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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 

БългарияПо
рт

ал
 

Посланичката на Канада в Сърбия  
Кети Чаба посети Босилеград

Омбудсманите на 
Сърбия и България  
в Цариброд  

Пашалич и 
Манолова се 
запознаха с 
проблемите на 
гражданите

Стр. 

В памет на жертвите от бомбардировките на НАТО
В Ниш се проведе централната възпоменателна 

церемония за отбелязване на 20-годишнината от 
бомбардировките на НАТО срещу Съюзна репуб-
лика Югославия през 1999 година. На церемонията 
присъстваха президентът на Република Сърбия 
Александър Вучич, министър-председателят Ана 
Бърнабич, представители на армията, църквата, дип-
ломатическия корпус и около 20 000 граждани.

Церемонията започна точно в 19:45 при изклю-
чено осветление и със звука на сирените за опасност 
от въздушен удар, а всички присъстващи стояха със 
запалени свещи в ръце, припомняйки си за момента 
отпреди 20 години, когато самолетите на НАТО 
летяха над Сърбия и хвърляха първите бомби.

Агресията на НАТО продължи 78 дни и бе завър-
шена с подписването на Кумановското споразуме-
ние на 10 юни 1999 г. Според официални данни по 
време на бомбардировките са загинали над 2500 
души, а пет пъти повече са ранени. Огомни са и 
материалните щети - около 50% от производстве-
ните мощности на страната са били унищожени, 
главно в Сърбия, като общите щети се оценяват на 
десетки милиарди долари.

Негово Светейшество Патриарх сръбски Господин 
Ириней преди церемонията отслужи панихида за 

пострадалите при мартенските погроми, а вечерта 
се обърна към присъстващите със следните думи:

„Нека Бог бъде съдия, но известно е, че злото няма 
да донесе добро. Затова нека да оставим на Този, 
който съди за справедливостта и истината, да даде 
на всички това, което  си заслужават, а на нас ни 
остава да прегърнем родината, която ни е дал Бог, 
да се сближим и обединим, защото нашата сила 
е тук. Да бъдем обединени в добро, защото това 
го искат от нас Бог, нашата история и култура, и 
нашите предци ”, каза патриарх Ириней.

Президентът Александър Вучич в своята реч 
изтъкна, че Сърбия не дава да бъде разрушена и че 
не може да бъде победена. Спомняйки си събитията 
отпреди 20 години, той каза:

„Единственото, което мога да добавя, е, че тогава 
нямахме приятели. Благодаря на тези, които не бяха 
против нас, но почти никой не ни помогна. Днес, 
20 години по-късно, отново имаме приятели, но и 
тези, които вече не са ни врагове, са с ясна разлика 
в мнението за всичко, което се е случило.“

Президентът Вучич предупреди, че дори и сега 
някои са започнали с опит да разрушат Сърбия и 
посъветва гражданите да не позволяват на никой да 
разруши свободата, независимостта и самостоятел-
ността на Сърбия.                                              С. Дж.

Стр. 
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Общински преглед на рецитатори Стр. 

На церемонията по отбелязване на  
20-годишнината от агресията на  

НАТО срещу СРЮ в Ниш

Присъстваха и представители 
от общинското ръководство  

в Босилеград
По покана на държавния връх на Сърбия представители на 

общинското ръководство от Босилеград начело с кмета Вла-
димир Захариев присъстваха на централната церемония по 
отбелязване на 20-годишнината от бомбардировките на НАТО 
над тогавашна Съюзна република Югославия, която на 24 март 
се проведе в Ниш.                                                                   П.Л.Р.

Захариев и Стойков на среща 
с министъра на културата  
Владан Вукосавлевич Стр. 
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Посланичката на Канада в Сърбия  
Кети Чаба посети Босилеград

Mиналата седмица Боси-
леградска община бе домакин 
на посланичката на Канада в 
Сърбия Кети Чаба. Пред сгра-
дата на общината канадската 
посланичка бе посрещната от 
кмета и членовете на общин-
ското ръководство, както и от 
фолклорния ансамбъл при 
Спортното дружество „Мла-
дост”, който я приветства с 
народни танци от Босилеград-
ско.  

След това високата гостенка 
проведе среща с кмета Вла-
димир Захариев и членовете 
на общинското ръководство. 
На срещата присъстваха и 
представители на канадската 
компания “Медголд”, която 
вече няколко години върши 
изследвания на благородни 
метали на теритотията на 
Босилеградска община. 

Госпожа Чаба благодари 
за сърдечното посрещане и 
заяви, че е дошла в работно 
посещение на Община Боси-
леград с цел да продължи и 
подкрепи доброто сътруд-
ничество на канадската ком-
пания “Медголд” с местните 
власти. 

“Много се радвам, че посе-
тих Босилеград и бих искала 
да благодаря на кмета Влади-
мир Захариев и на общинс-
кото ръководство за доверието 
и подкрепата, което оказват на 
канадските инвеститори. Ние 
в Канада имаме най-високи 

стандарти по отношение опаз-
ването на околната среда при 
експлоатация на рудни богатс-
тва. Същите критерии компа-
нията ни ще спазва и прилага 
и в Босилеград, както по време 
на сегашните изследвания, 
така и при експлоатация на 
рудите, когато бъде открита 
мината, разбира се, доколкото 
резултатите от изследвани-
ята бъдат положителни”, каза 
посланичката.

След срещата с г-жа Чаба 
кметът Владимир Захариев 
заяви пред журналистите, че 

са разисквали редица въпроси, 
свързани с икономическото 
развитие на Босилеградска 
община и подчерта отлич-
ното съдруничество между 
общината и представителите 
на компанията “Медголд”. 
Той подчерта, че са доволни 
и от отношението на „Мед-
голд” към местното население 
в областите, в които провеж-
дат изследванията, които са в 
съответствие със законите на 
Република Сърбия, отнасящи 
се до екологията и опазването 
на околната среда.

„Присъствието на инвес-
тори, какъвто е „Медголд”, 
ще окаже много положително 
въздействие, не само върху 
икономиката на Община 
Босилеград, но и на Сърбия. 
Подробно запознах гостите 
с природните и стопан-
ски потенциали на нашата 
община и поисках помощ за 
привличане на инвеститори 
от Канада, заинтересовани 
да инвестират в преработка 
на горски плодове и лечебни 
билки, отглеждане на овце 
и кози в бившата ферма на 
общественото предпри-
ятие „Напредък” и в други 
области. Презентирах им и 
туристически потенциали на 
общината, а запознах ги и с 
културата и традициите на 
българите от Босилеградско”, 
изтъкна Захариев и добави, че 

изказва огромна благодарност 
към „Медголд” за даренията, 
с които е помогнал провежда-
нето на  Международния фол-
клорен фестивал „Босилеград-
ско краище пее и танцува”.

„Възползвах се и от въз-
можността да помоля канад-
ската посланичка да ни окаже 
помощ за осигуряване на 
специализирано превозно 
средство с шейни, което ни е 
нужно за достъп на медицин-
ски екипи и друг вид помощи 
до застрашени хора в отдале-
чените планински села през 
зимата”, добави кметът.  

Председателят на “Мед-
голд” Джереми Крозиер 
потвърди, че е изключително 
доволен от сътрудничеството 
с общинското ръководство и 
местното население. „Като се 
има предвид, че резултатите 
от миналата година са много 
обнадеждаващи, програмата 
за изследване ще бъде разши-
рена в още села. Планираме 
укрепване на сътрудничес-
твото с Общинската дирек-
ция за строителни площи 
и пътища по отношение 
изграждането на сондажните 
платформи, както и прокар-
ването на нови и ремонт на 
сегашните пътища за достъп 
на  механизацията за сондаж 
и изследване”, каза Крозиер. 
Той добави, че в рамките на 
изследователския процес, 
който е започнал през 2016 
година, са ангажирали по 
тридесетина сезонни и един 
постоянен работник. „Ако 
продължим с тази интензив-
ност, ще има нужда да анга-
жираме повече работници”, 
изтъкна той. 

На нашия въпрос дали и 
кога „Медголд” планира да 
открие мина за експлоатация 
на благородни метали и други 
руди, представителите на ком-
панията заявиха, че ще правят 
допълнителни изследвания, 
с които да се потвърди дали 
има достатъчно залежи, както 
и дали има икономическо 
обоснование за откриване на 
мина.

П.Л.Р.

* На края на срещата кметът 
Захариев подари на висо-
ката гостенка г-жа Кети 
Чаба шарена торба, вълнени 
чорапи, мед, спържа, ракия 
и други трaдиционни специ-
алитети от Босилеградско.

Председателят на “Медголд” 
Джереми Крозиер заяви, че 
в знак на благодарност за 
доброто сътрудничество 
с Общината, канадската 
компания ще финансира 
безплатно обучение за 
професионален мениджъри 
за един млад предприемач 
от Босилеград, което ще се 
проведе в Белград в про-
дължение на две седмици.

Днес в Босилеград

XX редовно 
заседание на 
местния  
парламент 

В заседателната зала в сградата на 
Общинската администрация в Босилеград 
днес се проведе XX редовно заседание на 
местния парламент, което бе предавано 
на живо по Радио Босилеград. В днев-
ния ред на заседанието са включени 56 
точки. 

Пред съветниците са второто измене-
ние и допълнение на Общинския бюджет 
за 2019 година, докладите за работа и 
финасовите отчети за 2018 г. на общинс-
ките организации, ведомствата и неправи-

телствените организации, чиито дейности 
изцяло или частично се финансират от 
общинската хазна, както и финасовите 
отчети за 2018 г. на всичките 37 местни 
общности. 

Общинската скупщина трябва да 
избере и членове на Управителния 
и Надзорния съвет в Здравния дом в 
Босилeград, понеже е изтекъл мандатът 
на досегашния състав на управляващите 
органи във ведомството. 

В дневния ред е включено и проек-
топредложението за нов Правилник за 
работа на местния парламент, Решение 
за осъществяване правата в областта на 
социалната защита, броя и разпределе-
нието на подведомствените паралелки в 
основното училище и предучилищното 
ведомство и др. 

(Повече информация в следващия брой на 
вестника)

П.Л.Р.
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Омбудсманите на Сърбия и България в Цариброд  

Пашалич и Манолова се запознаха  
с проблемите на гражданите 

В Цариброд миналата сед-
мица пребиваваха омбудсма-
ните на Сърбия и България 
Зоран Пашалич и Мая Мано-
лова. В Народната библио-
тека „Детко Петров” те най-
напред се срещнаха с граж-
дани на царибродско, които 
обжалваха отделни, според 
тяхното мнение, нецелесъоб-
разни решения и постъпки 
на държавни органи, иститу-
ции и ведомства, застраша-
ващи правата им, след което 
в сградата на местното само-
управление ги прие кметът 
д-р Владица Димитров със 
сътрудниците си. Омбудсма-
ните придружаваше и посла-
никът на Р България в Сърбия 
Негово превъзходителство 
Радко Влайков. 

