отговарящи тех-
нически изисквания, изпол-
зване на технология без при-
теснение и страх, както и 
мотивация на участниците за 
ежедневно отделяне на време 
за програмата. Мотивацията 
на участниците от ментора е 
от решаващо значение, при 
което се прилагат различни 
мотивационни стратегии, като 
например: тон/клима, обратна 
връзка, възможност на изби-
ране (например, дискусионни 
теми), разнообразие (напри-
мер, различни видове задачи), 
образуване на двойки, които 
си сътрудничат при решава-
нето на задачите и оценка на 
резултатите. 

Фаза 2. Социализация в 
дистанционнотообучение

В дистанционното обуче-
ние различаваме три вида 
социално взаимодействие: 
между участниците и автора 
на материала за програмата, 
между участниците и ментора 
и между участниците и про-
грамата. 

Условия за успешно вза-
имодействие са: качество на 
интеракцията, лекота в упот-

ребата на инструментите за 
комуникация и контрол (учас-
тникът може да определи ско-
ростта на програмата, или тя 
може да бъде определена от 
ментора).

На този етап освен да 
насочва, стимулира и окура-
жава менторът трябва да: оси-
гури помощ, определи тем-
пото на работа с напомняне 
на календара на дейностите, 
както и да насърчва дискуси-
ята и промотира взаимодейс-
твията (чрез модериране на 
дискусиите и промотиране на 
взаимодейстията с подкрепа, 
лидерство, насърчаване на 
участните да контролират 
обучението, осигуряване на 
напредък).

Взаимното сближаване на 
участниците, както и изграж-
дане на връзка, която се харак-
теризира с доверие е от същес-
твено значение. Поради тези 
причини съществуват индиви-
дуални места за всеки участ-
ник, които предоставят софту-
ерната платформа за дистан-
ционно обучение, при което 
участниците могат да създават 
свои собствени уеб сайтове с 
попълване на информация, 
която искат да споделят с дру-
гите. Инструментите, които 
подържат социализацията в 
дистанционното обучение са: 
имейла, форумите, личните 
страници и пр. 

Ключови задачи в дис-
танционното обучение са: 
запознаването, създаване на 
микро-общност, в която участ-
ницте споделят чувствата си и 
създават връзки, сформиране 
на „безопасна” среда, присъе-
диняване към графика на дей-
ностите.

Фаза 3. Обмен на  
информация

Когато става въпрос за дис-
танционното обучение, всяка 
програма съдържа материали 
в полезни линкове, необхо-
дими за решаване на зададе-
ните задачи. Потребителите 
обикновено със собствени 

темпове проверяват необхо-
димите материали. Като се 
има предвид, че програмите 
са основата на съвместна 
работа, участниците заедно 
споделят полезните матери-
али във форума или чрез елек-
тронната поща.

Менторът на този етап 
фокусира участниците върху 
източниците с най-голямо 
значение и помага в независи-
мото търсене на информация, 
да я архивират, обработят и 
изпълнят задачата, която се 
изисква от тях. Упражнени-
ята, в които менторът дава 
текст със задача да го обощат 
в няколко изречения или клю-
чови думи може да бъде много 
полезен по-късно в работата с 
материали. 

Фаза 4. Структуриране на 
знанието

Може да се каже, че струк-
турирането на знанията е 
стимул или „искра”, която 
предлага менторът под фор-
мата на информация, пре-
дизвикателство, дилема или 
проблем. Участникът отговаря 
на стимула, като изразява лич-
ното си мнение на базата на 
опита. Трябва да се отбележи, 
че е необходимо да се създадат 
дейности, с които се развива 
критично (анализ), креативно 
и активно мислене.

На този етап задачите на 
ментора са: да води дебат, да 
отвори нова глава в дебата, да 
намира ключови думи в отго-
ворите, да обобщава и пуб-
ликува възможните решения, 
да води дискусията за реше-
ния. Задачата на участниците 
е помежду си да обогатяват 
своите знания чрез дебати.

Фаза 5.Развитие на  
знанието

Менторът управлява дей-
ностите, така че участниците 
в програмата на дистанци-
онното обучение да развиват 
критично мислене, да проявя-
ват  контрол и отговорност 
за учене, както и да прилагат 
усвоените знания в ежедневи-

ето или в живота. Задачата на 
ментора е постоянно да насър-
чава участниците да разсъжда-
ват за ученето и опитите. 

Един от важните педаго-
гически аспекти излиза на 
преден план – на учащите не 
се предлагат готови знания 
(ноу-хау), не се изисква сво-
бодно възпроизвеждане на 
съдържанието. На учащите се 
дават елементи, необходими 
за придобиване на знания 
чрез мотивация, проявяване 
на инициативност, креатив-
ност, насърчаване за взимане 
на решения, използване на 
метода „опити и грешки”.

Училището без стени 
може да е шанс за запазване 
на същесвуващата образова-
телна система от една страна 
и запазването на езика, култу-
рата и традицията на онези, 
които са напуснали пределите 
на родината си. Родителят или 
настойникът на ученика, рес-
пективно ученикът и студен-
тът може да избират публично 
или частно учебно заведени, 
да се образоват класически 
или дистанционно. 

Увеличението на достъпа 
до образованието може да 
подобри цялостно здравето и 
дълголетието на обществото, 
растежа на икономиката и 
дори да подобри борбата 
срещу климатичните про-
мени.

За осъществяане дистан-
ционната форма на обуче-
ние са нужни изчерпателни 
реформи. Училищата са в 
капана от 19-ти век, учителите 
от 20-ти, а учениците прина-
длежат към 21-ви век.

Дистанционното обучение 
обещава да бъде по-ефикасно 
и по-евтино от паралелните 
процеси, но развитието на 
мрежата, поддръжката и соф-
туера могат да станат много 
скъпи доколкото училището 
разчита само на тази образо-
вателна форма и се опитва 
радикално да се адаптира 
към нея. 

(Край)

Новите технологии се развиват и усъвършенстват, а с това и начини-
те за предаване на информация от една стана, от друга – се създава кон-
фликт между начина на преподаване и начина на усвояването на новите 
знания. Необходимостта от знания като стратегически ресурс налага 
трансформация на традиционното функциониране на учебния процес.

Образованието в съвременните условия все по-трудно задоволява 
изискванията, които се поставят пред него. Неудовлетворението от обра-
зованието нараства и поради това, че образователните системи не отго-
варят изцяло на развитието на индивида и на обществените отношения, 
както и на ускореното развитие на технологиите.

Може ли дистанционното обучение да замести тези взаимоотноше-
ния?

Отговорът е „да”. Може. 
Дистанционното обучение, въпреки определените слабости, а пред-

вид, че още е неизвестно и непопулярно, често изборът се разглежда като 
временно решение, има достатъчно предимства пред класическото.

Пише: проф. д-р Ванче Бойков

В галерията в Димитровград 

Изложба с творби от миналогодишния пленер „Сичево” 
За любителите на изобразителното 

изкуство в Димитровград – няма зима! 
Галерията „Методи Мето Петров” май 
започна да работи „по турбо системата”. 
Преди броени дни бе открита изложба с 
картини, сътворени по време на минало-
годишния пленер в Сичево. Експонирани 
бяха творби на следните художници: Ана 
Видмар от Любляна, Весна Бегович от 
Подгорица, Соня Спироска Остоич от 
Баня Лука, Миролюб Джорджевич от 
Ниш, Мая Тодич от Грачаница, Милош 

Милосавлевич от Скопие, Гюро Радонич 
от Ниш, Зоран Граовац и Александър 
Раконяц от Белград, Габриела Вароши и 
Лайош Вег от Будапеща и Росен Тошев 
от София. 

Преобладаващата техника, с която са 
изработвани картините, е масло върху 
платно. Що се отнася до мотивите – има 
пейзажи, композиции, чертежи... Както 
вече е известно, пленерът в Сичево е най-
старият в Сърбия. Създаден е от извес-
тната художничка Надежда Петрович 

през 1904 г. и се е провеждал до 1912 г. 
Възобновен е през 1964 година. 

