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Националният съвет на българското малцинство в Сърбия

Подаръци за учениците в българските паралелки
Председателят на Националния съвет на българското
малцинство в Сърбия Владимир Захариев и зам.-председателят Стефан Стойков по
традиция и тази година на
първокласниците и петокласниците, които се учат в българските паралелки, подариха
ученически раници, тетрадки,
учебни помагала и други
подаръци.
Захариев изказа голямо
задоволство, че и тази година
в босилеградското основно

училище в първи и пети клас
са формирани паралелки,
в които обучението ще се
провежда изцяло на майчин български език. „Голяма
благодарност изказвам към
родителите, които проявиха
желание и записаха децата си
в паралелките на български
език, с което ние в Босилеград
потвърждаваме, че си пазим и
съхраняваме българския дух и
своите корени. Откриването
на българските паралелки е
осъществено благодарение

ангажирането на ръководствата на Националния съвет и
на общината, както и на учителите и директора на училището г-н Методи Чипев. За
разлика от някои училища
в Сърбия, в които е налице
излишък на учители, благодарение на новооткритите
паралелки на български език
в босилеградското основно
училище не само че е създадена възможност да се запазят

съществуващите кадри, но и
да се увеличи броят на учителите”, подчерта Захариев.
Двамата общественици
посетиха и осмокласниците
в българската паралелка, на
които връчиха комплекти
преведени учебници на български език, с изключение на
учебниците по изобразително
изкуство и музика. Преведените учебници за останалите
класове, с изключение на тези

по изобразително изкуство и
музика, Националният съвет
е предоставил на училището
през миналата година.
От името на Националния
съвет и на общината Захариев
и Стойков на всички първокласници и второкласници
връчиха и ученически прибор,
както и по една книжка за правилно и безопасно движение
на децата по улиците и тротоарите.
П.Л.Р.

на български език“, подчертал българският президент.
Той добавил, че изпълнението на тези ангажименти ще
укрепи доверието на гражданите в способността на двете
държави заедно да постигнат
напредък по този въпрос.
„България и Сърбия са обединени от редица фактори
- от историята, от близостта
на културите и езиците си,
но преди всичко - от своето
общо бъдеще и стремежа да
преодолеем предразсъдъците
към своя регион. Благодарни
сме за увереността и последователността, с която България
се застъпва за разширяването
на Европейския съюз и свършената работа по време на
председателството й на Съвета
на ЕС“, изтъкнала Мая Гой-

кович по време на срещата с
президента Радев.
На втория ден от официалното си посещение в България председателят на сръбския парламент Мая Гойкович
и членовете на делегацията
посетили Велико Търново,
където се срещнали с представителите на града, начело
с кмета Даниел Панов. Те
заедно разгледали историческите забележителности на старата столица. Мая Гойкович се
поклонила на гроба на Свети
Сава в църквата „Св. 40 мъченици”, където бил погребан
сръбският светец.
Следващата година България и Сърбия ще отбележат
140 години от възникването
на дипломатическите взаимоотношения между двете
държави.
П.Л.Р.

Председателят на Народната скупщина
на Сърбия Мая Гойкович на официално
посещение в България
Председателят на Народната скупщина на Сърбия Мая
Гойкович на 11 и 12 септември
пребивава на двудневно официално посещение в България.
Визитата се състоя по покана
на председателя на Народното събрание на Република
Бъгария Цвета Караянчева.
В състава на сръбската парламентарна делегация били
и Мая Пужич, член на Комисията по външна политика,
Жарко Мичин, член на Комисията за евроинтеграция, и
Новица Тончев, председател
на Групата за приятелство
Сърбия - България.
Както предадоха българските медии, официалното
посещение започнало със
среща на председателите
на парламентите на двете
държави, а визитата продължила с полагане на венец
пред паметника на Незнайния воин.
България е готова да помага
на Сърбия да хармонизира
законодателството си с европейското, обяви председателят на българския парламент
Цвета Караянчева след срещата със сръбския си колега
Мая Гойкович. „По време на
българското европредседател-

ство Сърбия успя да отвори
две глави в преговорния процес с Брюксел и ние сме благодарни за българската подкрепа“, изтъкнала Гойкович.
Общо е мнението, че трябва да
се работи и за изпълнението
на съвместните инфраструктурни проекти, защото те ще
подобрят контактите между
хората и ще създадат по-добри
условия за съвместен бизнес. В
разговора са обсъдени и мерките за подобряване на живота
на българското национално
малцинство в Сърбия. „Имаме
обещанието, че проблемите
се решават в посока образование, медии и вероизповедания на майчин език. Все неща,
които вълнуват нашите сънародници в Сърбия“, заявила
Караянчева.
„Българското национално
малцинство е мост за сътрудничество между двете държави.
Новата учебна година започна
със завършени, преведени и
отпечатани нови учебници
на български език”, посочила
Мая Гойкович.
„Активният политически
диалог между България и
Сърбия носи общи успехи в
търговския обмен и туризма
и близост между нашите