След срещата обмудсма-
ните и кметът дадоха изяв-
ления пред журналисти. 
Пашалич сподели, че около 
85 на сто от обжалванията на 
царибродчани са се отнасяли 
до проблеми, които по при-
нцип измъчват и други граж-
дани на Сърбия. „Местните 
проблеми, които гражданите 
споделиха пред нас, са абсо-

лютно решими. Срещнахме 
се и с кмета на общината, за 
да раздвижим процеса на тях-
ното решаване. В разговор с 
него и сътрудниците му бяхме 
информирани, че те имат воля 
да поемат ангажименти за 
решаването на проблемите 
на местно ниво”. 

Мая Манолова заяви, че 
гражданите от двете страни 
на границата, включително 
и гражданите на Цариброд-
ско, по принцип имат бройни 
общи проблеми и добави, че 
много от гражданите, с които 
заедно с колегата Пашалич е 
разговаряла, са се отнасяли до 
новия Закон за безопасността 
на движението по пътищата, 
който създава препятствия за 
регистрация на селскостопан-
ските машини. „Това е про-
блем за населението в региона, 
предвид, че то в голяма сте-
пен се препитава от селското 
стопанство и новите правила 
май им пречат да регистри-
рат старата техника. Колегата 
Пашалич пое ангажимента да 
постави този въпрос пред пар-
ламента в Белград и да насто-
ява за отсрочване на влизането 
в сила на посочения закон”. 

Манолова разкри, че по 
време на срещата са потенци-
рани и проблеми, отнасящи 
се до качеството на живота и 
осъществяване националните 
права на българите. „Един от 
тези проблеми е и излъчването 
на Българската национална 
телевизия (БНТ) и на други 
български телевизии с наци-
онална честота чрез кабелно-
разпределителната система в 
града. „Ангажимента, който 
поехме аз и посланик Влайков, 

е да настояваме пред ръко-
водството на телевизиите, с 
влучай, че става дума за невъз-
можност да бъдат платени 
съответните такси от опера-
тора, който работи в Цари-
брод, да бъдат предоставени 
облекчения или пък просто 
безплатно да се излъчват 
каналите на тези телевизии 
за българското малцинство 
тук. Темата с обучението на 
майчин български език също 
бе поставена на срещата с 
гражданите и по-конкретно с 
правото 30 на сто от съдръжа-
нията в учебните програми по 
география, история, музика 
и изобразително изкуство 
да бъдат съобразени с бъл-
гарските учебни програми”, 
сподели пред журналистите 
Манолова. 

Кметът Димитров даде 
следното изявление: „Мисля, 
че местните проблеми са под 
15 % по отношение на всич-
ките, потенцирани по време 
на срещата на гражданите с 
омбусманите. Ние правим 
всичко възможно да решаваме 
тези проблеми, но някои от 
тях просто не могат да бъдат 
решени. Не става дума за 
работата на общинската адми-
нистрация, а за неадекватното 
отношение на гражданите към 
определени трудности, които 
ги засягат. Така например ние 
не можем да измислим някое 
работно място, ако то просто 
не съществува. Мисля, че аз, 
сътрудниците ми и общинс-
ката администрация като цяло 
изпъняваме задачата да бъдем 
в служба на гражданите.” 

Третата част от пребива-
ването на омбудсманите на 

двете страни в Цариброд бе 
предвидена за срещата им с 
представители на органите на 
обществената власт - службите, 
институциите и ведомствата, 
както и с представителите на 
гражданските сдружения.

По случай гостуването на 
високите личности в Цари-
брод от Босилеград дойде 
и председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков. Той информира 
омбудсманите и поиска тях-
ното съдействие (предимно 
от Пашалич) за решаване на 
проблема със старото Изда-
телство „Братство”, както и с 
по-нататъшното финансиране 
на „Ново Братство”. От изказ-
ването на Пашалич стана ясно, 
че с този проблем вече е запоз-
нат. Стойков се възползва от 
присъствието на посланика 
на Р България Влайков и 
поиска от него съдействие 
за даването възможността на 
органите на властта в Боси-
леград (след което имаше идея 
тази дейност да поеме НС на 
малцинството, бел. Б. Д.) да 
продължат да водят граждани 
на общината, но и от други 
среди в Сърбия, на безплатни 
прегледи и лечение във ВМА 
в София. Стойков припомни, 
че през изминалите години на 
хиляди граждани на Сърбия, 
предимно принадлежащи 
към българското малцинс-
тво, са се възползвали от тази 
възможност, като при това не 
са плащали дори и транспор-
ните разходи, а днес не е така. 
Стойков всъщност наблягаше, 
че откакто на представите-
лите на властта в Босилеград 

е отнета тази възможност и е 
дадена на Консулството на Р 
България в Ниш, заинтересо-
ваните да ползват здравните 
услуги на ВМА граждани на 
Сърбия от българското мал-
цинство трябва за пътуването 
си до това елитно ведомство да 
отделят известна сума пари. 
Посланик Влайков сподели 
категоричното становище на 
представителите на българс-
ките власти и дипломатичес-
ките им представителства в 
Сърбия, че тази задача (воде-
нето на хора от малцинството 
за лечение във ВМА) през 
изминалия период от няколко 
месеца успешно е поета от 
Консулството в Ниш. Добави, 
че в КИЦ-овете в Цариброд и 
Босилеград само се регистри-
рат заинтересованите да ходят 
на прегледи и лечение във 
ВМА в София, като при това 
културните ведомства нямат 
никакво отношение към това 
начинание. Що се отнася до 
транспортните разходи, които 
хората, идващи на прегледи и 
лечение трябва да заплатят, 
посланикът не даде конкре-
тен отговор, а от изказването 
му можеше да се разбере, 
че досега не са възниквали 
никакви въпроси, проблеми 
или оплаквания на тази тема. 
Сподели информацията, че 
през първите два месеца на 
настоящата година във ВМА 
са идвали на прегледи и лече-
ние 70 жители от Босилеград-
ско, 40 от Царибродско и 20 
жители от други среди в Сър-
бия, в които живеят принадле-
жащи към малцинството. 

Б. Димитров

* Омбудсманите придружаваше и Негово превъзходителство българският посланик в Белг-
рад Радко Влайков. * Местните проблеми, които гражданите споделиха пред нас, са абсо-
лютно решими, коментира сръбският омбудсман Зоран Пашалич* Ние не можем да измис-
лим някое работно място, ако то просто не съществува, заяви кметът на Царибродско д-р 
Владица Димитров, коментирайки някои обжалвания на граждани.  

Захариев и Стойков на среща с министъра  
на културата Владан Вукосавлевич

По време на работната 
среща с министъра на кул-
турата и информирането 
на Република Сърбия Вла-
дан Вукосавлевич в Белград, 
кметът Владимир Захариев 
и председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков връ-
чиха на министър Вукосавле-
вич публично признание - гра-

мота, която му бе присъдена 
от Общинската скупщина в 
Босилеград по повод Деня на 
общината - 21 септември, за 
принос в развитието на кул-
турата в нашата община.

Захариев каза, че благо-
дарил на министър Вукосав-
левич за подкрепата, която 
Министерството на културата 
и информирането е оказвало 
на общината през 2018 г. чрез 

финансирането на редица 
проекти и добави, че по време 
на срещата са разисквани и 
възможностите за сътрудни-
чество през 2019 година.

Министър Вукосавлевич 
приел поканата на кмета да 
открие тазгодишния Между-
народен фолклорен фестивал 
„Краище пее и танцува”, който 
по традиция се провежда през 
лятото.                         П.Л.Р.
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Посланикът на Палестина в Сърбия посети Димитровград 

Представени потенциалите на общината в туризма и селското стопанство 
Палестинският посланик 

в Сърбия Мухамед Набхан 
тези дни посети Димитровг-
радска община по покана на 
кмета д-р Владица Димитров. 
По време на разговорите им 
кметът и сътрудниците му 
запознаха Набхан с потенциа-
лите на общината предимно в 
сферата на туризма и селското 
стопанство. 

След разговора Димитров 
и Набхан дадоха изявления 
пред журналисти. Димит-
ров заяви, че палестинците 
ги има навсякъде, че сред тях 
има доста богати хора, които 
влагат в Сърбия, но предимно 
в Белград и Войводина. Тен-
денцията би можала да се 
промени, съответно капита-
ловложенията на палестинс-
ките бизнесмени би могли да 
се насочат и към южната част 
на Сърбия и по-конкретно в 
Димитровградско, но те чрез 
посланика трябва да бъдат 

запознати със стратегиите и 
плановете на общината, осо-
бено в сферата на туризма и 
селското стопанство. Общин-
ското самоупавление, добави 
Димитров, ще предостави на 
посланика верифицираните 
общински стратегии и пла-
нове, с които тази цел и офи-
цално е разработена. 

Набхан каза, че много 
палестински бизнесмени биха 

влагали в Сърбия, но не знаят 
точно къде. Димитровградска 
община би можала да ги при-
влече с природините и турис-
тическите си потенциали и, 
както се изрази, зеленината 
и наличието на води. 

Оказа се, че посланикът 
добре говори сръбски език, 
което се дължи на факта, че 
в Белград е завършил висше 
образование - политология. 

На въпроса какво свързва 
сръбския и палестинския 
народи той сподели: „Много 
неща. Свързва ги Свети Сава, 
който преди 800 години три 
години е пребивавал в Пале-
тина. Свързва ги това, че 30 
на сто от палестинците са 
християни, а 90 на сто от тях 
проповядват православието. 
И двата народа са усърдни и 
почтени, но май не са добре 

разбрани от Запада, поради 
съответни причини. В съвре-
мието ги свързва и отношени-
ето им към въпроса, касаещ 
Косово и Метохия”. 

На симпатичния въпрос на 
журналистката Весна Алек-
сова от РТ „Цариброд” -какво 
най-вече обича да яде в Сър-
бия, Набхан без много мис-
лене отговори: „Сърма”. 

Кметът Димитров и посла-
никът Набхан със сътрудни-
ците си обиколиха южната 
част на общината - каньона на 
р. Ерма, етно селото Поганово, 
Погановския манастир, както 
и Звонска баня и тамошния 
хотел (или останки от хотела) 
„Мир”, които от страна на 
палестинските бизнесмени в 
бъдеще могат да бъдат тар-
гетирани като потенциални 
ресурси в туризма и селското 
стопанство, в които си струва 
да се вложи капитал. 