В галерията в четвъртък на 28 февру-
ари бе открита поредна изложба. Става 
дума за изложба с фотографии от кон-
курса, който преди известно време обяви 
местната неправителствена организация 
„Балкан АРХитрав”, която залага за опаз-
ването на архитектурното наследство в 
Димитровградско. 

Б. Д. 
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„Сретенски орден втора степен” за театъра 
„Христо Ботев” 

Подтик за още  
по-усърден труд 

По случай Деня на държав-
ността на Сърбия президентът 
Александър Вучич връчи „Сре-
тенски орден втора степен” 
на димитровградския театър 
„Христо Ботев”. Същото при-
знание получиха oще 60-ина 
видни личности, водомства и 
институции в Сърбия, дали 
принос за възхода на страната 
в културната и други сфери. 

Признанието на 15 февру-
ари в сградата на Президент-
ството на Сърбия прие дирек-
торът на Центъра за култура 
в Димитровград Николайча 
Манов, в рамките на което 
водомство работи и театъра 
„Христо Ботев”. С него бе и 
ръководителят на театъра 
Делча Гигов. 

И двамата се обърнаха към 
журналистите на пресконфе-
ренция, организирана в гале-
рията „Методи Мето Петров” 
на 18 февруари.  Манов спо-
дели, че в Центъра за култура 
и в театъра изпитват голямо 
задоволство от факта, че са 
получили това изключително 
признание. Добави, че то 
представлява голяма чест и за 

всички жители на общината, 
както и за представителите 
на българското национално 
малцинство. Констатира, че 
присъждането на признани-
ето е знак, че Сърбия уважава 
малцинството. 

Делча Гигов сподели, 
че ордена възприема като 
награда за дейността на поко-
ления хора, които са работили 
в театъра. Сподели, че Димит-
ровград до голяма степен е 
станал познат и по театрал-
ната дейност. 

И двамата изтъкнаха, че 
признанието представлява 
задължение за театъра да 
продължи да работи успешно. 
То, както казаха, вече е голям 
мотив на настоящото поколе-
ние театрални дейци да про-
дължат да подготвят добри 
предствления. 

Нека да припомним, че 
през януари т.г. се навършиха 
130 години от създаването на 
театъра, съответно от изпъл-
нението на първото му пред-
ставление. 

Б. Д. 

На конкурс за фотография в Пирот 

Трето място за фоторепортера 
на портал ФАР 

Младият фоторепортер на 
портал ФАР Стефан Павич спе-
чели трето място в конкурса за 
фотография, който под наслов 
„Грижата (безгрижието) за 
културното наследство” за 
16-ти път обяви Музейят за 
Понишавието в Пирот. 

На фотографията се вижда 
Паметникът на Нешков връх 
при изгрев слънце. Фотогра-
фиите от тазгодишното изда-
ние на конкурса неотдавна 
бяха представени в галери-
ята в рамките на пиротския 
музей. 

„В същия конкурс учас-
твах и миналата година, но 

за съжаление нито една моя 
фотография не бе предста-
вена на изложбата, а камо ли 
да е наградена. Тази година 
изпратих по-добри фотогра-
фии и спечелих трето място. 
Драго ми е, че участвах, това 
бе поредния ми положителен 
опит в занимаването с фото-
графия. Ще участвам и следва-
щата година”, заяви фоторе-
портерът пред колежката си 
Теодора Петрова, която го 
“награди” със статия в пор-
тала, в който и двамата рабо-
тят.  

Б. Д. 

ОЧИ
Елизабета ГЕОРГИЕВ
Нямам доверие на тези очи. 
Когато не са с мен, те не са мои. 
Може би звучи странно, но в тези думи 

е скрита истината за моите сънища и моя 
път. Те, тези черни блестящи очи, които 
имам от деня на раждането си, понякога 
ми обръщат гръб и стават диви и тайн-
ственни, отдалечават се от мен. Леко и 
свободно се усмихват, палаво хвърлят 
искри и се губят... в хоризонта. Отиват 
далече, толкова далече, че аз изобщо не 
зная за тях. Забравям ги...

Интересно чувство е, когато гледаш, 
гледаш в далечината, знаеш, че имаш 
очи, а не виждаш. Всичко става толкова 
тайнствено около теб, толкова слабо и 
неграмотно поради една проста причина 
- очите не те слушат.

Всичко става ето така. 
Сутрин когато стана и се погледна в 

огледалото, докато лицето ми е все още 
мокро от водата, която има намерение 
да ме събуди, аз се виждам в блестящата 
повърхност на вълшебния предмет. Виж-
дам миглите си, черните, малко надути 
очи, полуотворените уста и няколко кап-
чици вода, която несръчно се движи по 
прозрачната ми кожа.

Отведнъж всичко това изчезва.
Къде? Не зная.
Просто се изпарява с последната кап-

чица на челото ми. 
Сега виждам гора, прекрасна зелена 

гора, окъпана в светлина. Затварям очите 
си и отново ги отварям. Не ме слушат. 
Чувствам как подскачат под клепачите 
ми, сякаш се смеят. Сега отново виждам 
себе си, по някоя залутала се капчица и 
подпухналите си очи. 

Очи лъжовни, черни, непослушни, 
тайнствени очи...

Гледам се така няколко мига, опитвайки 
се да не затварям клепачите... И те са под-
пухнали...

Хубаво, много хубаво... Не, по-хубаво ми 
е, когато гледам гората... Толкова мирна и 
далеч е от мен. Клепачите се спускат леко, 
нежно, отново се отварят и ето - гората е 
тук, красиво блестяща и само моя, понеже 
аз единствена я виждам. Чувствам, че зеле-
ните листа са завещанието ми към собс-
твената ми душа. Аз съм собственицата 
на тези златни листа, аз - жената, детето 
и дяволът с тайнствени очи...

Преди няколко години гледах през про-
зореца улицата окъпана с дъжд и бърза-
щите минувачи, които, без да се обръщат, 
вървяха всеки по своя път. Отведнаж 
се появи Той. Ходеше като сянка, като 
призрак, недокосвайки със стъпалата 
си бетонната площадка. Приличаше на 
светец от старите икони, окичен с лунна 
светлина. Разбрах още, че е само мой и 
тази мисъл като червей започна да дълбае 
душата ми.

Само ти го виждаш, Мони!
Единствена ти го виждаш! 
Тогава много силно заобичах очите си. 

Ако някога ги мразех, че не са сини, сега 
толкова силно ги заобичах, че не исках да 
ги крия зад клепачите. Те трябва да бъдат 
винаги отворени и само мен да слушат. 

Божичко! Колко са красиви! Има няка-
кви вълшебни искри в тях, които се раз-
веселяват, когато Той влезне в погледа 
ми. Тогава очите ми започват да блестят, 
стават звездички, които виждат онова, 
което иска да види сърцето ми. 

От този ден очите ми се хранеха с меч-
тите ми. Ставаха все по-силни и по-силни. 
Виждаха само хубави неща и Него. Пая-
жината на ежедневието не криеше слън-
цето. То се провличаше между косите 
на непознатите хора, между пръстите, 
търсещи въздух, между клоните на безб-
ройните дървета и докосваше очите ми, 
викайки Него.

Той (така се казваше), идваше тихо, 
полека и  винаги тогава, когато не се надя-
вах. Беше като облак, облечен в светлина 
и винаги се усмихваше. Приближаваше 
към мен, гледайки ме право в зениците 
ми, изписвайки прекрасна арка от жела-
ния над веждите ми и заставаше толкова 
близо, че исках да го докосна. Но тогава 
той страхливо се отдръпваше и се отда-
лечаваше като вятър. На неговото място 
оставаха пръстите ми, които го търсеха. 
Струваше ми се, че ми говори: „Недей ме 
докосва! Утре няма да ме има! Можеш 
само да ме гледаш и само до тогава ще 
съществувам!”

Тази черна действителност и тези нека-
зани думи ме плашеха. С часове плачех и 
се опитвах да приема това реално и леко. 
Мразех очите си - лъжци и говорех, че ще 
ги променя. 