граждани. Честите ни срещи
и разговори са показателни
за новия дух на отношенията
между България и Сърбия и
за това, че следваме неотлъчно
своите общи цели - историческо помирение и съвместното ни бъдеще в Европейския съюз“, заявил президентът Румен Радев на срещата с
Мая Гойкович. Президентът
Радев изразил надежда диалогът да бъде продължен и
задълбочен на различни нива,
за да напредва двустранното
сътрудничество в областите от
общ интерес. Той приветствал
задълбочаващото се сътрудничество между парламентите
на двете държави и активната размяна на посещения
на високо и най-високо равнище през последните години,
които укрепват приятелските
отношения.
„Признателен съм за поетия ангажимент от президента
Вучич към българското национално малцинство в Сърбия по
време на срещата ни в Белград
през юни т.г. както по отношение на образованието, така и
за икономическото развитие
на района, за увеличената
финансова помощ за медиите,
които излъчват съдържание

Новини от общините
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Тържествено отбелязване на 21 септември
- Деня на Община Босилеград


()
Днес в Босилеград

Заседание на Общинския
парламент

В заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград в петък ще се проведе XV-а редовна сесия на
Общинския съвет. В дневния ред на заседанието са включени
29 точки.
Съветниците ще разискват Второто изменение и допълнение на общинския бюджет за 2018 г., шестмесечния доклад за
реализация на общинския бюджет за 2018 година, Местния
план за екология за периода 2018 - 2022 г., решението за названията на улиците, решението за изменение и допълнение на
дейности по гражданска защита и др.
Очаква се общинският парламент да приеме и ново решение
за награждаване на успешни ученици и спортисти, решение за
задвижване на процедура за изменение на Статута на Община
Босилеград, както и за сформиране на Комисия за изготвяне
на статута, решения за даване на съгласие за първото изменение на финансовия план на Общинската админоистрация и
Общинският съвет, решение за назначаване на нов Училищен
съвет в гимназията и др.
П.Л.Р.

Тази година Денят на общината ще
бъде честван с редица мероприятия
Празничната програма ще започне на 19-ти септември (сряда) с приятелска футболна среща между
босилеградска „Младост” и ФК „Саса” от Македонска Каменица, член на Втора македонска футболна
лига.
На 20 септември е запланувано да се състои своеобразен
панаир на традиционни ястия
и стари занаяти в центъра на
града. Освен от Босилеградско
очаква се в мероприятието да
участват и гости от България,
Македония и вътрешността
на Сърбия, които ще представят своите автентични кулинарни специалитети, тестени
изделия, сортове плодове и
зеленчуци, стари занаятчийски изделия и др. В рамките
на мероприятието ще бъде
организиран и малък художествен пленер.
На 21 септември тържествата ще започнат сутринта в
8,30 ч. с празнична литургия в
градската църква „Рождество

на Пресвета Богородица“, след
която ще се състои литийно
шествие по централните градски улици. Освен като Ден на
общината, на 21 септември
- Малка Богородица, се отбелязва и патронния празник
на градската църква, а по традиция се провежда и народен
събор.
Същия ден от 12 ч. в голямата зала на Културния дом
ще се проведе тържествена
сесия на Общинската скупщина, на която поздравително
слово ще изнесе кметът Владимир Захариев и ще бъдат
връчени награди и признания
на лица, организации, ведомства и др., дали принос за развитието на отделни области в

Кръгла маса в Босилеград

Центърът за регионализъм с подкрепата на Министерството
на външните работи на Република България на 19 септември в
Босилеград ще организира работна кръгла маса на тема „Икономически фактори и осъществяване правата на националнте малцинства – пример българската общост в Босилеград“.
Кръглата маса ще се състои в рамките на проекта “Икономически
фактори и влиянието на статуса на националните малцинства в
местните общности - примери унгарското, хърватското, румънското и българското национални малцинства”. Събранието ще
се проведе в помещенията на Центъра за култура в Босилеград.
Изследователският екип е направил прелиминарно изследване
по темата за всичките четри национални общности и ще ги презентира по време на кръглата маса. Той очаква допълнителни
и нови информации по време на дискусията и ще коригира
своите резултати, а след това ще изработи окончателната версия
на изследването.

Кръгла маса в Ниш

Центърът за регионализъм в рамките на проекта “Евроинтеграции
и въпросът за националните малцинства в Сърбия” в сътрудничество
с Hans Seidel фондация, офиса в Белград, на 20 септември в хотел
New Citi в Ниш ще проведе кръгла маса на тема “Местни политики
и значението на местната демокрация в мултинационални среди”.
Очаква се в кръглата маса да участват представители на всичките
национални малцинства от района.
С. Дж.