Б. Димитров 

Вицепремиерката на България на официално посещение в Ниш
На 20 март вицепреми-

ерката по икономическата 
и демографска политика на 
България Мариана Николова 
бе на официално посещение в 
Ниш. Тя се срещна със сръб-
ския заместник министър-
председател и министър на 
търговията, туризма и теле-
комуникациите Расим Ляич. 
По време на срещата вицепре-
миерите Ляич и Николова се 
договориха да подпишат меж-
дудържавно споразумение за 
съвместно участие на трети 
пазари с цел увеличаване на 
износа на стоки от Сърбия 
и България. Също така бе 
договорено и организрането 
на бизнес форум на бизнес-
мените от двете страни, който 
да допринесе за подобряване 
и увеличаване на търговията 
през тази година.

Вицепремиерката на Бъл-
гария говори и с кмета на 
Ниш Дарко Булатович. Раз-
говорите им бяха свързани 
със създаване на условия за 
подобряване на икономичес-
кото сътрудничество, както и 
за възможностите за устано-
вяване на по-тесни връзки в 
науката, образованието и кул-
турата между двете страни. На 
срещата присъстваха и пос-
ланикът на Република Бълга-
рия в Белград Радко Влайков 
и генералният консул на Бъл-
гария в Ниш Едвин Сугарев, 
директорът на Регионалната 
търговска камара Ниш Алек-
сандър Миличевич, както и 
редица бизнесмени, които 
имат дългогодишно бизнес 

сътрудничество с български 
компании.

По време на престоя си в 
Ниш в помещенията на бъл-
гарското консулство Николова 
се срещна и с представители 
на българското национално 
малцинство в Р Сърбия, които 
имаха възможност да я запоз-
наят със своите дейности и с 
проблемите, свързани с реали-
зирането на малцинствените 
права в Сърбия.            С.Дж.

От името на Министерс-
твото на външните работи 
на Република България 
посланикът Влайков връчи 
почетна грамота на Цветко 
Иванов, изтъкнат краевед от 
Цариброд, за съществения 
му принос към опазването на 
българския дух и историческо 
наследство на Царибродско.
Цветко Иванов е известен 
като автор на редица книги 
за димитровградските села. 

Заседание на Общинския щаб за бедствени 
положения в Босилеград

На заседанието на Общин-
ския щаб за бедствени поло-
жения в Босилеград, на което  
присъстваха и представители 
на същия сектор от Враня, 
били обсъждани мерки за 
защита от пожари, предиз-
викани от паленето на расти-
телни остатъци в природата.  

Констатирано е, че изгаря-
нето на растителни остатъци 
в природата често води до 
неконтролиран пожар на 
открито, при което се при-
чиняват големи материални 
щети, а страдат и хора. С 
изгарянето на растителните 
остатъци повърхностният 
слой на почвата се превръща в 
пепел и в нея се избиват всички 
живи организми, които имат 
незаменима роля в храненето 
на растенията, то ест, при раз-

граждането на органичните 
материи в почвата. 

Паленето няма никакви 
положителни ефекти, а само 
причинява щети на земедел-
ските производители.

На заседанието било посо-
чено, че с орането се подоб-
рява водният режим на поч-
вата, същевременно представ-
лява и вид борба с плевелите, 
като по този начин провокира 
появата на плевелни семена, 
които лесно могат да бъдат 
унищожени чрез по-нататъш-
ната обработка на почвата. 
Чрез оранта на почвата се 
връщат най-важните храни-
телни за растенията вещества 
(азот, фосфор, калий), които 
са органични материи, и един 
вид торене на почвата.

По време на заседанието 
било потвърдено, че изгаря-

нето на земеделски култури, 
отпадъци и растителни 
остатъци, е забранено със 
Закона за противопожарна 
защита (чл. 50). Лицето, 
което е причинило пожара, 
е длъжно да компенсира раз-
ходите за интервенцията на 
противопожарната служба. 
Глобата в размер на 10 000 
динара ще бъде наложена за 
престъпление от физическо 
лице, докато глобата за юри-
дическо лице е от 300 000 до 1 
милион динара.

Ако се установи, че в селс-
костопанските домакинства са 
изгаряни растителни остатъци 
от жътва, домакинството губи 
правото си на субсидии за 
период от две години.   

П.Л.Р. 
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Босилеград

Обучение и преквалификация за 120 работници в „Кентаур” и „Викантекс”
Националната служба по заетост ще финансира обучение и преквалификация на 120 работници в текстилните предприятия „Кентаур” и „Викантекс” в Босилеград. 

По инициатива на Община 
Босилеград в Дирекцията на 
Националната служба по зае-
тост (НСЗ) в Белград кметът 
Владимир Захариев и предсе-
дателят на Националния съвет 
на българите в Сърбия Стефан 
Стойков миналата седмица 
проведоха среща с министъра 
на труда и социалната поли-
тика Зоран Джорджевич и 
директора на Дирекцията на 
НСЗ Зоран Мартинович. На 

срещата са обсъдени услови-
ята за одобрение на финан-
сови средства от НСЗ за обу-
чение и преквалификация 
на работници за нуждите 
на новооткритите фабрики 
в Босилеград „Кентаур” и 
„Викантекс”. Предварително 
двамата инвеститори, които 
неотдавна задвижиха произ-
водство в цеховете на бившия 
завод „Кобос” и във фабриката 
за производство на чорапи, са 
подали заявления за отпус-
кане на финансови средства за 
обучение и преквалификация 
на лица от трудовата борса в 
Босилеград, които след про-
веденото обучение да бъдат 
ангажирани в тези заводи. 

Кметът Владимир Захариев 
заяви, че изказва голямо задо-
волство от постигнатия дого-
вор, понеже по този начин 
голям брой хора ще си наме-
рят работа, а същевременно 
ще се намали и безработицата 
в общината.

„Изпълнихме даденото 
обещание - заводите останаха 
собственост на общината, а 
сега в Белград договорихме и 
субсидии за обучение и пре-
квалификация за общо 120 
бъдещи работници в новоот-
критите босилеградски фаб-
рики - 90 в „Кентаур” и 30 
във “Викантекс”. В момента 
в „Кентаур” са заети 39, а във 
“Викантекс” 15 босилеград-
чани. Благодаря на държа-
вата Сърбия и на съответното 
министерство, че позитивно 
откликнаха на нашия иск за 
увеличаване броя на лицата, 
чието обучение и преква-
лификация ще финансира 
Националната служба по 
заетост. Първоначално НСЗ 
беше одобрила малка квота за 
финансиране на тази програма 
в Босилеградска община. За 
наше щастие министър Джор-
джевич лично се постара и 
обясни на директора на НСЗ 
необходимостта от допълни-

телно отпускане на средства 
за реализация на програмата 
в нашата община”, каза Заха-
риев.

Сега са вход пpеговори 
между заинтересованите 
инвеститори и НСЗ във връзка 
с изготвянето на необходи-
мата документация за учас-
тие в конкурса за отпускане 
на средства по тази програма, 
допълни кметът. Той посочи, 

че споразумението няма да 
намали възможностите за 
други работодатели да кан-
дидатстват по програмите 
на НСЗ и подчерта, че общи-
ната винаги е готова да оказва 
съдействие на всички фирми 
във връзка с  кандидатстване 
на конкурсите на НСЗ. 

П.Л.Р. 

* На 3-ти януари тази 
година общинското ръко-
водство направи договор с  
Министерството на труда 
и социалната политика за 
преквалификация на неза-
ети лица за нуждите на 
“Кособос” и “Викантекс”, 
след което, с подкрепата 
на Община Босилеград те 
кандидатстваха за отпус-
кане на средства за финан-
сиране на тази програма.

В Босилеград се състоя презен-
тация на конкурсите на НСЗ 

Община Босилеград и клонът на 
Националната служба по заетост 
(НСЗ) в заседателната зала в сградата 
на Общинската администрация орга-
низираха презентация на публичните 
покани на НСЗ за 2019 година, с които 
тази служба и Министерството на труда 
и социалната политика стимулират 
повишаване на заетостта и намаляване 
на безработицата.

На форума присъстваха предста-
вители на редица частни фирми, 
публични дружества и институции 
от нашата община. Участниците най-
напред бяха приветствани от кмета 
Владимир Захариев, който между дру-
гото подчерта, че нашата община има 
отлични отношения с Правителството 
на Република Сърбия и Министерс-
твото на труда и социалната политика 
и покани работодателите да кандидатс-
тват за програмите, които финансово 
подкрепя Националната служба по 
заетост. Той добави, че Община Боси-
леград винаги е на разположение на 
работодателите и ще им осигурява 
максимална логистична подкрепа за 

прилагане и изпълнение на програ-
мите и мерките. 

След изказването на кмета предста-
вителите на НСЗ от Враня запознаха 
присъстващите с всички програми и 
мерки, които службата ще реализира 
през 2019 година. Участниците имаха 
възможност подробно да се запознаят 
с програмите, условията и начина за 
кандидатстване по всички публични 

покани - пре-
доставяне на 
субсидии за 
самонастаня-
ване на работа 
на роми, про-
грами за ста-
жанти - неза-
ети със средно 
образование, 
субсидии за 
самостоятелна 
заетост, про-

грама за придобиване на практически 
знания, за професионална практика, 
изпълнение на обществени дейности, 
ангажиране на безработни лица с 
увреждания и др.

Най-голямо внимание сред при-
състващите предизвика програмата 
за обучение и преквалификация на 
безработни лица от регистъра на Тру-
довата борса. Особен интерес към тази 
програма проявиха новооткритите тек-
стилни фабрики “Кентаур” и “Викан-
текс”, които през последните месеци 
започнаха производство в цеховете на 
бившия завод „Кобос” и на този за 
производство на чорапи.

П.Л.Р. 

Мигранти се включиха в пролетното 
почистване на пазара в Босилеград

В Босилеград се проведе 
акция по пролетно почис-
тване на пазара, в която 
заедно участваха мигранти 
и бежанци, настанени в 
Центъра за мигранти, и 
работници от местните 
публични предприятия и 
общински организации. 
Целта на инициативата бе 
мигрантите да изкажат бла-
годарност за доброто отно-
шение и грижите, които им 
оказват общината и Центъра 
за социални грижи, чиито 
служби са поместени в една 
част от обектите на пазара. 

Центърът за социални 
грижи през изминалия период се 
оказа като един от важните фак-
тори за приемането на мигранти и 
бежанци в нашата община, както и 
за приют на непридружени непъл-
нолетни бежанци.

Представителите на Програмата 
на Европейския съюз за управление 
с миграциите в Република Сърбия 
изтъкнаха, че с тази инициатива миг-
рантите са показали желанието си по 
някакъв начин да бъдат полезни и да 
допринасят за развитието на общнос-
тите, в които временно пребивават. В 
знак на благодарност към общината 
и нейните институции представи-
тели на Програмата на Европейския 
съюз за управление с миграциите 
подариха компютър и компютърно 
оборудване на Центъра за социални 
грижи в Босилеград. 