Ще отида в очния магазин и ще кажа: 
„Моля ви се, един чифт очи!” 

Но вчера той отново дойде. Беше пре-
красен. Ходеше като призрак, недокос-
вайки земята. Само мой призрак! Люби-
мият ми призрак. Дойде до мен толкова 
близо, че виждах зениците му и очите ми 
в тях. Протегна ръка към мен и прошепна: 
„Винаги ще съм с теб, самодиво!”

Аз затворих очите си. Не исках думите 
да спрат. Не исках очите да ме слушат, 
нищо не исках. Исках само да сънувам и 
като в нежна пещера да потъвам в Него-
вите милозвучни думи. Исках... Жела-
нието ми дълбаеше очите на всеки нов 
ден, превръщаше се в русокосо ангелче с 
дяволска кръв и открадна спокойствието  
ми.

„Винаги ще съм с теб, самодиво.” 
Колко много вяра в едно изречение. 

Не, в една дума, „самодиво”.  Отведнъж 
моя уютен и топъл сън - златен облак 
се прекъсна от някакъв звън. Телефонът 
- тази глупава машина за намиране на 
мечтаещи хора. Не исках да вдигна слу-
шалката, но очите ми сега бяха отворени 
и него вече го нямаше. Мразя, мразя този 
телефон-убиец! Поиска ми се да го плесна 
и да го нараня, но какво тогава.... Сама 
съм. Телефонът спря да звъни. 

Отново тишина. Глупава и празна 
тишина. Очите ми хващаха полумрака 
на дъждовния ден, който нахално искаше 
да влезне в стаята ми. Сега нещо затре-
пери в мен. Кой беше на телефона? Кой 
ли беше? Той? Вероятно не! Но облакът, 
и духът, и вятърът, и дъждът, и вярата, и 
очите, и... Може би те получиха неговото 
тяло и поискаха да ми се обадят.

„Ало! Самодиво, ти ли си?!”
Отново затворих очите си.
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Срещи и разговори – Донка Николова, специалист по български език  
и литература от България на “мисия” в Димитровград 

Царибродчани са писмени хора! 

* Г-жо Николова, разбрахме, че Ми-
нистерството на образованието на Р 
България Ви е изпратило в Димит-
ровград със задачата да помогнете на 
местните учебни заведения и други 
ведомства да повдигнат на по-високо 
ниво познанията по български език и 
литература. Справяте ли се успеш-
но с възложената Ви от посоченото 
министерство „мисия”! Канят ли 
Ви от заведенията и ведомствата, 
съответно – търсят ли Вашата по-
мощ? Или, ако искате да формули-
раме въпроса ни още по-простичко и 
по-конкретно, имате ли много рабо-
та тук? 
- Когато една работа може да се 

определи като „мисия”, никога не е 
много. Още в първия ден от моето 
пребиваване в Цариброд или Димит-
ровград имах щастливата възможност 
да се запозная с хората, чийто труд 
определя настоящия и бъдещия кул-
турен облик на града: директорките на 
двете учебни заведения – г-жа Снежана 
Симеонова и г-жа Катарина Симео-
нова, представителя на Дома на култу-
рата – г-н Саша Костов, г-н Деян Милев 
– общински съветник по въпросите 
на образованието и информирането, 
и председателя на Общинския съвет 
– г-н Зоран Джуров. Тяхната подкрепа 
и взаимното желание нашето сътруд-
ничество да носи видими резултати, 
определят работата ми вече трети 
месец. 

Преди началото на учебната година 
ме поканиха да се включа като редак-
тор и преводач на документацията за 
участие в два международни проекта 
на Спортно-туристическия център 
„Цариброд”. По-късно този опит ми бе 
много полезен, когато за съдействие по 
международен проект се обърнаха към 
мен и от Гимназията „Св. Св. Кирил и 
Методий”. Ще съм истински щастлива 
проектите да получат шанс за реали-
зация, защото усилията на организа-
торите и младите хора на Цариброд 
заслужават тази подкрепа. 

Чувствам се част от колектива на 
гимназията, където ежедневно имам 
възможност да се срещам с колегите, 
които преподават на български език. 
Обменям с тях информации за методи-
ката на преподаването, организацията 
на учебния процес, търсим решения 
на въпроси, свързани с обезпечава-
нето на материали на български език, 
спецификата на учебните програми, 
превеждам част от документацията, 
необходима за паралелките, в които 
обучението се води на български език. 
На г-жа Снежана Симеонова и на 
целия колектив на гимназията искам 

да благодаря за доверието и сърдеч-
ността, с които ме приеха! Изпитвам 
огромно уважение към професиона-
лизма и отговорността, с които изпъл-
нявам своя учителски дълг! 

През тази учебна година в ОУ 
„Христо Ботев” въвеждат двуезичен 
модел на обучение. Този факт опре-
дели и началото на съвместната ни 
работа: директорката на училището – 
г-жа Катарина Симеонова, ме помоли 
да преведа ключовите понятия по 
различните предмети, които задъл-
жително трябва да бъдат усвоени на 
български език. Последваха покани за 
участие в репетициите - за открива-
нето на учебната година, за гостуване 
на празника, посветен на първолаците, 
за съвместна подготовка на Деня на 
нородните будители – все свидни и 
вълнуващи преживявания с малките 
царибродски ученици, с всеотдайния 
труд на техните учители! Ежеседмич-
ните срещи с преподавателите по 
български език и литература – г-жа 
Албена Котева и г-жа Лиля Соколова, 
са винаги конкретни, целенасочени, 
свързани с проблеми на преподава-
нето и общото развитие на учениците, 
като носители на езика и културата 
на българския народ. Вярвам, че тази 
наша работа е от взаимна полза! 

Повод за вънуващи дни, разговори 
и изследователска радост бе предло-
жението да подготвя представяне на 
сб. „Малко езикознание” на г-н Влас-
тимир Вацев. Госпожа Албена Милева 
– библиотекар в библиотеката „Детко 
Петров” и редактор на сборника, ме 
свърза с автора и организира пре-
красна творческа вечер. Моят кратък 
коментар за тази среща – с автора, 
с неговото семейство и с гостите на 
представянето, нека да бъде и финален 
отговор на Вашия върпос: Мисля, че 
имах голям късмет! 

Продстои ни много работа! 
* Споделете пред читателите на 
„Ново Братство” Вашата оценка по 
въпроса говори ли се „добър българс-
ки език” в Димитровградски край? 
Молбата ни е отговорът Ви да бъде 
най-искрен! 
- В Цариброд се говори прекрасен 

български език! Знам, че този отговор 
ще изненада всички, но аз съм кате-
горична: мелодичен, старинен, мил 
за ухото и сърцето на всеки филолог, 
северозападен говор на българския 
език звучи по улиците, в магазините 
и заведенията на града! За съжаление 
аз не владея този говор и прибягвам до 
книжовната норма във всекиденевното 
си общуване. Винаги ми отговарят на 
книжовен български език. Порази-
телно бе да срещна на петъчния селс-
костопански пазар много по-възрастни 
от мен хора, които, щом чуят речта ми, 
заговарят на безупречен български 
език, без никакъв акцент!

Местният говор се е превърнал в 
прибежище, в място злачно за хората 
от този регион и за този техен избор 
има толкова много основания! Тери-
ториалните говори на всеки език са 

неговата лексикална съкровищница, 
музей на „езикови фосили”, съпос-
тавим на значимост с най-богатите 
природонаучни музеи по света. 

Говорите обаче – териториални и 
социални, са несъвместими с писме-
ната книжовна норма, с езика на 
науката и литературата. В това отно-
шение има основания за забележки 
и стажуване при класиците на бъл-
гарското слово. Владеенето на писме-
ната и устната книжовна реч е мярка 
за образоваността на всяка личност. 
Когато обучението се осъществява на 
книжовен език, неизбежно е книжов-
ната норма да се наложи като средство 
за ежедневно общуване. 