общината. За присъстващите
на тържественото заседание
ще бъде изнесена и кратка
културна програма.
По традиция и тази година
за съборяните ще бъде организирана богата културна програма на централното градско
кръстовище с участие на танцови ансамбли от Босилеград,
вътрешността на Сърбия, България и Македония.
За празненствата по повод
Деня на общината са отправени покани до редица
общини в Сърбия, България
и Македония, с които Босилеград поддържа взаимно
сътрудничество, както и до
държавни институции в Сърбия и България.
П.Л.Р.

Босилеград

Удостоверения за гражданство
на български език
Съгласно Закона за служебна употреба на езика и
писмото, принадлежащите
към българското национално
малцинство в Сърбия ще имат
възможност да получават
двуезични Удостоверения за
гражданство - на сръбски и на
майчин български език. Това
стана ясно след като Министерството на вътрешните
работи на Република Сърбия
отправи дописка до Националния съвет на българското
малцинство в Сърбия, в която
се разрешава издаването на
двуезични Удостоверения за
гражданство на принадлежащите към малцинството.
Процедурата за издаване
на двуезични Удостоверения за гражданство задвижи
Националният съвет, който
отправи иск до Министерството на вътрешните работи.
От министерството след това
поискаха НС да им предостави превод на акта, който да
е извършен от съдебен прево-

дач, казва Игор Антимов, секретар на Националния съвет
на българското национално
малцинство в Сърбия. Ние
предоставихме официалния
превод на текста на документа
и след това от министерството
получихме потвърждение, че
превода е съгласуван с документа на удостоверението,
което се издава на сръбски
език. Очакваме много скоро
нашите сънародници във
всички общини в Сърбия да
могат да получават Удостоверения за гражданство на майчин български език, изтъкна
той.
Антимов подчерта, че
съгласно Закона за служебна
употреба на езика и писмото,
НС на българското малцинство в Сърбия максимално се
ангажира всички документи,
които се издават от държавните и общински органи, да
бъдат преведени на български
език.
П.Л.Р.

Започнаха подготвителни работи за
изграждане на нова улица
В Босилеград започнаха
подготвителни работи за
изграждане на нова улица
от новия мост при спортния

център Пескара до квартала
Магурка, която ще минава
през полето и ще се свърже с
квартала Магурка.

Кметът Владимир Захариев
заяви, че работите официално
ще стартират на 10-ти септември и подчерта, че стойността
на проекта възлиза на 12
милиона динара. 7 милиона от
общата сума се подсигуряват
от Общинския бюджет, докато
5 милиона динара обезпечава
Министерството на стопанството на Република Сърбия.
Предварително Общината
е изкупила парцели от частни
собственици на които ще бъде
построена новата улица. Захариев изтъкна, че за тази цел от
общинската хазна са отделени
8 милиона динара.
П.Л.Р.
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Новини от общините
Сърби учат българи, българи
учат сърби как се прави скара

В рамките на проекта
“Българско-сръбски гурме
влак” Регионалната стопанска камара на Ябланишки и
Пчински окръг, както и Висшето бизнес училище от град
Лесковац, със съдействието на
стопанската камара от град
Враца и Техническото училище “Алеко Константинов”
от Мездра от България, организират Гастро-туристически
форум в залата на камарата в
Лесковац.

В рамките на проекта е възстановен Гастро клуб, чиито
чланове ще имат възможност
да научат как се подготвя Лесковашка скара, а ще могат и да
регистрират своите продукти
в Завод за интелектуална собственост на Сърбия.
За пръв път се случва България и Сърбия да промовират заедно гастро продукти
чрез този трансграничен проект. Целта на проекта е да се
запази географското потекло
на нашите продукти и преди

Акция по кръводаряване в Димитровград

Отзоваха се 48 граждани

В Димитровград на 31 август се проведе шестата за тази
година доброволна кръводарителска акция, на която се
отзоваха 48 хуманни хора.
Организаторите от местната червенокръстка организация и Института за кръвопреливане от Ниш изразиха
удовлетворение от броя на отзовалите се.
Следващата акция по кръводаряване в Димитровград е
насрочена за 28 септември.
Б. Д.

всичко да запазят лесковашката скара и хляба лимец,
каза директорът на стопанската камара на Ябланишки и
Пчински окръг Горан Йович,
посочвайки, че за пръв път
Сърбия ще получи запазена
марка за продукти от скара.
Това е единствената камара
в Сърбия, която ще защити
три продукта: лимец, специалитети на скара, както и
спържа, която официално ще
бъде защитена през следващия месец.
Директорката на стопанската камара от Враца Илияна
Филипова каза, че този проект
е от голяма важност за България поради сближаването на
двата народа и опазването на
хляба лимец, който се прави
от стария сорт пшеница, която
се е отглеждала вече 8 хиляди
години.
Проекта ще продължи до
края на октомври и включва
и едукация на готвачи и студенти от България и Сърбия.
С. Дж.