Участниците в акцията поздравиха 
кметът Владимир Захариев и Йелена 
Марич Лукович,  представителка на 

Европейския съюз от Програмата за 
управление с миграциите в Репуб-
лика Сърбия. 

Захариев благодари за дарението 
и подчерта, че Община Босилеград 
и занапред ще оказва помощ на миг-
рантите и бежанците и ще полага 
усилия за създаване на качествени 
условия за престой в тукашния Миг-
рантски център. 

„Винаги се стараем да бъдем добри 
домакини на всички хора, без оглед 
от кои краища на света идват в Боси-
леград. Ще продължим да укрепваме 
и сътрудничеството с всички между-
народни организации, които високо 
оценяват нашата съпричастност към 
мигрантите и осигуряват дарения на 
общината, за което сме им изклю-
чително благодарни”, каза между 
другото кметът.   

За участниците в акцията бе орга-
низиран и коктейл.

П.Л.Р. 
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В цеха на „E Миролио” в Димитровград 

125 работници, а може и повече 
* На фирмата трябват шивачи, предлага се и безплатно обучение, но интересът е малък. 

В цеха на „E Миролио” в 
Димитровград се работи на 
пълни обороти. В производс-
твото са ангажирани 125-има 
работници, но има възмож-
ност за назначаване на много 
повече, сподели директорът 
Тодор Георгиев. В цеховете 
на фирмата в Пирот, където 
„Е Миролио” е купил част от 
някогашната фирма „Първи 
май” (a след това и „АХА 
Мура„), заетите са двойно 
повече. Седалището на фир-
мата засега обаче продължава 
да е в Димитровград, а Геор-
гиев е директор и на цеха в 
Пирот. 

Това, което е важно и което 
трябва да се потенцира, е 
факта, че цехът в Димитров-
град се нуждае от още работ-
ници предимно шивачи, 
но засега интересът за тези 
работни места е ограничен. 
Фирмата предлага и обуче-
ние за работната ръка, която 
иска да се преориентира към 
шавашкия занаят. 

Както разбрахме от Геор-
гиев, производственият про-
цес върви по график. Никакви 
проблеми не са възниквали 
след като „E Миролио” е 
купил цеха от „Интертекст”, 
съответно всички работници 

са прехвърлени на работа в 
новата фирма и не е имало 
никакви формално-юриди-
чески неясности. 

Производственият асорти-
мент не е сменян, съответно 
„Е Миролио” е продължил да 
изработва предимно дамско 
модно облекло. Разбрахме и 
това, че фирмата е купила 20-
ина помещения във Франция, 
така че продукцията зана-
пред ще се пласира и в тази 
страна. Досега тя е продавана 
в няколко страни – България, 
Румъния, Грузия и др.  

Б. Д. 

В помещението на Сдружението на пенсио-
нерите в Цариброд 

Лекция за захарната болест 

Д-р Никола Йорданов, спе-
циалист по обща медицина 
в Здравния дом в Цариброд, 
тези дни в помещението на 
Сдружението на пенсио-
нерите изнесе лекция под 
название „Какво трябва да 
знаят страдащите от захарна 
болест”. Организатори на про-
явата бяха: Сдружението на 
пенсионерите, Съюзът на пен-
сионерите по инвалидност, 
Сдружението „Хендикеп”, 
Сдружението за борба срещу 
захарната болест „Цариброд” 
и общинската червенокръстка 
организация.

Присъстващите имаха въз-
можност между другото да 
разберат, че страдащите от 
диабет могат да живеят както 
и хората, които нямат про-
блеми с тази болест, но усло-
вието е да се движат, т.е. да 
бъдат активни във физическо 
отношение, редовно да измер-
ват нивото на кръвната захар, 
да спазват терапия и правилно 
да се хранят. Органите, които 
най-много страдат от диабета 
са: мозъка, очите, бъбреците и 

периферното кръвообръще-
ние. 

„Много е важно здравите 
хора редовно да измерват 
нивото на кръвната захар, 
тъй като самата болест е тиха. 
Някога се регистрира, когато 
вече са изпъкнали комплика-
ции със здравето и тогава в 
лечението веднага трябва да 
се използва инсулин. За добро 
гликорегулиране е необхо-
дима редовна употреба на 
лекарства, физическа актив-
ност, която трябва да бъде 
лека и дозирана в съответс-
твие с възрастта и здравното 
състояние. Най-съществен е 
самоконтролът, т.е. активното 
отношение на пациента към 
болестта”, каза д-р Йорда-
нов. 

„Храненето също трябва да е 
адекватно. Трябва да се спазва 
пирамидата на храненето, да 
се отбягват сладките, алкохола 
и цигарите...”, добави той. 

В Царибродско има около 
500 регистрирани диабе-
тици. 

Б. Д. 

Избрано ново ръководство на Сдружението на пенсионерите в 
Босилеград

Панайот Дойчинов е нов председател  
на босилградските пенсионери 

Панайот Дойчинов е избран 
за председател на Общинското 
сдружение на пенсионерите 
в Босилеград на редовната 
Избирателна скупщината на 
сдружението, която се про-
веде миналата седмица. През 
изтеклите 4 години Дойчинов 
заемаше поста зам.-председа-
тел на пенсионерската орга-
низация.

На редовната Избирателна 
скупщината, която наброява 
25-има членове, делегирани 
от местните организации в 
Босилеград и от по-големите 
селски центрове, бяха избрани 
и членове на другите управ-
ляващи органи на сдружени-
ето. Новия зам.-председател 
е Иван Йорданов, а секретар 
- Иван Евтимов. Избрани бяха 
и 11 членове на Изпълнител-
ния съвет.

От новоизбраното ръко-
водство узнахме, че досегаш-
ният председател на Сдру-
жението на пенсионерите в 
Босилеград Гоне Григоров си 
подал оставка поради здра-
вословни причини. 

На заседнието е разисквано 
и положението в пенсионерс-
ката организация и е   конста-
тирано, че досегашната актив-
ност е била недостатъчна, така 
че новото ръководство трябва 
да покаже повече съпричаст-
ност към най-застрашените от 
бедност пенсионери в общи-
ната и да организира редица 
хуманни инициативи с цел 
осигуряване на материална и 
финансова помощ за тях. 

Скупщината взела решение 
да се поискат точни данни от 
Фонда за пенсионно и инва-
лидно осигуряване с цел уточ-

няване броя на пенсионери в 
общината. На заседанието е 
констатирано, че общата сума, 
която всеки месец се изплаща 

за пенсии в нашата община, 
възлиза на 40 милиона динара 
и че пенсиите представляват 
основен приход за голям брой 
семейства в Босилеградско. 

Също така е договорено 
ръководството на сдружени-
ето в бъдеще по-активно да 
се включи в организирането 
на културни инициативи, екс-
курзии за своите членове и 
да засили сътрудничеството с 
пенсионерското сдружение в 
Цариброд и със сдруженията 
от съседните общини, включи-
телно и с колегите си от Кюс-
тендил и Крива паланка. 

На Изпълнителния съвет е 
наложено в близкото бъдеще 
да изготви конкретна про-
грама за реализация на запла-
нуваните дейности.    П.Л.Р. 

Босилеградски ученици в конкурса за детска рисунка  
„Пролет върху листа” в Кюстендил 

Данка Стойнева спечели първо,  
а Миляна Митов - второ място

Данка Стойнева, ученичка в пети клас 
на ОУ „Георги Димитров” в Босилеград, 
спечели първо място в конкурса за детска 
рисунка „Пролет върху листа” в категори-
ята ученици извън България, който за 12-
а поредна година организират Община 
Кюстендил и Художествената галерия 
„Владимир Димитров - Майстора”. Пър-
вокласничката в босилеградската гимна-
зия Миляна Митов завоюва второ място 
в същата категория. Най-успешните учас-
тници в конкурса са получили грамоти 
и предметни награди, както и покани за 
участие в пленера „Творческо плодоро-
дие”, който ще се проведе през есента в 

Кюстендил и село Шишковци, където е 
творил великият български художник 
Владимир Димитров - Майстора. 

Сред най-добрите рисунки в конкурса 
журито класира и творбите на петоклас-
ника Огнян Йойич и на гимназистката 
Анджела Аначков, чиито изображения 
също са представени на изложбата във 
Възрожденското училище в Кюстен-
дил.

Босилеградските ученици участваха 
в конкурса под ръководството на пре-
подавателя по изобразително изкуство 
в ОУ Любиша Пенев. Той изтъкна, че е 
изключително доволен от постиженията 

на учениците си и добави, че се надява 
успехът им да даде стимул и на другите 
догодина по-масово да се включат в пре-
стижното състезание.

В тазгодишното издание на конкурса 
за детска рисунка „Пролет върху листа” 
са се включили около 600 ученици от 
България и чужбина.

П.Л.Р.
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Литературна проява в НБ „Детко Петров” 

Вечер, посветена на Лили Спасова 
В димитровградската 

Народна библиотека „Детко 
Петров” тези дни бе предста-
вено творчеството на българ-
ската авторка Лили Спасова. 
Родена е преди 50 години. 
Автор е на пет книги поезия 
и проза – „По диогенски” 
(2005 г.), „Една приказна исто-
рия” (2007 г.), „Приказките на 

Дара” (2009 г.), „Седмият ден” 
(2012 г.) и „Парченце щастие” 
(2015 г.). Наскоро ще излезне 

поредната книга с приказката 
й „Ментолчо”. 

Спасова 17 години е рабо-
тила като библиотекар. От 
2009 година работи в ДАБЧ. 
Автор е на образователното 
детско сп. „Арти” и на сп. 
„Ния балеринка”. Има публи-
кации в периодичния печат. 
Повече от година и половина 

е автор и водещ на предава-
нето „Пъстри приказалки” 
в Радио продукция „Роса”. 
Съставител е съмвестно с д-р 

Лилия Старева на поредицата 
„Българската народна мъд-
рост по света”, включваща в 
себе си богатство от българс-
кото народно творчество. Кни-
гите са с гатанки, приказки за 
Хитър Петър, поговорки, за 
светци и празници и др. 

На промоцията с автор-
ката говори колежката й по 
перо от димитровградската 
библиотека Елизабета Гео-
ргиева. Плени искренността 
и непринуденото поведение 
на Спасова. От стихотворени-
ята й, които публиката имаше 
възможност да чуе, пролича, 
че става дума за автор, който 
пише изключително хубаво. 
Спасова опроверга констата-
цията, че „пише модерно”, 
а каза, че „само пише така, 
както й диктува сърцето”.  

Като гост на представянето 
участва някогашният редак-
тор в изданията на „Братство” 
„Другарче” и „Мост” Денко 
Рангелов, който не пести ком-
плименти за Спасова и като 
човек и като литературен тво-
рец. Оказа се, че в някогаш-
ните издания на „Братство” са 
публикували творби на Спа-
сова и че Рангелов и тя са били 
и нататък са добри приятели и 
сътрудници в литературното 
поле.                                Б. Д. 