Царибродчани са писмени хора! Аз 
не познавам друг град с размерите на 
Цариброд, който да може да му съпер-
ничи по брой на издадени книги. Впе-
чатлена съм от творческата енергия, от 
съзнанието за родова и историческа 
памет, които отличават хорта от този 
регион! 

* Според Вас препятства ли говора 
на българското население тук при по-
успешното му усвояване на българския 
правоговорен и правописен език?

- Местният говор не е препятствие, 
а е богатство! Сферата на употреба на 
местния говор може би е логично да 
се ограничава през годините. В това 
отношение ролята на медиите и инс-
титуциите е ключова, поделена с отго-
ворността на родителите и учителите, 
защото овладяването на книжовния 
език е условие за път в голямата наука, 
задължителен етап от задълбоченото 
изучаване на всеки чужд език. 

Знанието на родния език и родната 
култура гарантира емоционалната 
и психическата устойчивост на лич-
ността, приобщава поколенията към 
многовековния живот на културния 
ни елит. 

* Как Ви харесва Димитровград? С 
няколко изречения как бихте го очер-
тали? 

- Димитровград за мен е преди 
всичко хората, с които ме срещна. Що 
го свързвам неизменно с г-жа Снежана 
Симеонова, която е моята опора от 
дните преди да пристигна в Сърбия, и 
в дните, когато трябваше да се устроя 
с жилище, и когато бе трудно да се 
открие формулата за моето трудоуст-
рояване. Помогна ми да направя пър-
вите си запознанства, да градя планове 
за сътрудничество, да вярвам в успеха 
на начинанието! 

Димитровград е и много други хора, 
които ми предложиха приятелството 
си, безрезервната си помощ, които 
проявяват разбиране и такт и споделят 
с мен тревоги, спомени и надежди, с 
които обмисляме сътрудничество! 

Благодаря от сърце! 
Димитровград за мене е докосване 

до историята – възможност за среща 
с духовността на средновековни и въз-
рожденски светилища, нови автори и 
творби, възможност да усетя хладния 
повей от недоизказаното и болезнено 
живеене на границата и с граница в 
сърцето и ума... 

Цариброд е ждрелото на Ерма, неве-
роятните пейзажи на Висок! 

* Накрая, кажете ни нещо за Вас? 
- Родена съм в малък град, разполо-

жен в полите на прекрасната Стран-
джа планина, на двайсет километра от 
Бургас. Атмосферата на морския град 
ме формира като личност. Завърших 
Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий”. Магистър съм, 
учител по български език и руски език. 
Живея и работя във Велико Търново. 
Девет години съм работила като пре-
подавател по български език и лите-
ратура, командирован от МОН на Р 
България в Украйна. Последната ми 
месторабота бе в Американския колеж 
„Аркус” в град Велико Търново, където 
бях преподавател по български език 
и литература и в международната IB 
програма. 

Имам публикации, посветени на 
българската литература и родноезико-
вото обучение в чужда езикова среда, в 
украински, руски и български научни 
издания. Публикувала съм интервюта, 
методически материали и обзорни ста-
тии във в. „Роден край”, Одеса, както 
и в алманах „Родолюбец”. Редактор 
съм на сборник „Български народни 
песни от Приазовието”, събрани от 
Оксана Червенко, на сборник с разкази 
и импресии „Снегопадане” на Цвета 
Караиванова, на ученическите сбор-
ници с приказки и есета „Седмият дом 
на чифлика” и „Доброчудеса”. 

Определям себе си като читател, с 
удоволствие бих останала вечен сту-
дент, но стана така, че цял живот пре-
подавам, и много се старая да бъда 
доволна от това, което правя. 

Разговора проведе: Б. Димитров 

146 години от  
гибелта на Левски 

Театрално  
представление 
„Разпътът” 

По повод 146 години от гибелта 
на Апостола на свободата Васил 
Левски в Димитровград госту-
ваха българските артисти Христо 
Мутафчиев и Веселин Плачков, 
които изнесоха театралния акт 
„Разпитът”. 

Тематиката на постановката 
се отнася до разпита на Левски 
от страна на турския съд. Ролята 
на Апостола изпълни Плачков, 
докато Мутафчиев превъплъща-
ваше образа на турския съдия. 

Спектакълът продължи 40-ина 
минути. Публиката го прие топло 
и двамата артисти награди с про-
дължителни аплодисменти.

Б. Д. 
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Още една забележителна годишнина

1150 години от упокоението на Константин-Кирил Философ
На 27/14 февруари се навър-

шиха пълни 1150 години от 
кончината на великия славян-
ски просветител Константин-
Кирил Филисоф. Личност, 
чието име е записано в небе-
сата, и годишнина, която вдъх-
новява и същевременно задъл-
жава да бъде тачена и помнена 
от поколенията. Константин 
Философ и брат му Методий 
са светилата на славянския 
род, станали негови просве-
тители и първоучители.

Константин-Кирил Фило-
соф е един от най-образова-
ните, ако не и най-ученият 
мъж на своето време и никой 
по-добре от него не е могъл 
да просвети цял народ като 
му даде не само писменост и 
просвета, но и светлината на 
истинското божествено уче-
ние - дело с неизразимо по-
голяма важност. И това не е 
станало само поради перфек-
тния му ум и възможно най-
добро обучение за времето си, 
а защото е бил истински отда-

ден на служба Богу и това е 
било неговото истинско вдъх-
новение. В предсмъртната си 
молитва самият той изрича: 
“Отсега вече не съм слуга 
нито на Царя, нито комуто и 
да е било на земята, а само на 
Бога Вседържателя. Не бях, 
но бидох и ще бъда во веки 
веков. Амин.” Политическите 
му мисии при сарацините и 
хазарите са изключителни, но 
зад външната фасада на пос-
ланик на империята, изворите 
без изключение разкриват 
дълбочината на една истинска 
християнска отдаденост, която 
няма нищо общо с политиката 
на Византийската империя за 
“християнизация” на окол-
ните народи. И това е, което 
е най-истинско и водещо в 
целия му живот. Другото е 
второстепенно и създаващо 
външните обстоятелства за 
изпълнение на върховната 
мисия: създаването на славян-
ската християнска азбука.

Ето какво научаваме от 
неговото житие: Константин 
Философ, наречен в монашес-
твото Кирил, произхождал от 
знатни родители Лъв и Мария, 
солунски славяни. Високото 
положение на бащата и бога-
тите дарования на момчето 
отворили вратите на знаме-
нитата Магнаурска школа в 
Цариград, където Константин 
учил заедно с децата на визан-
тийските царе и боляри под 
ръководството на известни 
учители и на учения Фотий, 
бъдещия цариградски пат-
риарх.

Завършил образованието 
си с прозвището Философ, той 
бил назначен за патриаршески 
библиотекар и преподавател 
по философия. На него били 
възлагани и разни поръче-
ния от обществен характер. 
Омръзнала му суетата на тоя 
свят и Константин избягал 
тайно в манастира на мало-
азийския Олимп при своя 
брат Методий, където именно 

извършил в пост и молитва 
приснопаметното си дело - 
да създаде славянска азбука 
и да преведе свещените книги 
на Православната църква на 
разбираем език.

Облечен в такова всеоръ-
жие, той с брата си бил изпра-
тен от византийския импера-
тор Михаил ІІІ в славянските 
страни Моравия и Панония, 
за да спечели за християнс-
твото тамошните славяни чрез 
бащиния им език. Но чувстви-
телно били засегнати интере-
сите на тамошното местно гер-
мано-латинско духовенство. 
То било враждебно настроено 
към славянския език и започ-
нало борба против тях.

На двамата братя - славян-
ски просветители, се нало-
жило да се отправят в Рим и да 
защитят своето дело от враго-
вете пред самия римски папа. 
В Рим Константин Философ 
тежко заболял; бил постриган 
в монашество с името Кирил 
и подир 50 дни починал на 

14 февруари 869 година. Сам 
папа Адриан извършил пог-
ребението му в църквата “Св. 
Климент Римски”.