В Босилеград се проведе акция за улавяне
на бездомни кучета
Комуналното предприятие
„Услуга” със съдействието на
екип от Върнячка баня миналата седмица в Босилеград
проведе акция за улавяне на
бездомни кучета. Екипите
най-много действаха около
училищния двор и детската
градина, около Граничния
пункт „Рибарци“, в централната част на града и в с. Райчи-

ловци, както и на други места,
където обикновено обитават
изоставените кучета. Хванатите безстопанствени кучета
са закарани в приютния център във Върнячка баня, където
се обеззаразяват, ваксинират и
кастрират, а след това се предлагат на желаещи лица да ги
отглеждат.

От „Услуга” съобщават,
че това е първата акция за
улавяне на бездомни кучета,
която комуналното предприятие и Община Босилеград
съвместно са организирали
на територията на общината
и добавят, че е запланувано да
се проведе още една. Разходите за провеждането на една
такава акция възлизат на 120
хиляди динара, които средства
се осигуряват от общинския
бюджет.
Освен опасността да нападнат някого, а особено децата
в училищния двор, където
постоянно обитават, търсейки
остатъци от храна, бездомните
кучета създават проблеми и
с отпадъците, които често
изкарват от контейнерите и
ги разнасят из улиците.
П.Л.Р.

Димитровград

Започна с работа приютът за кучета
Приютът за изоставени
кучета и котки в местността
Остър връх край Димитровград започна с работа в началото
на този месец и прие първите
си „обитатели”. Завършена
е пръвата фаза с 22 пункта,
в които ще бъдат поместени
43 кучета. Приключи и адаптирането на помещенията
за амбулатория, престоя на
работниците, склада, както и
канцелариите. Водопровод-

ната и канализационната системи също са ремонтирани и
сега са годни за употреба.
Това е първия етап от
изграждането на приюта, за
който Публичното предприятие „Комуналац” задели от
бюджета си шест и половина
милиона динара.По време на
втория етап ще бъдат изградени още 10-ина пункта и ще
бъде ремонтиран покривът на
една сграда.

Екип от посоченото предприятие тези дни проведе
акции по хващането на скитащите кучета. От фирмата
заявиха, че на кучетата ще им
бъде приятно да обитават в
приюта, тъй като притежава
всички ветеринарно-санитарни условия. Добавиха още,
че обектът е получил разрешение за работа от републиканската ветеринарна инспекция.
Б. Д.
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133 години от
Съединението на България
На 6 септември 1885 г. хиляди българи, живеещи на
изкуствено разделена територия, се обединяват и заживяват заедно вече не само духом,
но и без географско разделение помежду си.
Това е една забележителна дата в историята на
България. След Берлинския
конгрес от 1878 г. България е
разделена на Княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт
българско население се стреми
към обединение с освободените българи. Така през 1880
г. е създаден Българският
таен централен революционен комитет, който трябва да
осъществи съединяването на
Княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се
учредяват и комитетите „Съединение“.
През февруари 1885 г.
начело на комитета застава
Захари Стоянов, който подкрепя идеята Съединението
да стане под скиптъра на княз
Александър Батенберг. Ролята
на българския княз в този
момент е решаваща, защото
ако той, в качеството си на
лоялен васал на Османската
империя, откаже да признае
акта на Съединението въпреки
силната народна воля, начинанието губи смисъл и е обречено на неуспех.
На 6 септември 1885 г. в
Пловдив навлизат отрядите
на Чардафон Велики и майор
Данаил Николаев. Арестуван
е областният управител на
Източна Румелия - Гаврил
Кръстевич. Създадено е временно правителство начело
с д-р Георги Странски, което
обявява присъединяването на

Източна Румелия към Княжество България. Два дни
по-късно Батенберг с нарочен
манифест утвърждава присъединяването на областта
и приема да бъде титулуван
занапред като княз на Северна
и Южна България. Пристига
в Пловдив и определя за свой
помощник в Южна България
д-р Странски.
След продължителна
дипломатическа борба на
Цариградската посланическа
конференция Съединението
получава признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба. Във
времето след този радостен
за целия народ ден обаче идва
предизвикателството Съединението да бъде опазено и
защитено. Редица общественици и революционери дават
живота си за тази национална
кауза, родила се и живяла
години наред в умовете и сърцата на българите, разделени
несправедливо от Великите
сили.
Фактът, че днес празнуваме 133-та годишнина от
националното Съединение,
доказва и девиза, че именно „Съединението прави
силата“. И днес актуални остават поуките от този изстрадан,
но тържествен акт за България, а именно, че обединен
около една кауза и една цел,
превърнати в години бленувано желание, българският
народ е силен и в състояние
да постигне всичко.
Денят е обявен за официален празник на страната с
решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.
- Текстът е превзет от сайта:
www.edna.bg.

В Босилеград ще се заплащат найлоновите торбички

Сдружението на предприемачите в Босилеградска община
взе решение от 10 септември във всички магазини да се заплащат найлоновите торбички.
Една найлонова торбичка ще струва от 2 до 5 динара, в
зависимост от големината.
П.Л.Р.