Изложба от фотографии в Димитровград 

Как младите виждат града 
В Галерията „Методи Мето 

Петров” в Димитровград неот-
давна бе открита изложба от 
фотографии, като част от 
конкурсния проект „Активно 
участие на младите, като 
предусловие за развитие на 
обществото”, който се реа-
лизира от Сдружението на 
граждани „Фокус Цариброд”, 
а се финансира от ЕС. В тери-
торията на Димитровградска 
община изпълнител на про-
екта е ЮНДП (UNDP), а той 
е спечелен от споменатото 
димитровградско сдруже-
ние в рамките на програмата 
Рилоуд (Reload). 

Изложбата откри предсе-
дателят на „Фокус Цариброд” 
Тони Алексов. Той напомни, 
че от самото начало младите 
са били включени в проекта 
чрез работа в работилници. 

Автори на фотографиите 
са млади хора, предимно 
ученици в местната гимна-
зия. Фотографиите отразяват 
тяхното виждане на обста-
новката в града в областта на 
сигурността, комуналното 
уреждане, икономическите и 
други перспективи в града и 
общината и др.  

Б. Д. 

Съобщение на Държавната 
агенция  

за българите в чужбина 

Държавна агенция за българите в чужбина на 20-ти март 
публикува съобщение на своя сайт, в което ръководството 
на ДАБЧ уведомява кандидатите - заявители за удостове-
рение за български произход за следното:

1. Заявителите подават документи за удостоверение 
за български произход на  административното гише на 
Агенцията и по Консулски път.

2. С предимство се приемат документите на заявители, 
регистрирани в електронната система на ДАБЧ за съот-
ветния ден, и документите на приетите студенти по ПМС 
103 от българските общности в чужбина.

3. Заявители, които са пропуснали определената им 
дата, и лицата, които нямат регистрация в електронната 
система, могат да подадат документи в рамките на работ-
ното приемно време на гишето на ДАБЧ.

4. Документите, доказващи български произход, се при-
емат в копие и оригинал, като оригиналните документи 
се задържат до издаването на удостоверение за български 
произход.

5. Удостоверенията на студентите, лица работещи по 
трудов договор в български фирми, деца посещаващи 
детски градини и учебни заведения, се издават в рамките 
на един календарен месец, считано от датата на подаването 
на заявлението и ще се получават на гише, в рамките на 
определеното работно време.

6. Заявителите не се допускат до административните 
помещения на Агенцията по никакъв предлог.

П.Л.Р. 

Чехов пред нишката публика
В рамките на конкурсната 

част от фестивала “Театър на 
кръстопът” в Ниш на 16 март 
гостува Плевенският театър 
„Иван Радоев”, който се пред-
стави с пиесата “Вишнева гра-
дина” на Чехов. Според режи-
сьора Василий Сенин  с тази 
пиеса на Чехов е започнала 
нова ера в драматургията. Това 
не е драматургия на реплики 
или монолози, а драматургия 
на ситуацията.

Директорът на  ниш-
кия народен театър  Спасое 
Милованович каза, че пиесата 
“Вишнева градина” на Чехов, 
сменяйки мястото на публи-
ката и сцената, допълва при-
казката за ролята на театъра 
в общество без емпатия. „Да 
кажете една дума, да изразите 
мнение, разкажете история – 
всичко това  можете да напра-
вите сами, без други хора. За 
да се окажете в ситуация, са 
нужни други хора”. В пиесата 
си “Вишнева градина” Чехов 
разказва историята на този 
не толкова прост език - чрез 
ситуацията.

Нека да припомним, че 
“Театъра на кръстопът” стар-
тира на 11 март - Деня на 
Националния театър в Ниш, 
и продължи до 19 март, когато 
театърът от Солун изнесе пие-

сата “Сараево 1914. - Малката 
е тази гроба”, в чест на награ-
дените актьори и пиеса.

За най-добро представяне 
на фестивала бе наградена 
пиесата “ Здрачът на боговете “  
на театъра от Марибор.

„Имайки предвид основ-
ните критерии на фестивала - 
утвърждаване на приликите и 
различията в културната иден-
тичност на държавите и наро-
дите, които споделят същите 
кръстовища на европейски и 
световни пътища в предиз-
викателствата и перспекти-
вите на съвременния театър, 
спектакълът “Здрачът на бого-
вете”, въпреки изключително 
трудната тема, изгради всички 
свои елементи и направи 
автентична театрална магия. 
Това е подкрепено от надеж-
дна редакционна процедура, 
четене на световната тра-
гична тема на раждането на 
фашизма, а в нея и безнадеж-
дното положение на човека и 
неговото страдание ”, се казва 
в обоснованието на наградите 
на Словенския национален 
театър от Марибор.

Най-добрият актьор на 
фестивала е Марко Марко-
вич, който интерпретира 
характера на Ърнест Боснак 
в пиесата “Когато Сомбор е 

Холивуд”, с която се представи 
Народният театър от Сомбор. 
Най-добрата млада актриса 
на фестивала е Йелена Лабан, 
която изпълни своята роля 
в спектакъла “Капитал” на 
Кралския театър “Зетски дом” 
от Цетине, Черна гора.

Журито на Първия между-
народен театрален фестивал 
в Ниш беше в състав:  Миа 
Бегович, театрална и филмова 
актриса от Загреб, Катарина 
Коцевска, актриса от Ско-
пие, Богдан Костая, актьор и 
режисьор от Арад (Румъния), 
Бранислав Зага Мичунович, 
посланик на Черна гора в Сър-
бия, и Енвер Петровци, актьор 
и професор от Прищина.

С. Дж.
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Общински преглед на рецитатори

Ще участват в окръжното  
състезание в Сурдулица

За поредна година Центъ-
рът за култура „Босилеград” 
със съдействието на основ-
ното училище и гимназията 
организира традиционното 
мероприятие - Общински 
преглед на рецитатори, в 
което участие взеха над 40 уче-
ници от основното училище и 
гимназията. Рецитаторите се 
състезаваха в три възрастови 
категории - от I до IV клас, от 
V до VIII и гимназисти. Спо-
ред регламента учениците 
декламираха по едно стихот-
ворение, чието времетраене 
трябваше да е не повече от 3 
минути. Изпълненията на със-
тезателите оценяваше жури в 
състав - Ирена Глигоров, пре-
подавтел по български език 
в ОУ „Георги Димитров” в 
Босилеград, Наташа Стоев, 
преподавтел по сръбски език 
в същото училище, и Божи-
дар Иванов, журналист, зает 
в Центъра за култра.

При учениците от начал-
ните класове първо място 
спечели четвъртокласничката 

Магдалена Тодоров, на второ 
се нареди  първокласникът 
Мартин Миленов, а на трето 
- Бояна Николов от втори 
клас. 

Сред учениците от V до 
VIII клас най-успешна бе 
осмокласничката Кристина 
Йовев, второ място завоюва 
съученичката й Саня Владими-
ров, а трето - Ясмина Митов, 
ученичка в шести клас.   

Четвъртокласничката 
Мартина Миланов бе най-
успешна декламаторка сред 
гимназистите, второ място 
спечели Валерия Николов от 
първи клас, докато третоклас-
ничките Анджела Митов 
и Миляна Арсов разделиха 
трето място. 

Най-успешните от общин-
ското състезание се класираха 
за участие в окръжния преглед 
на рецитатори, който на 6-ти 
април ще се проведе в залата 
на Културния център в Сур-
дулица.

П.Л.Р. 

Представителна изложба в Галерията „Методи Мето Петров” 

Изложба на две художнички – майка и дъщеря 
В димитровградската гале-

рия бе открита изложба от 
художествени произведения 
на известната художничка от 
Ниш Славица Ерделанович 
Цурк и дъщерята й Мария 
Цурк, която също е худож-
ничка с академично образо-
вание. 

Славица, на която това е вто-
рото представяне в димитров-
градската галерия, експонира 
абстракциите си, работени в 
различни техники – акрил, 
въглен, молив, пастел... 

Мария се представи с абс-
тракциите, работени в мас-
лена техника. 

В каталозите, отпечатани по 
случай изложбата, художни-
кът Звонимир Костич Палан-
ски между другото оценява, че 
„в картините на Славица Ерде-
ланович Цурк не се намира 
човек, а само неговия глас, 
следи се звукът на този глас с 
различен интензитет, който се 
влива в повърхността на раз-
личните багри и светлинния 
проблясък. Оркестриране и 
пулсиране на звука, неговото 
отдалечаване и завръщане, 
„колоплет“ от линии във 
вечния трепет, чийто извор 
е в човешката душа и който 
в своето откъсване винаги 
отново откъсва и отнася част 
от душата. Това се случва у 

всеки човек, а Славица успя да 
го представи по художествен 
начин.” 

Изкуствоведът Радмила 
Влаткович пък във втория 
каталог, посветен на Мария 
Цурк, между другото казва, че 
„Мария е успяла да изгради 
автентичен изобразителен 
почерк, опиращ се предимно 
върху нейната колоритна бра-
вурозност. Нейната живопис 
се отличава с колоритната 

плътност, чиито повърхности 
имат и акварелна прозрач-
ност, макар че става дума за 
маслена техника. Въпреки че 
са акварелно прозрачни, кар-
тините на Мария Цурк имат 
пъстро изобразена фактура, 
която пулсира в художестения 
смисъл.” 

Славица Ерделанович Цурк 
е родена преди 55 години в 
Ниш. Дипломирала се е 1979 
година в специалността живо-

пис във Факултета на прилож-
ните изкуства в Белград при 
професор Райко Николич. 
През 1983 година се сдобила 
с магистърска степен в същия 
факултет специалност стенна 
живопис при професор Гра-
димир Петрович. От 1981 до 
2004 г. е преподавала рисуване 
и живопис в Художественото 
училище в Ниш, след което 
станала редовен професор 
във Факултета по изкуствата 

в Ниш, където преподава 
стенна живопис. В актива си 
е записала 33 самостоятелни 
изложби, както и участия в 
около 260 колективни в стра-
ната и чужбина. 

Мария Цурк е родена през 
1995 година в Ниш. Дипло-
мирала се е в Департамента 
за изобразително изкуство 
към Факултета по изкуствата 
в Ниш през 2016 година при 
професор Катарина Джор-
джевич. През 2017 година 
придобива мастер степен във 
Факултета по изобразително 
изкуство в Белград, специал-
ност живопис при професор 
Гордана Николич. Миналата 
година е започнала и мастер 
следване - специалност „Кон-
сервация и реставрация“ във 
Факултета по приложните 
изкуства в Белград. Записала 
е 60 самостоятелни изложби 
и участия в над 60 колективни 
в страна и чужбина. 