Житието на св. Кирил 
било написано от св. Кли-
мент Охридски при непос-
редствено сътрудничество на 
брата на Кирил св. Методий, 
Моравски архиепископ. А 
думите, с които го приключва 
са следните: “И така, тази пре-
честна уста се яви като някой 
серафим, прославяйки Бога, 
и чрез нея ние познахме три-
съставния Бог - Отец и Син, и 
Свети Дух.” 

Един от най-блестящите 
умове на българската лите-
ратура Черноризец Храбър в 
своето съчинение “За буквите” 
е записал: “Българската кни-
жовност е свята, защото свят 
мъж я е сътворил” и да съзна-
ваме, че притежаваме една 
културна, научна и литера-
турна ценност, която достойно 
ни представя пред света. 

Подготви Д. Христова

Шабан Шаулич 1951-2019
Тъжната новина за смъртта на певеца Шабан Шаулич 

при катастрофа в Германия на 17 февруари направи без-
утешни много фенове на певеца. Шабан Шаулич обичаше 
да се шегува, че е „най-добрият футболист сред певците“, 
защото е играл в “ Железничар“. Наричат го Кралят на 
сръбската музика, а той за себе казваше: „Аз просто правя 
това, което обичам и което най-добре умея! Много обичах 
футбола, но наред с това и песента! Накрая тя надви и аз 
й се посветих изцяло!“

Миналата година през декември месец той се сбогува 
с българската си публика на концерта в зала „Армеец“, 
където се събраха 22 000 души. Той беше любимец на 
българската публика.

В Босилеград миналата година през октомври месец 
заедно с дъщеря си Илда Шаулич изнесоха концерт, на 
който се събраха фенове не само от Босилеградско, но и 
от съседните общини в Пчински окръг и от Република 
България.

Шабан Шаулич има издадени над 33 албума. Од 1975 
г. сам пише и композира песните си. Творчеството му е 
изпълнено с най-емоционалните теми на човешкия живот 
- любовта, тъгата, загубата, самотата. Такива емоции леко 
намираха своя път до публиката, тъй като в песните му е 
изпята душата на всеки един од нас.

Шабан Шаулич е роден 1951 г. в Шабац. За първи път се 
качва на сцената като 8-годишно момче. Първата си плоча 
записва на 17, която го осъзна че е една малка звездичка и 
популярността му нататък ставаше само по-голяма.

Поклон пред паметта на любимеца на Балканите.
С.Дж.

По повод Националния празник на България

„Дни на българското кино” в Ниш
В Нишкия културен център 

от 1 до 3 март ще се проведе 
традиционното мероприятие 
„Дни на българското кино”. 
По този повод генералният 
консул на Р България в Ниш 
Едвин Сугарев и редакторът на 
филмовата програма в Ниш-
кия културен център Деян 
Дабич на пресконференция 
в консулството оповестиха 
следните събития.

В голямата зала на Ниш-
кия културен център (НКЦ) 
на 1 март ще се състоят две 
събития -  вечер, посветена на 
мартеницата, и прожекция на 
сръбския филм „Южен вятър” 
с участие на популярния бъл-
гарски актьор Ивайло Заха-
риев, известен на сръбската 
публика като „доброто ченге” 
Мартин от сериала „Под при-
критие”. Той ще бъде и специ-
ален гост на първата вечер.

На 2 март публиката ще 
може да види документал-
ния филм „Пазители на кул-
турното наследство”, дело на 
Дарко Аначков от Българо-
сръбския център във Враня, 
и един епизод от сериала 
„Нашенци“, посветен на 
известната сръбска актриса 
Паулина Манов, по потекло 
от Цариброд.

Денят на Освобождението 
на България от османското 
иго - 3 март, ще се отбележи 
с една прекрасна инициа-
тива „Събуждане с хоро”. 
От 12 ч. всички присъстващи 
ще могат да се хванат в хоро 
в НКЦ. Същата инициатива 
ще се проведе в Цариброд, 
Босилеград, Враня, Зайчар. В 
Ниш тя ще бъде организирана 
от сдруженията „Цариброд”, 
„Балкан” и „Рила”.

На същия ден от 18:30 ч. 
ще се състои прожекция на 

филма „Пътуване към Йеруса-
лим”, на българския киноре-
жисьор Иван Ничев, известен 
и с филмите за Бай Ганьо.

След филма във фоайето 
на Нишкия културен център 
Генералното консулство в 
Ниш ще даде коктейл по слу-
чай Националния празник на 
България. 

Прожекциите на филмите 
са от 18:30 ч., а както и пре-
дишните години входът е сво-
боден. 

На пресконференцията 
освен за „Дните на българс-
кото кино“ генералният кон-
сул Едвин Сугарев говори и 
за двустранните отношения 
между Сърбия и България и 
посочи, че миналата година е 
най-успешната в развитието 
на отношенията между двете 
страни през последните десе-
тилетия.

С.Дж.

Започна обществена дискусия по Проекта за 
медийната стратегия

На 22 февруари в Ниш в 
помещенията на Общинския 
съвет се проведе дискусия за 
приемането на медийната 
стратегия. Дискусията откри 
Деян Стоянович от Минис-
терството на културата и 
информирането, председател 
на работната група за медийна 
стратегия.

 “Това е втората кръгла маса 
от обществената дискусия, 

която продължава до 1 март. 
В съответствие с програмата, 
приета от комисията, пред-
видени са общо 4 дискусии. 
Очакваме разискванията да 
бъдат конструктивни по време 
на срещите, но и по електро-
нен път, където всички заинте-
ресовани граждани ще могат 
да изпращат свои забележки 
и предложения. На уебсайта 
на правителството има банер, 

който във всеки момент осигу-
рява достъп до всички инфор-
мации, свързани с тази диску-
сия“, каза Стоянович.

Преди обществената диску-
сия в Ниш такава бе проведена 
и в Нови Сад по Проекта за 
медийната стратегия, а до 1 
март ще се проведат още две 
- в Чачак на 25-ти и в Белград 
на 27 февруари.

С. Дж.
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Георги Димитров в Цариброд 
(или Възвръщането на старото име на града като повод) 

* Въпросът е актуален и затова 
хайде малко да се позанима-
ваме с него. Димитровград не 
стана „напълно” Цариброд, но 
тези дни стана, грубо казано, 
поне с 50 на сто Цариброд. На 
сърбския админстративен език 
и нататък ще е Димитровград, но 
на български език и админист-
ративната терминология на този 
език официално ще е Цариброд. 
Някои казаха, че става дума за 
компромис. Както и да е, за нас 
това и не е важно, тъй като пър-
вичната ни цел тук и сега е да си 
припомним защо Цариброд 68 
години бе Димитровград? На 
чие име бе назован? 

Комунистическият водач на 
България Георги Димитров е 
минал през тогавашен Цари-
брод, а днешен Димитровград 
на 27 юли 1947 година. През 
града, който няколко години 
по-късно (през 1950 г.) “на 
неговия лик и дело” е назо-
ван Димитровград, известният 
другар е минавал с влак и то 
по път за словенския курорт 
Блед, където са подписани 
прословутите „Бледски спо-
разумения” между тогавашна 
Югославия и България. Тези 
документи по това време са 
представлявани като истори-
чески и за двете комунсти-
чески страни. 

За минаването на Георги 
Димитров през Цариброд 
били информирани само 
членовете на тогавашния клон 
на комунистическата партия 
в Цариброд, но не и всички 
граждани. На партийните 
дейци била съобщена инфор-
мацията да не споделят пред 
други граждани за това, което 
предстои. Предвидено било 
Димитров на гарата в Цари-
брод да говори на митинг. 
Подготовките за посрещнето 
му били в най-строга тайна. 
Два дни преди посещението 
се провело събрание в Око-
лийския комитет на ЮКП 
за Царибродска околия. 
Комитетът тогава се наричал 
жаргонно „деветнаесе”, тъй 
като стационарният телефон 
там бил именно с този брой. 
Тогавшният шеф на УДБ-ата 
(акроним за србъската тай-
ната полиция от това време) 
в Царибродско Васил Станков 
Ленко съобшил на другарите 
новината, че през Цариброд 
ще мине Георги Димитров, че 
ще се състои митинг, и им дал 
напътствия, какви мерки по 
сигурност трябва да се пред-
приемат. Една от дейностите 
била и тази да се определят 
партийни активисти, които 

в деня на посещението на 
Димитров да се отбият в опре-
делени димитровградски села, 
в тях да организират събра-
ния с членове на Комунисти-
ческата партия и след това 
да ги поведат организирано 
до гарата в Димитровград, 
където да посрещнат Георги 
Димитров и да присъстват 
на митинга. Така и станало. 
На партийците било заповя-
дано на никого, включително 
и на най-близките членове на 
семейството си, да не казват 
какво събитие предстои. 