Българите в Ниш отбелязаха
Деня на Съединението
По повод 6 септември - Деня
на Съединението на България,
генералният консул на тази
страна в Ниш Едвин Сугарев
изнесе лекция в Нишкия културен център на тема „Съединението и днешния ден
на България”. Той призова
сънародниците да гласуват
на изборите за национални
съвети на националните мал-

цинства в Сърбия, които ще се
проведат на 4 ноември.
На събитието присъства и
Петър Харалампиев, директор на Държавната агенция
за Българите в чужбина
Модератор на проявата бе
председателят на Сдружение
„Цариброд” в Ниш Любен
Алексов.
С. Дж.

Новини от общините
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Тема на „Ново Братство” - Откриване на граничен преход край с. Петачинци

Tълпите ще се премахнат, туризмът ще се разгърне,
търговията и гостилничарството ще просперират...
* Събеседници по тамата ни бяха обществените дейци Иван Таков от с. Звонци и димитровградчаните Иван Денчев и Емил Петров, шеф на
ГКПП „Градина” за пътнически транспорт.
И през това лято се видя
необходимостта от откриване
на още гранично-пропусквателни пунктове между Сърбия и България. Опашките
от коли, автобуси, комбита
и тирове, които от Сърбия
чакаха да влязат в България
и обратно, бяха километрични.
Президентът на Сърбия
Александър Вучич по време
на неотдавнашното си посещение в Димитровград сподели, че е запознат с обстановката (суматохата на граничния преход особено през
летните месеци) и добави, че
най-добро решение би било
да се открие още един преход между двете държави и
това ще бъде предложено от
Министерството на вътрешните работи, тъй като те това
го знаят най-добре.
От години обаче съществува проект за откриване на
граничен преход край димитровградското село Петачинци.
Поне такива са най-разпространените информации,
които стигат дори и до ушите
на обикновените граждани.
Някои твърдят, че проектът
е почти напълно завършен и
дори е верифициран от компетентни органи и на двете
страни, така че им предстои
съгласуване на „политическата воля”, съответно да се
преговаря за по-ускореното
осъществяване на целта на
политическата маса.
Целта пък на статията ни е
да потенцираме от какво значение е откриването на пункта не само за жителите на
Димитровградска община, но
и за Пиротски окръг, Сърбия и
България като цяло, както и за
няколкото милиона чужденци
(предимно турски граждани),
които преминават през пункта „Градина” веднъж или
няколко пъти годишно.
Събеседници по темата за
дивидентите, които би предоставило откриването на пункта
„Петачинци”, ни бяха членът
на Изпълнителния общински
съвет на Бабушнишка община,
ръководител на Канцеларията на Националния съвет на
българското малцинство в с.
Звонци и водач на партията
ДПБ в Звонско Иван Таков,
шефът на Граничния контролно-пропускателен пункт
„Градина” за пътнически
транспорт Емил Петров, и
някогашният управител на
митницата в Димитровград

и обществено-политически
деец Иван Денчев.

Таков: „В България винаги съм потенцирал този
въпрос.”

Звончанецът Иван Таков
сподели, че като обществен
деец винаги, когато с делегация от Звонски край или
Бабушнишка община е посещавал България, е наблягал
на този въпрос и продължи:
„Потенцирал съм го в представителните органи на България,
включително и в Правителството, отделни негови министерства, както и в Народното
събрание”. Той каза, че пред
българските политици откровено е говорил, a ще продължи и занапред, че ако държавата-майка желае да запази
българщината в Звонски край
и не само в него, непременно
трябва да работи за откриването на прехода „Петачинци”. „Наблягал съм и на
това финансовите средства,
които България сама или чрез
ЕС влага в Сърбия, трябва да
бъдат насочени предимно
към краищата, в които живее
българско малцинство, а не
примерно както бе случай в
Княжевашко, в която община
при последното преброяване
на населението са регистирани
само 17 граждани с български
произход”, каза той.

По думите му откриването
на прехода е едно от условията
да се стигне до възстановяване
на туризма в Звонска баня
и може би целия Дерекул.
Този край, подчерта Таков,
твърде лесно би можал да се
превърне във вилна зона на
София, имайки предвид, че
тези краища не са много отдалечени от столицата, че имат
прекрасна природа, хубави
рекички, чист въздух....