И двете художнички бла-
годариха на организаторите 
за това, че взеха решение да 
организират именно изложба 
на техните картини. Особена 
благодарност отправиха към 
колегата си Бранко Николов, 
който живее и твори в Ниш 
и София, дал своя принос в 
организирането на проявата. 

Б. Д. 

„Брак - мрак” в Босилеград

В организация на Цен-
търа за култура на 23 март в 
Голямата зала на Културния 
дом в Босилеград белградс-
кият театър „Славия” изнесе 
своето представление „Брак 
- мрак”. 

Става дума за комедия, в 
която артистите, в ролите на 
брачни терапевти, по уника-
лен комичен начин пресъз-
даваха различни ситуации, 
смущения и спорове между 
брачните партньори във все-
кидневния им живот, както и 

начините, по които мъжът и 
жената  преодоляват такива 
несъгласия и се приспособяват 
към правилата на семейния 
живот. 

Режисьор на пиесата е Теа 
Пухарич, а направена е по 
мотивите от романа „Как да 
убиеш съпруга си и защо” 
от Антониа Амуриа. Ролите 
изпълниха артистите Янко 
Цекич и Александра Бело-
шевич.

Входът за представлението 
бе свободен.                  П.Л.Р.

Любопитно 

Читател! 
Данча Соколов вероятно е 

един от най-верните читатели 
на вестник „Ново Братство”. 
Всеки втори четвърътк, когато 
отпечатания най-нов брой на 
вестника пристига с рейса 
„Ниш-експрес”в Димитровг-
рад, той чака заедно с онези, 
чието задъжление е да при-
емат пратката. И взема обик-
новено по 4 екземпляра – за 
него, роднини и приятели. 

„По-добре е така. Чакам 
го когато пристига, тъй като 
по-рано се случваше вече на 
следващия петъчен и пазарен 
ден в общината да се „раз-
граба” от будките, в които 
го давате”, коментира пред 
вестника ни Соколов. 

Предвид, че е пенсионер, 
няма проблем да отдели 
малко време всеки втори 
четвъртък за чакане на вес-
тника. 

Що се отнася до качест-
вото на статиите, които пред-
лага „Ново Братство”, Данча 
по принцип е доволен, съот-
ветно „не намира махна”. 

А ние от „Ново Братство” 
можем само да се гордеем, 
че имаме такива верни чита-
тели! 

Б. Д. 
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Поглед към миналото 

Държавни глави и премиери  
на България и Сърбия  
пребивавали или минавали  
през Цариброд (2) 

(Продължение  
от миналия брой) 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
След Втората световна война на път за словенския 

курорт Блед, където били подписани прослову-
тите Бледски споразумения между ФНР Югосла-
вия и НР България, през Цариброд минал Георги 
Димитров. На 27 юли 1947 година на железоптъната 
гара в Цариброд по случай идването на Димитров 
бил организиран голям народен митинг, на който 
говорил тогавашният министър-председател на 
България. В речта си той между другото поръчал на 
царибродчани, че „представляват жив мост между 
Сърбия и България”. 

На път за България два пъти през Цариброд 
минал и някогашният лидер на Югославия Йосип 
Броз Тито. Първия път през 1947 година, а втория 
- през 1965 година, когато на царибродската желе-
зопътна гара го посрещнал тогавашният председа-
тел на Общинската скупщина Стоян Наков. Тито не 
излизал от влака, а насъбралите се граждани, сред 
които били преди всичко най-видните членове на 
комунистическата партия в общината, поздравил 
от прозереца на вагона. 

РАДОЙЕ КОНТИЧ И ЖАН ВИДЕ-
НОВ 

Двамата премиери били в Цариброд-
ско през средата на август 1996 година. 
Те не идвали в самия град, а се срещали 
на Граничния преход „Градина”, където 
пуснали в действие пръвата оптическа 
кабелна магистрала между двете съседни 
страни. 

Премиерите открили и възпоменателна плоча на 
граничната линия, която трябвало да бъде траен спо-
мен за това събитие във връзка с отношенията между 
двете страни. Българските журналисти охаракте-
ризирали плочата като - „паметник на жицата”. 
След речите и церемонията по откриването на 

оптическата кабелна мрежа Контич и 
Виденов със сътрудниците си отишли на 
обяд в обекта на някогашното цариброд-
ско гостилничарско-туристическо пред-
приятие „Балкан” в граничната зона. На 
тържеството присъствало и общинското 
ръководство на Царибродска община, 
начело с тогаваш-
ния кмет Никола 
Стоянов. 

Нека да отбе-
лежим, че Радойе 
Контич бил пре-
миер на Съюзна 
република Югос-

лавия (СРЮ), която обхва-
шала Сърбия и Черна гора. 
Той бил кадър от Черна 
гора, съответно член на тога-
вашната управляваща в тази 
страна Социалдемократи-
ческа партия. Президент на СРЮ бил Слободан 
Милошевич, който по това време, след прекратява-
нето на гражданската война в Босна и Херцеговина 
и подписването на Дейтънското споразумение, от 

страна на Запада бил квалифициран почти като 
„принц на Балканите”. Жан Виденов по това 
време не бил много популярен в България, тъй 
като, докато бил начело на българското прави-
телство, страната навлязла в остра икономическа 
криза и се появила галопираща инфлация. Той 
бил от редиците на левите политически сили. 

Предвид, че по това време на излизане от СРЮ 
гражданите на страната трябвало да плащат 
такса на контролния пункт, срещата на двамата 
премиери в района на Царибродско мотиви-
рала някогашния журналист и карикатурнист 
на в-к „Братство” Богдан Николов да 
нарисува карикатура, на която Жан 
Виденов призовава Контич да влезе в 
територията на България, но Контич 
се опира и му отговаря: „По-добре е 
ти да влезеш в нашата територия, тъй 
като в противен случай аз ще трябва 
да заплатя такса”. 

ПЕТЪР СТОЯНОВ 
През декември 2000 година на път за 

Ниш президентът на Р България Петър 
Стоянов спрял на площада в Цари-
брод, където тогавашният кмет д-р 
Симеон Васов и още около две хиляди 
граждани се събрали да го посрещнат. 
В импровизираната си реч, президен-
тът Стоянов казал, че „българите в 

Сърбия са естественият мост между гражданите на 
двете страни, по който безпрепятствено се пренасят 
стоки и идеи”. 

Това било времето, когато в Сърбия (и Черна гора) 
тъкмо се оттеглил от властта Слободан Милошевич 
и когато управлението на страната поела полити-
ческата коалиция ДОС. Д-р Воислав Кощуница бил 
избран за президент на тогавашна СРЮ (на поста 
президент на Сърбия продължавал да е Милан 
Милутинович), докато за премиер бил назначен д-р 
Зоран Джинджич, който три години след това бе 
екзекутиран пред вратата на сградата на сръбското 
правителство. 

Освен от кмета Васов и сътрудниците му, Стоя-
нов в Цариброд бил посрещнат и от ръководителя 
на КИЦ „Цариброд” Небойша Иванов и неговите 
сътрудници, който години след това и сам стана 
кмет на общината. В края на приветственото си 
слово Петър Стоянов на кмета на Димитровградско 
д-р Симеон Васов пожелал втори мандат на поста 
кмет на общината. Членовете на тогавашния клон на 
студентското сдружение „Отпор” (което на ниво на 
републиката изиграло голяма рола в свалянето на 
режима на Милошевич) на президента на България 
подарили значки и фланелки с характерния белег 
на организацията – повдигнат и стиснат юмрук. 

Нека да отбележим, че Петър Стоянов след това 
отпътувал в Ниш, където се срещал с колегата си 
д-р Воислав Кощуница. 

Факт е, че в Цариброд е пребивавал и бившият 
премиер на Сърбия д-р Зоран Джинджич, на чието 
име след убийството му е назован и централният 
градски площад. Джинджич обаче в града е пребива-
вал в началото на 90-те години на миналия век, но не 
в качеството си на премиер, а като един от водачите 
на опозиционните сили в Сърбия, които се борили 
срещу режима на Милошевич. Премиер станал 
10-ина години по-късно след петооктомврийските 
протести през 2000 г. 

(В следващия брой – Тадич и Първанов, Кощуница и 
Сакскобургготски, Дачич и Орешарски и Вучич и 

Радев) 
Б. Димитров 
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Елизабета Георгиев на детския „Медиана фестивал”

Поетесата от Димитровград сред най-известните детски автори в Сърбия
През миналата седмица 

в Ниш се проведе XI поре-
ден „Медиана фестивал” на 
детското творчество и твор-
чеството за деца. Както е и 
редно, гостите на фестивала 
бяха поздравени от децата, 
този път от актьорското учи-
лище на Милена Плавшич, 
които изиграха писа по текс-
тове на Игор Коларов. Гостите 
официално поздрави ръко-
водителката на кабинета на 
Община Медиана Душанка 
Китанович, която посочи, че 
главната цел на фестивала 
е децата да се отделят от 
мобилните телефони и да се 
доближат до литературното 
творчество. Тя припомни на 
гостите за първия сборник 
на „Медиана фестивала“ от 
2008 година. Община Медиана 
ежегодно публикува сборник 
с детски творби и творби на 
детски писатели от всеки фес-
тивал. Повече от десет години 
най-голямата нишка община 
организира този фестивал и 

се стреми всеки следващ да 
бъде по-различен и по-добър 
от предишния, но винаги по 
мярка на детето.

Директорът на „Медиана 
фестивала“, писателката Вио-
лета Йович, поздрави при-
състващите деца, учители и 

родители, събрани в залата 
на Офицерския дом, както и 
гостуващите детски автори от 
цяла Сърбия и писателите от 

Германия. Тя благодари на 
всички взели участие в кон-
курса, темата на който тази 
година била „Как да се стигне 
до целта в ботуши от 7 мили”. 
Йович изтъкна, че тази година 
са пристигнали много разкази 
на деца на различна възраст от 
чак 8 държави.

В рамките на фестивала 
детските писатели посетиха 
всичките десет основни учи-
лища, разположени в терито-
рията на Община Медиана.

Писателката от Димитровг-
рад Елизабета Георгиев, която 
пише за деца и възрастни на 
сръбски и на български език, 
беше един от гостите на фес-
тивала. В рамките на програ-
мата тя гостува на ОУ „Вожд 
Караджордже” в Ниш, където 
проведе работилница и чете 
своите стихотворения и при-
казки, а след това всички учас-
тници се събраха в залата на 
Философския факултет и се 
представиха със своите творби. 
                                          С. Дж.

Решение  
- за възмущение?

ГРАД С ИМЕ  
И ПРЕЗИМЕ
• Единствен случай

• Кой пощенски код ще носи 
градът?