Когато „коза пази зелето” 
(злата участ на неизвес-
тен местен партиец) 

Но ден след събранието в 
„деветнаесе” новината вече 
се прочула из града и цялата 
околия. От приятел на при-
ятел новината се предавала 
с уговорката – „само на теб 
го казвам, недей да казваш 
на други”. УДБ-ата получила 
задача да разкрие кой пръв  
съобщил секретната новина. 
Бързо намерили виновника. 
Това бил един партиен акти-
вист, който новината за посе-
щението на Георги Димитров 
споделил пред жена си, но я 
предупредил да не я разпро-
странява. Оказало се обаче, че 
нещастния партиец на „коза 
доверил да пази зелето”! Тя 
споделила информацията 
пред множество жени в маха-
лата и новината мигновено 
се разпространила из целия 
град. Горкият активист момен-
тално бил изключен от пар-
тията. След Резолюцията на 
ИБ-то бил вкаран в затвора, 
където се самоубил. 

Едната (комунистическа-
та) версия за престоя на 
Димитров на гарата 

Някогашният журналистът 
на в-к „Братство” и хроникьор 
Богдан Николов в една ста-
тия за вестника, публикувана 
през 1996 г., за посещението 
на Георги Димитров в Цари-
брод пише следното: „Под-
готовките за посрещането 
на Димитров бяха успешно 
завършени. Младежите под-
готвиха афиши за всяко село 
и огромни транспаренти за 
града. Към обяд на 27 юли 
в града започнаха да се сти-
чат хора от всички краища 
на околията. Това беше най-
големият митинг в Цариброд 
след освобождението. Според 
протокола Димитров говори 
от прозореца на вагона. На 
перона влезнаха само опреде-
лени лица,  членове на масо-
вите организации - Народ-
ния фронт, Антифашисткия 

фронт на жените, Комунис-
тическата партия и Съюза на 
комунистическата младеж.” 
Николов записал и следните 
редове: „Хората от някои села 
не само, че не видяха Димит-
ров, но не видяха и влака. 
Няколко хиляди граждани 
задръстили главната улица, 
тогава и главна магистрала, 
от Строшена чешма до Лука-
вашка бариера”. 

Когато влакът пристигнал 
на перона, Димитров и него-
вата делегация били приветс-
твани от председателя на мес-
тния клон на Народния фронт 
Илко Младенов. Партизанката 
Костадинка Гогова (известна 
и като Коца Партизанката) 
на Димитров поднесла букет 
с цветя. Той се обърнал към 
царибродчани със следните 
думи: 

„Драги братя, цариброд-
чани! От името на българския 
народ и на неговото прави-
телство, както и от мое лично 
име, благодаря най-сърдечно 
за това искрено посрещане и 
за вашите горещи поздрави. 
Вие представлявате една жива 
част, която съставя съедини-
телното звено между двете 
братски славянски страни. Вие 
сте живия мост между София 
и Белград. Ваше благородно 
задължение е да пазите този 
жив мост от всякакви преда-
тели, провокатори и врагове 
на славянството, да укрепвате 
този жив мост от ден на ден. В 
оня момент, когато по волята 
на народите на Федеративна 
народна република Югосла-
вия и на Народна република 
България тази граница няма 
да ни разделя, а завинаги ще 
ни свързва, няма да има сила 
под небето, която може да 
разруши това наше българо-
югославско и югославско-бъл-
гарско братство!” 

Насъбралите се граждани 
с въодушевление приели 
думите на Георги Димитров 
и викали „ура, ура...” 

След престой от 15 минути 
специалният влак с делега-
цията на България начело с 
Георги Димитров потеглил 
към Ниш. Речта на Димит-
ров на сутрешния ден била 
написана на големи платна и 
поставена в града. 

Втората (май и достовер-
ната) версия за това дали 
Димитров е излизал от 
влака или не

Според комунистическата 
версия за престоя на Георги 
Димитров на гарата в Цари-
брод излиза, че той не е слизал 
от влака, а речта си е произне-

съл, стоейки на прозореца на 
вагона, в който е бил.   

Комунистите дори гово-
рили, че по време на посе-
щенето се случил, както те го 
оценили, „инцидент” - когато 
местният лекар Костантин 
Гоцев излязал пред вагона, в 
който бил Георги Димитров, и 
настървено настоявал с него да 
се ръкува. С комунистическия 
водач на България д-р Гоцев, 
който бил един от най-старите 
комунисти в Царибродско, се 
познавал още отпреди Вто-
рата световна война. Димит-
ров протегнал ръка към Гоцев, 
той пристъпил още по-близо 
до вагона и се ръкували. Това 
не било предвидено с прото-
кола. 

Племенницата на д-р Гоцев, 
Мария Гоцева, която живее 
и работи в София и която се 
интересувала и изследвала 
неговия живот и дело, има 
обаче и доказателства, че все 
пак не е било така, както го 
описвали комунистите. Освен 
снимка, на която се вижда как 
Георги Димитров е слязъл 
от влака и е рамо до рамо 
с д-р Гоцев, тя намерила и 
записки на лекаря от посо-
чения период, в които той 
между другото набележил, 
че когато Георги Димитров 
пристигнал с влака на гарата в 
Цариброд, той самият не бил 
там, а  Димитров поискал да се 
види с него, като партийците 
на гарата попитал: „Къде е 
доктор Гоцев?” Партийците 
веднага заповядали на група 
“другари“ да намерят д-р 
Гоцев и да го доведат на гарата. 
Доктора дори го носели дотам, 
въодушевени от факта, че юна-
кът от Лайпцигския процес 
лично го познавал и пожелал 
да го види. 

Съдбата на д-р Гоцев след 
това била много тъжна. 
Димитров умира в санато-
риум в Москва на 2 юли 1949 
г., „братството между сърбите 
(югославяните) и българите” 
бързо паднало в забрава, а 
доктора по време на Резолю-
цията на ИБ бил принуден да 
избяга в България, за да спа-
сява главата си. В Цариброд му 
конфискували родната къща, 
която едновременно била и 

поликлиника, и я превърнали 
в седалище на местния клон на 
комунистическата партия. 

Една от „грешките” на д-р 
Гоцев била и това, „че се поз-
навал лично с Георги Димит-
ров”. 

Дотук за посещението на 
Георги Димитров в Цариброд. 
Остана само на онези, които 
предпочитат Димитровград, 
да честитим „оцеляването” 
на това название, а на онези, 
които предпочитат Цариброд, 
да честитим възвръщането на 
старото название. Или, както 
казва народната погоровка, „и 
вълкът сит, и овцете цели”. 

Б. Димитров 

Димитровград 
Делегация на „На-
ционален фронт” 
посети КИЦ и ос-
новното училище 

Делегация на парламен-
тарната група „Национален 
фронт” в българския парла-
мент начело с Валери Симе-
онов пребивава в Димитров-
град. Гостите най-напред 
посетиха КИЦ „Цариброд”, 
а след това и Основното учи-
лище „Христо Ботев”. Бяха 
придружени и от генералния 
консул на Р България в Ниш 
Едвин Сугарев. 

В КИЦ-а делегацията 
изрази готовност и нататък 
да провежда дейности с цел 
заякване на ведомствата от 
този вид в Сърбия. Домакин 
на гостите бе ръководителят 
в КИЦ „Цариброд” Далибор 
Миланов. В основното учи-
лище бе разговаряно най-вече 
за това как да се подобри учеб-
ния процес на български език. 
Представителите на българс-
ката делегация и консула бяха 
посрещнати от директора на 
учебното заведение Катарина 
Симеонова, както и от някои 
преподаватели. 