Петров: „През юли и
август на „Градина” се
чакало по 3-4 часа...”
Емил Петров в разговор за
вестника ни сподели сведението, че от началото на годината
до края на миналия месец
броят на пътниците през
пункта „Градина” е увеличен с
около 300 хиляди души в сравнение със същия период миналата година и конкретизира:
„От началото на годината
до края на август границата
минаха около 4,6 милиона
души. До края на годината ни
остават още няколко месеца,
така че броят на пътниците до
голяма степен ще прехвъли
броя от пет милиона”. Петров
добави и следното: „С цялостното изграждане на Коридор
10 броят на пътниците несъмнено ще се увеличи до голяма

Задръствания по граничните
пунктове

Почивките вече приключиха, завърнаха се работниците по
европейските страни, но пак има задръствания по граничните
пунктове с Гърция и Сърбия.
Миналия уикенд засилен трафик по пътищата и граничните пунктове беше и поради празнуването на 6 септември в
България, мнозина си направиха разходки за дългия уикенд.
Само в деня на Съединението 50 000 коли с 200 000 души са
минали през пункта към Гърция.
Граничните проверки бяха възможно най-бързи, а полицията предприема допълнителни мерки срещу недобросъвестните шофьори.
Подготви С.Б.

степен. Съзнателно използвах
формулуровката „до голяма
степен”, тъй като в момента не
би било удачно да манипулирам с произволни цифри. Във
всеки случай преценявам, че
увеличението ще се измерва с
един сериозен процент.”
Когато става дума за задръстванията на прехода „Градина”, той изтъква, че само на
сръбската страна на границата
през летните месеци и особено
през юли и август пътниците
са чакали на опашка между
3 и 4 часа. Той е на мнение,
че с откриването на прехода
край село Петачинци голяма
полза ще имат преди всичко
жители на Димитровградско,
Пиротско и Бабушнишко. „От
него особено ще се възползват
хора от посочените общини,
които в България трябва да
свършат някаква работа от
значение за екзистенцията и
живота си изобщо. Известно
е, че немалък брой димитровградчани работят във фирми в
България, така че за тях многочасовото чакане на граничния преход „Градина” пред-

ставлява истински кошмар”,
подчерта митничарят.

Денчев: „Между другото
и работа за жители на
Димитровградко...”
Неговият бивш колега и
настоящ политически деец

(един е от водачите на местната организация на партията ПОПС, която е член на
управляващата политическа
структура в Димитровградска
община) Иван Денчев смята,
че откриването на прехода
край с. Петачинци би дало
голям стимул за развитие на
търговията от двете страни
на границата. „Понастоящем съществуват магазини
с хранителни и други стоки в
селата Звонци, Трънски Одоворци, Куса врана. Несъмнено
е, че български граждани през
прехода край Петачинци биха
идвали в този край да си купуват стока, а може би и наши
граждани биха прекосявали
границата, за да си напазаруват стока в съседния български град Трън или пък в магазини в някои тамошни села”,
коментира Денчев, който по
потекло е именно от Трънския
край, по-конкретно от димитровградското село Трънски
Одоворци.
В анализа си той наблегна
и върху факта, че определен
брой граждани на Звонско и
Трънско безпрепятствено би
могли да отиват на работа в
съседните градове в България,
като в този случай не би се
налагало да се преселват, а
след работното време просто
биха се завръщали у дома.
По този начин до определена
степен би се запазило населението в този край, което и
без това от година на година
намалява.
Като още един бенефит
от откриването на прехода
Денчев вижда и факта, че
определен брой граждани
на Димитровградско и някои
съседни общини биха постъпили на работа в митницата
на новия преход. Той сподели
и следното: „Дано не чакаме
още дълго време да се стигне
и до съживяването на Звонска
баня, която от Петачинци е
отдалечена само 12-ина километра. Откриването на прехода и възстановяването на
Звонска баня несъмнено ще
предостави големи ползи на
жителите на Димитровградско, Бабушнишко и Пиротско”.
Б. Димитров

На прехода „Градина”

Турчин „изгоря”
с 350 хиляди евро!

Германски гражданин с турски произход „изгоря” с 350
хиляди евро, тъй като не ги декларира на сръбските митничари
при влизането в страната.
Турчинът казал, че нищо няма за обмитяване, но митничарите не му повярвали, направили проверка на колата му и в
несесер намерили 360 хиляди евро. 10 хиляди му върнали, а
останалите задържали.
От началото на годината на ГКПП „Градина” са иззети над
милион и половина недекларирани евро.
Б. Д.

Култура
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Започна пленерът „Погановски манастир”

В НБ „Детко Петров”

Представен сборник и
устроена изложба

Представена
„Паулина”
на български
език

В Народната библиотека
в Димитровград тези дни се
състоя промоция на книгата
„Паулина” на български език,
автор на която е Наташа Панич
Йоцева от Пирот. Писателката
е по потекло от димитровградското село Каменица.
За книгата, която на сръбски език е публикувана преди
11 години, говориха библиотекарят и литературен деец
Елизабета Георгиева, авторката Наташа Панич Йоцева,
както и редакторът в Издателство „Унискорп” Венка
Рагина. Книгата е преведена
на български език от Людмила
Йорданова.
Рецензията за произведението е написала Соня Атанасиевич, писателка от Белград,
чиито корени са от Димитровградско. В рецензията тя
между другото в къси черти
преразказва фабулата на
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романа: „Книгата „Паулина”
е един топъл разказ, не много
дълъг, в който все пак се описва един цял живот, благодарение на изповедта на авторката”, пише Соня и добавя:
„Най-ярко е охаректеризиран
образът на главната героиня
Паулина. Макар че е крехка
и понякога прилича на кукла,
с която хората и времето си
играят, прехвърляйки я грубо
от място на място, от едната
и от другата страна на границата, от ръка на ръка и никой
за нищо не я пита (даже,
когато и след Освобождението
я приемат в партията), тя си
остава борбена и силна жена.