Прочетох статията на корес-
пондента на „Ново Братство” 
от Цариброд Бобан Димитров 
и останах в почуда от решени-
ето на високорангирания състав, 
участвал в него. Очакивах просто 
да вземат единственото и логично 
решение – да се възвърне старото 
хубаво и с нищо неопетнено име 
на града – ЦАРИБРОД!

Но, уви!  - Не може така - и от 
1 март  2019 година  родният ни 
град ще се казва – и ЦАРИБРОД 
и ДИМИТРОВ(град)?! Значи град 
с име и презиме. Невероятно! За 
моите години досега не съм сре-
щал подобен пример. 

Тъкмо тези дни се навършват 
69 години от „покръстването”  
на Цариброд в Димитровград с 
Указ на Народната скупщината 
на ФНР Югославия. И до днес  
не е известен „авторът” на тази 
идея. Обясняваше се, че това е 
направено с цел да се овековечи 
сътрудничеството между Тито и 
Димитров.

Петдесетина години по-късно 
се оказва, че това е била утопия.

След рухването на Берлинската 
стена – рухна и СФРЮ. Всички 
върнаха старите си имена: Титов 
Велес в Македония се преименува 

във Велес, Титоград в Черна гора 
стана Подгорица... и така нататък. 
Само Димитровград не можа да 
върне старото си хубаво царско 
име ЦАРИБРОД, което е носил 
с векове. Още по-жалък е фак-
тът, че от Димитров се отказа и 
Република България; разрушиха 
мавзолея  му в София. Дадено 
му е заслужено място в истори-
ята. Изглежда, че този факт не 
е достатъчен за нашите управ-
ници да поискат от надлежните 
органи да върнат старото име на 
града по същия начин, както е 
бил преименуван в Димитровг-
рад по-рано. Не мога да разбера 
защо и този път не е взето окон-
чателното решение, а продъл-
жава да се играе „дрънкалка“ с 
чувствата на населението от този 
край. Жителите на Царибродско, 
принадлежащи към българското 
национално малцинство, са лоя-
лни граждани на Република Сър-
бия и не са заслужили това.

Моята изненада е още по-
голяма, защото участвалите в 
„Кръглата маса” са хора с високи 
титли и заемащи отговорни пос-
тове, а не са се справили със зада-
чата. Жителите от града ми не 
могат да бъдат и царибротчани 
и димитровградчани.

Получава се чудна ситуация:  
когато човек пристигне в този град, 
влиза в Димитровград, а излиза от 
Цариброд, или обратно.

Матея Андонов

(Мненията и становищата, 
които са изказани в този текст, 

са лични мнения на автора, а не на 
редакцията на вестника.)

Република Сърбия
Министерство за опазване на околната среда
Номер: 353-02-99/2019-03
Дата 13.03.2019 г.
Белград
На основание член 10. алинея 1. и 2., а във връзка с член 29. али-

нея 1. и 3. от Закона за оценка на въздействие върху околната среда 
(„Служебен вестник на РС” 135/05, 36/09), дава следното

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управител на проекта „Андама”  ООД  Било – Димитровград е 
подал иск за вземане на решение във връзка с необходимостта от 
оценка на въздействието върху околната среда на проекта за експла-
тация на андезит, като технически строителен камък от повърхнос-
тната мина „Корито” в Цариброд, в рамките на експлоатационното 
поле, ограничено със следните координати:

Точка                       Y                                              X

1                         7 643 595                                 4 757 707
2                         7 643 830                                 4 757 865
3                         7 643 945                                 4 757 723
4                         7 643 920                                 4 757 579
5                         7 643 807                                 4 757 450

Заинтересованата общественост може да направи проверка на 
садържението на иска всеки работен ден от 11 до 14 часа в помеще-
нията на Минестерството за опазване на околната среда в Белград, 
ул. „Омладинских бригада“ 1, стая 428, както и на официалния сайт 
http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-
sredinu/, и да изпрати своето мнение в рамките на десет дена от деня 
на публикуването на това съобщение.
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Футболна Зона Юг: 

Босилеградска „Младост” записа две равенства
В 17-ия и 18-ия кръг във Фут-

болна Зона Юг футболистите на 
„Младост” записаха две равенства 
срещу „Будучност” в Босилеград 
и „ОФК Ниш” в Ниш.

Първия мач, който „зелените” 
изиграха пред своите фенове през 
пролетанта част от първенството, 
завърши наравно - 0:0, а съпер-
ник на „Младост“ бе „Будучност” 
от Орашйе. Въпреки че имаха 
териториален превес и създадоха 
далеч повече голови положения 

от противника, за съжаление 
босилеградчани не успяха да вка-
рат гол и да спечелят победа.

В 18-ия кръг възпитаниците 
на треньора Владица Манасиев 
завоюваха една точка от гостува-
нето си на петокласирания „ОФК 
Ниш” в нишкия квартал Панте-
лей. Голмайстори за „Младост” 
бяха Драган Джокич и Никола 
Спасич. И в тази среща боси-
леградчани изпуснаха победата, 
тъй като бяха по-добрият отбор 

и не успяха да реализират голям 
брой шансове. 

Във временното класиране 
„Младост” заема последно 
място с 11 спечелени точки. На 
челната позиция продължава да 
е „Пчиня” с 42 точки, а следват 
„Власина” с 39  и „Пустa река”  и 
„Балкански” от Цариброд с по 33 
спечелени точки.

В следващия кръг „Младост” 
посреща Вранска баня на 30 март 
(неделя).                       П.Л.Р. 

Приключи първенството на Регионалната 
лига по тенис на маса „Ниш - А1“ 

Босилеградска „Младост“  
зае трето място

Тенисистите на „Младост“ 
завоюваха трето място в таз-
годишното издание на Реги-
оналната лига по тенис на 
маса „Ниш - А1“, което при-
ключи миналия уикенд. От 
12 изиграни срещи те регист-
рираха 7 победи и допуснаха 
5 загуби. 

На първо място се класира 
отборът „Топличанин 2“, 
който спечели максималните 
24 точки, втора позиция зае 
„Цариброд“ с 22 точки. Зад 
„Младост” се наредиха „Бело 
поле“, „Радан“, „Раднички 2“ 
и „Росуля 016“.

В мача от последния кръг, 
който се състоя във физкул-
турната зала на основното учи-
лище в Босилеград, нашите 
тенисисти отстъпиха с 1:4 
срещу „Цариброд“. Въпреки 
че изходът от срещата не 
можеше да повлияе върху 
крайното класиране на двата 
отбора, любителите на този 
спорт в нашия град имаха 
възможност да наблюдават 
изключително интересен 
двубой, в който опитните 
гости накрая заслужено три-

умфираха, а младите боси-
леградски тенисисти оказаха 
силна съпротива, потвържда-
вайки безспорния си талант 
и качествата, които притежа-
ват. Единствената победа за 
„Младост“ в тази среща заво-
юва шестокласникът Никола 
Захариев. 

В тазгодишното първенсто 
за „Младост“ се състезаваха: 
братята Никола и Александър  
Захариеви, Лука Николов и 
Братислав Стоименов. 

Треньорът на босилеград-
ския отбор Никола Талески 
изказва голямо задоволство 

от постигнатите резултати 
на своите възпитаници през 
изтеклия сезон, особено като 
се има предвид, че трима 
от тях все още са ученици в 
основното училище. Той бла-
годари на Община Босилеград 
и на Спортния съюз, които 
изцяло финансират клуба, 
благодарност изказа и към 
спонсорите, които с дарения 
са подпомагали дейностите 
на отбора.  

П.Л.Р. 

Тъжен помен

На 26 март се навърши 

ЕДНА ГОДИНА  
от смъртта на 

СТОЯН АНАСТАСОВ, 

преподавател в  
босилеградската гимназия,  

по потекло от Горна Лисина  
(1944 - 2018)

Вечно ще останеш в сърцата ни! 
С много обич и признателност се прекланяме пред 

твоя светъл лик!
От най-близките

Благовещение - един 
от най-светлите хрис-
тиянски празници 

Пред нас  е  великият  празник Благовеще-
ние на Пресвета Богородица. Благата вест  за 
раждането на  Спасителя  на  човечеството. 
Благовещение е част от Великдeнския празни-
чен цикъл и винаги се празнува на 25 март/7 
април. За спазващите Великия пост на праз-
ника се разрешава риба.

„Днес е начало на нашето спасение и явяване 
тайната от вечност: Синът Божи, Син на Дева 
става, и Гавриил благодатта благовества…“ 
– така започва тропарът за празника.

Благовещение e празник за всички христи-
яни, независимо от традицията и църквата, към 
която принадлежат. Празнува се едновременно 
от всички основни християнски деноминации 
– православие, католицизъм и протестантство. 
Всички християни отдават почит към едно от 
най-големите тайнства. Според Евангелието 
на този ден Архангел Гавриил съобщава на 
Дева Мария вестта, че тя ще роди Спасителя 
на човечеството, Сина Божий Иисус Христос. 
Празникът Благовещение се чества точно девет 
месеца преди Рождество Христово. Нарича 
се още “Благовец“ и се свързва с пролетното 
равноденствие и началото на пролетта, когато 
земята се затопля и природата се събужда за 
нов живот. 

Благовещение е съобщаване на блага, добра, 
радостна вест. (Евангелион: от ев – добро, благо, 
и ангелия – известие, вест, послание). Знаем, че 
апостолите са разпространили в света Благата 
вест за победата над смъртта, за Възкресението, 

но много преди те да научат за това, е започ-
нало осъществяване на спасението. В шестия 
месец след като Архангел Гавриил възвестил 
на свещеник Захария за рождението на свети 
Йоан Предтеча, същият Божий вестител бил 
пратен в Назарет при Дева Мария. Тая преб-
лагословена Дева била сгодена за един благо-
честив човек, на име Йосиф, който произлизал, 
както и тя, от рода на цар Давид.

Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: 
“Радвай се, благодатна! Благословена си ти 
между жените!” Смирената Дева се смутила 
от тия думи. Но ангелът продължил: “Не бой 
се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! 
И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш 
Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде 
велик и ще се нарече Син на Всевишния; и 
ще Му даде Господ Бог престола на отца Му 
Давид; и ще царува над дома Яковов навеки, и 
царството Му не ще има край.” Пресвета Дева 
казала на ангела: “Как ще бъде това, когато аз 
мъж не познавам?” — Ангелът й отговорил: 
“Дух Светий ще слезе върху тебе и силата на 
Всевишния ще те осени. Затова и Светото, 
Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син 
Божий.” 

След това ангелът възвестил на пресвета Дева 
и за радостта, обещана на сродницата й Елиса-
вета, която скоро трябвало да роди син. “Ето 
рабинята Господня — казала Мария, — нека 
ми бъде по думата ти?” Ангелът си отишъл, 
а светата Дева се отправила в планинската 
страна, при сродницата си Елисавета, която 
се изпълнила с Дух Светий и я приветствала, 
наричайки я майка на Господа.