Гостите от България и кон-
сулът Сугарев при посещени-
ето си на Димитровград поло-
жиха венци пред паметника 
на Васил Левски в центъра на 
града.                                 Б. Д. 
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Нов успех на младата  
шахматистка Яна

Регионалната лига по тенис на маса А -1

Поредна победа за босилеградска „Младост“

Яна Стоименов, член на 
Шахматния клуб „Цари-
брод“, стана победител на 
22. Първенство за кадети на 
Централна Сърбия, което от 
14-ти до 17-ти февруари се 
състоя в Зайчар. Димитров-
градсият шахматен клуб бе 
представляван от четирима 
състезатели – Яна Стоименов 
и Милица Зарков участваха в 
конкуренцията на момичета 
до 10 години, Стефан Наков 
– момчета до 10 години, и 
Неманя Тодоров – момчета 
до 14 години. 

Яна в своята конкуренция 
извоюва победа, спечелвайки 
фантастичните 6 точки от 7 
партии, съответо 5 победи и 
2 ремита. За изключителното 
постижение тя получи купа 
и златен медал. На победи-
телския подиум я придружи 
и съотборничката й Милица 
Зарков, която зае трето място 
и спечели бронзов медал. Тре-
ньорът Роки Стоименов каза, 
че Милица според резулта-
тите е разделяла от второ до 
четвърто място, тъй като е 
спечелила 5 точки, обаче спо-
ред допълнителни критерии 
е заела трето място. Нашите 
шахматистки се сътезавали в 
конкуренция на 16 момичета, 
а наредилите се на първите 
десет места са извоювали 
участие на държавното пър-
венство, което ще се състои 
по време на Великденските 
празници. И момчетата отбе-
лязали добри резултати – Сте-
фан спечелил 4,5 точки от 9 
партии и заел 14-то място в 
конкуренцията на 25-има със-
тезатели, а Неманя със спече-
лените 4 точки от 9 партии се 

наредил на 18-то място сред 
26-има състезатели. Общо в 
първенството участвали около 
150 състезатели.

„Резултатите, които пос-
тигнаха Яна и Милица, бяха 
желани. Сега ни предстоят 
около два месеца да се под-
готвим колкото може по-добре 
за държавното първенство, 
което ни предстои по време 
на Великденските празници. 
Огромен напредък в играта 
бе видян при Стефан Наков, 
липсваше му само една победа 
да се нареди сред десетте най-
добри, но тъй като той е най-
младият в тази група, можем 
да бъдем доволни от класи-
рането му. В конкуренцията 

на момчетата до 14 години 
Неманя Тодоров се бори 
добре, но в последните два 
кръга претърпя поражения, 
което, сигурен съм, се дължи 
на малкия брой изиграни 
турнири напоследък. Трябва 
обаче да подчертаем факта, 
че в тази категория шахът се 
играе на много високо ниво“, 
поясни пред нашия вестник 
треньорът на ШК „Цариброд“ 
Роки Стоименов.

На шахматистите поже-
лаваме успешни подготовки 
и да ни радват с още много 
добри резултати и спечелени 
отличия!

Д. Х.

Босилеградският отбор по 
тенис на маса „Младост” три-
умфира с 4:1 като гост срещу 
„Пирот 2” в Пирот в рамките 
на единадeсeтия кръг в Регио-

налната лига по тенис на маса 
А -1. 

Две точки за нашия отбор 
записа Лука Николов, а по 
една победа спечелиха Никола 

Захариев и Братислав Сто-
именов. 

След поредната победа на 
своя отбор треньорът Никола 
Талески заяви, че е изключи-
телно доволен от резултатите 
на младите босилеградски 
тенисисти, които им дават 
стимул да вървят напред в 
същия ритъм.    

След 11 изиграни кръга 
босилеградска „Младост” 
заема трета позиция с 16 
точки - 6 победи и 4 загуби. 
Начело във временното кла-
сиране продължава да е „Топ-
личанин 2” с максималните 
20 точки, а на второ място е 
„Цариброд” със 17 точки и 
един мач по-малко. 

П.Л.Р.

Тъжен помен
На 11 март 2019 г. се навършват  

40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
на нашия мил

ВАСИЛ ВИДЕНОВ 
пенсиониран митничар 

(1953-2019)

Панихидата ще отслужим на димитровградските гробища 
в понеделник (11 март) от 11 часа.

Вечно ще скърбим за твоя светъл лик и добро сърце!
Почивай в мир!

Опечеленото семейство

Тъжен помен 
На 8 март се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на нашия мил баща, 
свекър, дядо и прадядо

ВЛАДИМИР РАНГЕЛОВ  
от Горна Лисина  

(1938 - 2019) 
Панихидата ще отслужим на 8 март 

от 11 ч. на гробището в Горна Лисина.  
С много обич и тъга вечно ще пазим в сърцата си хуба-

вите спомени за теб и за твоите добрини! Благодарим ти 
за всичко! Поклон пред светлата ти памет!

Почивай в мир!
Синовете Иван и Любен и дъщерята Анка със семействата 

си и могобройни роднини и приятели

Успешен ловен сезон отче-
тоха босилеградските ловци 

По традиция и тази година 
Ловното дружество „Сокол” 
от Босилеград през февруари 
организира Ловна вечеря за 
своите членове. Тържеството 
се състоя в стола на основ-
ното училище в Босилеград, 
а на него присъстваха около 
250 ловци и гости. Гости на 
Ловната вечеря били и пред-
ставители на Ловния съюз на 
Сърбия и на Ловния съюз на 
Югоизточна Сърбия.

В ловното дружество, в което 
в момента членуват около 450 
ловци, изтъкват, че тазгодиш-
ният сезон на диви прасета 
в Босилеградско, който при-
ключи на 31-ви януари, е бил 
изключително успешен. 

Председателят на сдруже-
нието Славко Григоров казва, 
че през този сезон са отстре-
ляни към 160 диви прасета, 
колкото са били предвидени 
в плана и добавя, че някои 
ловци могат да се похвалят 
и с отстреляни лисици. Той 
изтъкна, че са доволни от 
постиженията на ловците 
и подчерта факта, че през 
изтеклия ловен сезон не са се 
случвали никакви инциденти. 
В ръководството на дружест-
вото изказват голяма благо-
дарност към Ветеринарната 
амбулатория „Босилеград”, 
чиито служители и през този 
сезон са вършили безплатна 
провека на месото от убитите 
диви прасета. 

Григоров посочи, че в 
момента ловното дружество 
продължава  редовните си дей-
ности по поддържане на хра-
нилищата и подхранване на 
дивеча, поддържане на ловни 
подслони и др. Той посочи 
и че в „Сокол” много внима-
телно следят всички инфор-
мации, свързани с болестта 
Африканска чума и подчерта, 
че са готови да предприемат 
всички необходими мерки, 
които им бъдат наложени от 
съответните министерства и 
другите държавни органи във 
връзка с тази изключително 
опасна болест по прасетата.  

П.Л.Р.

Накратко 
ВТОРАТА АКЦИЯ ПО 

КРЪВОДАРЯВАНЕ за тази 
година в Димитровград 
се проведе преди броени 
дни. Тя обаче не изпълни 
очакванията на органи-
заторите – Института за 
кръвопреливане от Ниш и 
местната червенокръстка 
организация, тъй като се 
отзоваха само 16 души. 

Следващата кръводари-
телска акция в Димитров-
град ще се проведе в края 
на април. 

Д. Ставров 



Кориш ме дека ти не пису-
йем, уж ме мързи. Нейе тека. 
Ти знайеш дека мене ники-
гаш не йе мързеяло, ама 
немаше кво да ти писуйем. 
Нейе много студено, ама за 
мойете старе кошчинькье си 
йе студено. Нашето друщво 
ретко излази по студат, све 
се некико умъртвило и укь-
утало, колка кърта чека. Ка 
ньекньа ме ока Мила Мута. 