Годините, прекарани в София,
са най-хубавите в живота й
и върпеки болезнената раздяла с роднините от село, са от
голямо значение за нея. Те ще
бъдат извор за нейната сила и
самоопределяне, разчитайки
на себе си. Гордост, но и инат
за живота, който я очаква, а
той не е бил никак лек”.
На промоцията стана дума
и за други литературни творби
на Наташа Панич Йоцева. Тя
десега е написала 11 романа,
а подготвя и 12-ия. В актива
си има и стихосбирки, монодрами, романи за деца и други
творби.
Б. Д.

Димитровград
В понеделник бе открит 26ият пореден пленер „Погановски манастир”. Церемонията
се състоя в галерията „Методи
Мето Петров”, по време на
която бяха представени участниците, както и сборникът със
заглавие „25 години на Международния художествен пленер ‘Погановски манастир’”,
а открита бе и изложба на
творби, сътворени по време
на миналогодишното му издание.
Издател на сборника е Центърът на култура в Димитровград. Редактор на публикаци-

ята е д-р Йелена Павличич.
В нея са залегнали текстове,
посветени на културната проява на редица автори: Зорица
Милева, Денко Рангелов, Едвин
Сугарев, Калин Николов, Драган Булатович, Свилен Стефанов, Радмила Костич и др.
В публикацията са посочени
имената на всички досегашни
участници в пленера. Публикацията се отличава с богат
снимков материал.
В тазгодишния пленер участват 15-ина художници предимно от Димитровградски
край.
Б. Д.

В Димитровградска община

Лятна школа по архитектура
За четвърти път Община
Димитровград бе домакин на
начинанието „Лятна школа
по архитектура”. Този път
школата бе реализирана в
село Сенокос, а започна на 5
септември. Организатор на
мероприятието е Центърът за
устойчиво пространствено развитие „БалканАРХитрав” от
Димитровград с партньора си
- Сдружението „Зелени строителства” от Ниш. Мероприятието се състоя в рамките на
проекта „Съкровище на миналото – двигател на бъдещето”,
който е част от Регионалната
програма за местни демокрации в Западните Балкани
(ReLOaD), която се финансира

от ЕС и провежда от Програмата на Обединените нации
за развитие (UNDP).
В работата на Лятната
школа участват студенти от
последния курс от Строително-архитектурния факултет в Ниш и Университета по
архитектура, строителство и
геодезия от София, както и
професори и ментори от двете
висши учебни заведения.
Тематичното работно
заглавние на мероприятието в Сенокос, което приключи на 12 септември, бе
„Село Сенокос, строително
наследство и природа – шанс
за устойчиво развитие”.
Б. Д.

Представена книга за с. Горна Невля
В димитровградската
Народна библиотека неотдавна бе представена монография за село Горна Невля, автор
на която е Димитър Златков.
Творбата е публикувана след
смъртта на автора.

За книгата говориха библиотекарят и литературен
деец от Пирот Момчило
Антич, някогашният журналист и редактор в Издателство „Братство” и литературен
деец Денко Рангелов и авто-

рът на редица монографии
за села в Димитровградския
край Цветко Иванов.
Монографията е публикувана от Народната библиотека
„Детко Петров”.
Б. Д.

И тази година

Фестивал на духовите оркестри „Цариброд”
По случай Деня на общината в Димитровград и тази
година ще се проведе проявата Фестивал на духовите
оркестри „Цариброд”. Мероприятието ще започне на 20, а
ще приключи на 23 септември
и освен в Димитровград, кон-

церти ще се състоят и в Пирот
и Сливница.
В проявата ще участват
оркестри от Сърбия, България, Румъния и Словения.
Организатори са Форумът
„Паметник” и Община Димитровград. Партньори на орга-

низаторите са Град Пирот и
Община Сливница.
По-подробни информации
за проявата заинтересованите
могат да намерят на сайта на
фестивала www.festivalcaribrod.org.
Б. Д.

Международният ден
на грамотността бе
отбелязан и в Ниш
По повод 7 септември
- Международния ден на
грамотността, Съветът за
малцинствата и Съветът за
образование в Ниш организираха
панел, озаглавен “Грамотност на
мнозинството и малцинствените
народи в ерата на цифровизация”.
Модератор на срещата беше
Емил Вацев.
С. Дж.