Така пред нас са разкрити и словата на бла-
говестието за нашето спасение, и специфич-
ното му изображение: Девицата не е изправена 
пряко пред фактическата реализация на това, 
за да бъде заставена да го „претърпи“. Архан-
гелът й съобщава радостната вест, че е бого-
избрана и че ще може да стане „вместилище 
на Невместимия“, но редом с това й се дава 
свободата да приеме или да отхвърли волята 
Божия за себе си. И едва след този момент 
Светият Дух „осенява“ Отроковицата.

Благовещението е среща на любовта: Божи-
ята любов към човека, която се явява пример 
за почтителното отношение към човешката 
свобода, в среща с любовта човешка към Бога, 
приемаща с благоговение Неговия промисъл 
и прекланяща глава в смирено доверие. Света 
Богородица става майка на нашия Господ и 
Спасител Иисус Христос и чрез него на всички 
нас. Тя е наша духовна майка, която наис-
тина обича човешкия род като свои чеда и се 
грижи и подпомага като непрестанно моли 
Бога за нас, като непрестанно се застъпва за 
нас, именно затова отбелязваме този празник, 
а трябва да го отбелязваме и като празник на 
жената и майката. 

Честито Благовещение!

Подготви Д. Христова



Диго се и накладо 
кавторат, па узе да попържим да под-
ручуйемо с деда Лулу, а он остаде да се 
излегуйе и да зляпа у телевизорат. Уютро 
обича да чуйе кво че йе времето колка 
кой знайе дека че путуйе. Занела сам се 
и тикье он домене ме пита:

- Знайеш ли бабо кой празник йе денъ-
ска? Я га погледа зачудено, а он:

- Зарезоя бабо, Зарезоя. Сечаш ли се 
бабо ко смо некигаш славили тия праз-
ник, а съга съм забоварил дека йе Заре-
зоя, убил ме Марен.

- Ма де не ядуй, но иди та се пообричи 
и мивни, па да подручуйемо, колка съм 
нещо огладнела. 

Лула отиде да се бричи и чуйем га 
пуа нещо из купатилото, ама не може 
да орати додека се бричи. Излезе и се 
смишка. Лъснул се ко циганско дупе на 
месечину, па се малко и намерисал. Тури 
да подручуйемо. Он руча, кьути и се 
смищка. Знам дека йе нещо намислил, 
ама нече да исплюйе камичето. Наруча 
се преди мене, диже се и тури воду за 
каве и све се смишка. Я диго търпезуту 
и тамън да га питам кво йе намислил, 
ка некой утропа на вратата. Я отвори, 
а оно Илия, брат ми од чичу. Не съм га 
видела с године, много му се зарадува. 
Изпрегърчамо се и я му реко що се не 
йе явил и що не йе поваркал да подру-
чуйемо зайедно.

- Сестро, рече он, нарочно сака да ви 
изненадим, да видим ко се Лула спрема 
за Зарезою.

- Мани га Лиле, он забоварил дека йе 
Зарезоя. Сабале му рекъл телевизорат 
– одговори му я.

- Не ми се веруйе. Па знайеш ли ко 
смо се спремали преди године. Отидемо 
преди празникат, па изметемо колибуту, 
стуримо паучинете, обришемо прашиш-
тето, накладемо кавторат да видимо да 
не дими, пивнемо, мезнемо – направимо 
си репетицию и се върнемо. И не само 
нийе – удиме се свете колибе у лозята. 
А ютре дън – ко на вашар. У свако лозйе 
по десетина – двайесе човека. Пече се 
месо, пийе се рекьия и вино, стигне се до 
песму. Па дойде музика, па се зберемо 
на равнището под лозята, па оро, оро, 
оро и песме. До кой замън…

- Шуце, молим те, окьути се, не гази 
ми мазулят – яви се деда Лула. Беше ме 
много яд дека съм забоварил за празни-
кат, ама додека се бричи нещо смисли. 
Сакам да отидем до нашето лозйе. 

- Колка смо се договарали, насмея се 
Лила. Я затова свърну. Узел сам малко 
сланинку, от тънкьете кобасице – полу-
пушене, роштиульскье, купил съм резан 
лебац. Айде да се прошетамо и да се 
потсетимо. Ако сака, нека пойде и сес-
тра ми.

- А, нечу я – реко им. Нали колибуту 
растуримо та се греямо йедну зиму, а 
лозйето напущимо. И вийе че се мърз-
нете надворка, слънцето йе зубато. 

- Ако сестро, де да изпийемо по каве 
и да идемо, да ни мине мука. 

Отидоше весели, само що не полету, 
а върнуше се бърже – смързли се, ому-

сили се, помътавели. Лула кьути, пуа 
ко тераеж. Видим га, много му тежко, а 
Лила поче да ми расправля.

- Сестро, бърже отидомо, ама пусто-
лия. Од повечето колибе нема ни дира, 
од некойе само куп каменье. Нийедно 
лозйе се не работи, урасла у търнице. 
Све сливе, црешнье и круше суве и 
урасле у маовину, а и повечето ореси 
исънули. Гранкье на све стране, нема кой 
да гзи збере, а убаве су за подкладжу. 
Мука ми стану и си мислим дека су и 
оресите исънули од муку. Нема снег, 
ама некикъв студен ветар дува – реже. 
У туя джунглу не смеямо да завартимо 
огань, да не направимо пожар. А и не 
ни беше ни до йеденйе, ни до пийенье. 
Гълтнумо по глътку од рекьиюту колко 
за адет и назад. Него сестро, де съга 
ти ни направи Зарезою тука – нарежи 
сланинкуту, испържи кобасицете. И де 
сипи по чашу, не могу да оратим, гърло 
ме боли, уста ми се осушише.

– Шуре, мене ме сърце боли, много 
ми йе мучно, простеня деда Лула. Най-
више ми мука що никога не сретомо, 
що  нийеднога човека не видомо, колка 
смо у некою планину, а не покрай село. 
Това йе било некигаш гора, па дошли 
работни човеци, па направили ньиве, 
ливаде, лозя насадили. Па некойи од 
тия човеци помрели, другьи се съвили 
доземи, онекъдарели. Нови се родили, 
ама не научили селскуту работу, од 
селскуту муку побегли, ватили светът. 
Знайеш ли шуце кво си мислим. Ко що 
су запустела лозята, тека че запустейе 
и селото ка нийе нестанемо.   - Де Луле, 
не турай толко на сърце. Видиш ли дека 
градовете се изпразнише, а ти ядуйеш за 
лозята и селата. Народ не бега од добро, 
а и не иде куде му йе лоше. Нека йе 
на младите добро, а нийе смо свойето 
одпояли. Че кладемо огънят додека 
можемо, че подържамо, па ка лъцнемо, 
ижете че падну ко лозарскьете колибе. 
Деца нема тука да се върну, за кво су 
учила школе.

- Де малко да ви развеселим, згреяла 
сам рекьийицу, зажълтила съм гьу с 
шикьерчък  - само за пийенье. Кво сте се 
омусили. Та мене ли йе све йедно дека 
нема никойе дете у малуту, дека сре-
чам само дърляви старци и прегърбене 
бабичке, ама кво да се прави. Текъв йе 
животат.

- Права йе Суса, рече Лула, узомо 
вилджанете с греянуту. Па друснумо 
неколко вилджана, па мезнумо, па пив-
нумо по некою чащу винце. Ма напра-
вимо си убаво госйе, зарезамо га и без 
лозйе. И договоримо се догодина нийе 
да отидемо при Илию. Да не идемо 
никуде, дома да си направимо Зарезою. 
Ко съга при нас.

- Айд у здравлье деда Мане. И узнете 
нашият терк – ем нема да ядуйете, ем 
че си зарижате на жешко.

  Баба Суса
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• Не  всичко е пропаднало. Облаците са още високо.
• Не всичко е черно-бяло. Има и други цветове в полити-
ческите лъжи.
• На монарсите мандадат е неограничен. И владеенето 
им.
• Трябва да снемем имунитета на депутатите. Тези, които 
нищо не правят, нямат нужда от защита.
• Ако нищо не превземем, кириличното писмо поколенията 
ще тълкуват като хиероглифи.
• Няма човек без проблем, нито пък проблем без човека.
• Казват, че човекът е съвършенно творение  
на Бога, със стотици махни.Аф

ор
из
ми

Си
ме

он
 К

ОС
ТО

В

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Здраво деда 
МанеМъж се прибира и с щастлива 

усмивка заявява:
- Уволниха ме! 
- И това е повод за радост!!!
- Останалите ги арестуваха.
***
Парите са зло. Щастието не 

е в парите. Богат е тоя, който 
е духовно силен. Знам и още 
двеста начина да се успокоявам, 
докато дадат заплатата.

***
- Скъпа, ако умра, не ме жали 

дълго, омъжи се повторно, рад-
вай се на живота, бъди щастлива. 
Само те моля да възпитаваш 
добре децата ни.

- Престани вече! Най-нор-
мална супа е. Като не искаш, 
не яж!

***
Мъж и жена блъскат колите 

си доста лошо. И двата автомо-
била са много пострадали, но 
на мъжа и на жената нищо им 
няма. Те излизат от колите и 
жената казва: 

- И така… Ти си мъж, инте-
ресно… Аз съм жена. О, боже, 
погледни колите ни! За нищо 
не стават. Добре, че ние не сме 
ранени. Знаеш ли, това може 
би е знак от съдбата, че е тряб-
вало да се срещнем и дори да се 
сприятелим! И да се влюбим и 
да живеем щастливо до края на 
живота си! 

Мъжът е поласкан от това 
внимание, вероятно и от хуба-

вата жена, която е пред него, и 
казва: 

- О, да, напълно съм съгласен 
с теб! 

- Да, да, наистина е знак. – про-
дължава жената. 

- Защото не само че ние сме 
добре, не само че колите ни са на 
пихтия, ами и бутилката вино, 
което носех, е съвсем здрава! 
Това е съдба! Трябва да пием и 
да отпразнуваме нашата щаст-
лива среща! 

Тя подава бутилката на мъжа, 
той с готовност я отваря, изпива 
половината и й я връща. Тя я 
взима, запушва я и му я подава 
отново. Той е учуден:

- Ти няма ли да пиеш? 
Тя отговаря: 
- Не, мисля да изчакам да 

дойде полицията…
***
При обир на банка гангстер 

отмъква 200 000 евро.
Директорът на банката казва 

на първия пристигнал журна-
лист:

- Пишете, че са откраднали 
половин милион. Нека да го 
видя този гангстер как ще се 
оправя с жена си!

***
Прибира се съпругът и гледа 

жена му завързана за един стол 
със запушена уста.

- Жена, какво става? Крадци 
ли?

- Не, ония тъпаци майсторите, 
била съм им досаждала посто-
янно...

Богдан НИКОЛОВ

Вицов е