- Дедо Мане, ти подаде ли 
молбу за паре? 

- Кве бре паре, убил те 
Господ. Кой дава незара-
ботене паре? Да не иду 
некикви избори и при нас 
ко у Београд?

- Я излезни у чаршиюту, 
да се найдемо пред общи-
нуту, па све че ти разясним. 
И понеси си личнуту карту 
и последният чек од пен-
зиюту.

Излезо и додека се срет-
нем с Муту, видо дека нещо 
се вальа по чаршиюту. 
Народ се размърдал ко на 
пазар, свак стиснул ретийе 
у руку и варка ли варка. Гле-
дам Муту – варка и он и носи 
ретийе. 

- Те рече, преди да се позд-
равимо, узел сам захтев и за 
тебе и за деда Сурчу. 

- Ма де ми обясни кво се 
дешава, що сви варкаю и 
носе ретийе?

- Ма дедо Мане, ти си 
се забил дома ко язовац у 
дупку и нищо не знайеш. 
Нали на београдскьи пензи-
онери дали некиве картице 
да може да купую по-йев-
тино, а за нас нема. Па съга 
решили да малко помогну 
и нас сиротинюту с некою 
пару. Те съга че попунимо 
захтеват, че идемо у общину 
да попунимо изяву, че си 
потпишемо йедън на дру-
гога и с личнуту карту и 
чекат од пензиюту че идемо 
у социялното, да преда-
демо ретийете. У тия замън 

дойде и Сурча. Мута 
и ньему обясни кво 
че правимо и он му 
рече:

- Добре Миле, че 
правимо ко ти кажеш. Нали 
че ни даваю паре, нема да ни 
узимаю. Ама сви ли имаю 
право за тея паре? Гледам 
и млади се литнули с тея 
ретийе. 

- Ма скоро сви, койи имаю 
по-малко од 30 иляде по 
човека у дом. 

Написамо кво требе и 
отидомо да узнемо изяве, 
да гьи попунимо и да си 
потпишемо дека с бабете 
живейемо сами. Ка тамо 
– отегнула се опашка, има 
десет метра. Станумо нийе 
у ред и гледам, гледам. Ама 
све смо се збрали голкье, 
све тия що смо работили у 
фабрикьете, що смо норму 
юрили. 

- Видиш ли Миле, рече 
Мута, нема гьи буджова-
ните.

- Па они имаю големе 
пензийе и баш гьи брига 
що се съга тука чушка сиро-
тиньата. 

- Ма оно гьи никигаш нейе 
ни било брига за нас. Сечаш 
ли се байе Мане, кига пиро-
чанци даваею бесплатне 
акцийе на сви работници. 
Тъгай нашите директори 
си уписали акцийе, а забъ-
шили и кьутали да не научи 
сиротиньа и узне некою 
пару. 

Я зину. Първи пут чуйем 
дека су давали некикве 
акцийе без паре. Запцува 
си наум директорйете, па да 
забъшим това мойе незна-
нье, пита с по колко паре 
че ни часте?

Ма кво че ни часте, яви се 
адашлията Перча. И рече 
нещо, за койе одма че ти 
пишем у другото писмо. 

Затова баба Сускье, айд 
съга у здравлье. Иди да 
видиш да и при вас не даваю 
некикве паре, а я одма узи-
мам да ти пишем другото 
писмо. 

Деда Мана
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• Глупостта е привилегия  
само на човека.

• Когато будалите те хвалят,  
значи техен си.

• За разлика от умния, будалата 
винаги е доволен от себе си.

• Не съществува закон, който 
може да спре глупостта.

• И глупакът може понякога  
да размишлява, но 
само за глупости.

• Най-много съм зает, когато 
имам свободно време.

• И шепота в ухото е сво-
бода на говора.

• Пенсионерите пропускат  
обеда, за да спят по-лесно  
без вечеря.

Афоризми Симеон  
КОСТОВ

Вицов е
Бaщa нo cляпo дeтe oтивa нa вpaчka, 

зa дa paзбepe имa ли някaква надежда 
да пpогледне детето мy. Гадателĸата 
отвpъща:

- Момчето ще пpогледне, когато 
yмpе баща мy.

Човеĸът отишъл в едно заведение 
да cе напие, та да yмpе доcтойно. 
Пил, пил, но не го ловяло, защото 
знаел че ще yмpе. Решил да тpъгне 
по платното, те да го блъcне авто-
мобил. Въpвял, въpвял, но нищо не 
го блъcнало. Пpибpал cе y дома cи. 
Жена мy го поcpещнала pадоcтнo на 
вpатата:

- Абе, мъжe, къде xодиш? Детето 
пpогледна! А и комшията yмpя.

***
Една баба продава ябълки на 

пазара и вика:
- Ябълки от Чернобил! Купете си 

ябълки от Чернобил…
Един човек я пита:
- Абе, бабо, имаш ли акъл, кой ще 

ти купи ябълките като им правиш 
такава реклама?

– Аааа, купуват, чедо, купуват. 
Я снаха за свекърва, я свекърва за 
снаха… 

***
Татко, заведи ме на цирк!
- От какъв зор? Който иска да те 

види, да дойде вкъщи.
Ало?
– Здравей, миличко, обажда се 

Татко… Мама близо до телефона ли 
е?

- Не, тате. Тя е горе в спалнята с 
Чичо Франк.

След кратка пауза Татко казва:
- Но ти нямаш чичо с име Франк, 

миличко!

-  О, да, имам и той е горе в спал-
нята с мама в момента!

- Ъ, добре тогава. ето какво искам да 
направиш. Остави телефона, избягай 
горе и почукай на вратата на спалнята 
и извикай на Мама и Чичо Франк, 
че татко тъкмо е паркирал колата 
отвън.

- Добре Татко.
След няколко минути, малкото 

момиченце се връща на телефона.
- Добре Тате, направих каквото ми 

каза!
- И какво стана?- попита той.
- Ами мама се изплаши ужасно 

много, скочи от леглото без дрехи и 
избяга навън крещейки, но се спъна 
в килима и полетя през прозореца и 
сега е мъртва!

- Боже мой!!! А какво стана с Чичо 
Франк?

– Той скочи от леглото без дрехи и 
също беше изплашен до смърт и скочи 
през задния прозорец в басейна….но 
явно е забравил, че миналата седмица 
ти източи водата, за да почистиш 
басейна и сега и той е мъртъв.

Дълга пауза...
Тогава мъжът казва:
– Басейн?... Аз май съм сбъркал 

номера, извинете много!!!
***
Жена крещи на мъжа си:
- Пак ли отиваш да се наливаш в 

кръчмата?! Другата седмица трябва 
да плащаме тока!

Мъжът отвръща:
- Спокойно, дотогава ще се 

върна.
***
Седят двама край казана и варят 

ракия. Отпред каца извънземен 
кораб, от който излиза хомункулус 
и отива при тях. Те преспокойно про-
дължават да си варят ракията.

Стоял хомункулусът, гледал ги и 
накрая казал:

- Здравейте, аз съм хомункулус!
Двамата го погледнали и единият, 

свивайки рамене, казал на другия:
- Сипи му на Хомункулус!
Сипали му, той го изпил, а два-

мата си седят и продължават да зяпат 
казана.

Хомункулусът пак:
- Здравейте, аз съм хомункулус!
Двамата пак го погледнали:
- Сипи му на Хомункулус!
Изпил го, а двамата все тъй си 

седят. Тук извънземният не издържал 
и казал:

- Господа, аз съм извънземен!
- Такааа, стига му на Хомункулус.
***
Майка към дъщеря си:
- Трябва внимателно да си избе-

реш съпруг. Твоят татко, например, 
може да поправи каквито си поиска; 
колата, тока, да смени тръбите. Или 
мебелите, ако се счупят, също ще поп-
рави... Тъй, че ако си намериш такъв, 
никога няма да имаш нищо ново.

Здравo баба 
Сускье