Просвета
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В основното училище в Босилеград

И тази учебна година има паралелки с обучение изцяло на български език
През учебната 2018/2019
година в Основното училище
„Георги Димитров” в Босилеград в първи клас са записани общо 40 първокласници,
10 от които ще се учат на майчин български език - 9 в централното училище в града, а
за първи път и единственият
първолак в четирикласното

подведомствено училище
в село Груинци ще се учи
изцяло на български език. От
40-те тръгнали в първи клас
- в централното училище в
Босилеград ще се учат 24-ма,
11 в с. Райчиловци, а по един
в подведомствените четирикласни училища в Груинци,

Рибарци, Гложйе, Мусул и
Бранковци.
И в пети клас в централното
училище в Босилеград има
паралелка, в която обучението ще се провежда изцяло на
майчин български език, а в нея
са се записали 7 ученици.
През учебната 2018/2019
година във всички класове в

* Както винаги, първият учебен ден за първокласниците
и техните родители бе много вълнуващ и изпълнен с
положителни емоции. По традиция в централното училище в града четвъртокласниците заедно с учителите си
бяха подготвили културна програма за първокласниците
със стихотворения, рецитали и песнички, посветени на
училището и на първия учебен ден. От бината в училищния двор поздравителни слова изнесоха председателят на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия и кмет на Община Босилеград Владимир
Захариев и директорът на училището Методи Чипев,
които им пожелаха здраве, щастие и успех в ученето.
основното училище има по
една паралелка на български

* Тази година освен
безплатни учебници
на български език, и за
учениците, които се учат
на сръбски език, са осигурени безплатни учебници, които училището
е закупило с финансови
средства, подсигурени
от Община Босилеград.

По случай началото на новата учебна година

Гости от Сърбия и България
посетиха димитровградските училища
По случай началото на новата учебна година
двете учебни заведения в Димитровград бяха
домакини на високи гости от Сърбия и България. В състава на делегацията бяха Марко
Миленкович, държавен секретар в Министерството на образованието на Сърбия, Петко Драганов, генерален директор на Главна дирекция
“Политически въпроси” на Министерството на
външните работи на България, Радко Влайков,

посланик на България в Сърбия, Едвин Сугарев, генерален консул на България в Ниш,
Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция за българите в чужбина, и Драган

Гейо, началник на училищното настоятелство
в Ниш.
Гостите най-напред проведоха разговор
с представителите на общината, след което
посетиха Основното училище „Христо Ботев”,
а по-късно и Гимназията „Св. св. Кирил и
Методий”.
Пред сградата на ОУ и бюста на Христо
Ботев ученици от горните класове изпълниха
програма за първолачетата. Речи изнесоха
директорът Катарина Симеонова, посочените
гости от Сръбия и България, както и кметът
Владица Димитров.
Особени похвали училището получи за
възстановяването на двуезичното образование.
Директорът Симеонова наблегна, че това е постигнато благодарение на съвместните усилия
и подкрепа на училището, на дипломатическите представителства на България в Сърбия,
ДАБЧ и Министерството на образованието и
науката (МОН) на България, органите на местното самоуправление и на Министерството
на образованието на Сърбия.
Заслужава да се отбележи, че председателят на ДАБЧ Петър Харалампиев подари
на училището знамето на България, както и
училищното знаме.
С работата на Гимназията „Св. св. Кирил и
Методий” гостите запозна директорът Снежана Симеонова. В речта си тя наблегна и на
последното дарение, което учебното ведомство
е получило от МОН – учебници, белетристика
и учебни помагала.
Гостите от двете страни положително се произнесоха за работата на двете димитровградски
училища. Пролонгираха, че образованието на
български език в гимназията е от изключителна важност и похвалиха възстановяването
на двуезичното образование в основното училище.
Б. Д.

език с изключение на трети
клас. И в гимназията във
всички класове има по една
паралелка, в която обучението
се провежда изцяло на български език.
Тази учебна година в основното училище ще се учат общо
421 ученици - 313 в централното в града, а останалите 108
в подведомствените четирикласни и осмокласни училища
в селата.
П.Л.Р.

В навечерието на новата учебна година

Възобновени маркировките
на пешеходните пътеки
в Босилеград

Преди началото на новата
учебна година скипите на
Публичното предприятие за
строителни площи и пътища
на Община Босилеград възобновиха маркировката на пешеходните пътеки на улиците в
града - в непосредствена близост до училището и детската
градина, на кръстовищата и

на други улици в централната
част на града.
Маркировката по пешеходните пътеки се подновява ежегодно в навечерието на новата
учебна година, а всичко с цел
повишаване безопасността на
децата в движението.
П.Л.Р.

Религия, Просвета
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Отбелязваме Рождество на Пресвета Богородица
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На 8/21 септември Православната църква чества един от
12-те най-големи християнски
и един от 5-те Богородични
празника - Рождество Богородично, известен в народната
традиция като Малка Богородица. Своя храмов празник
на този ден ще отбележи и
димитровградската църква,
посветена именно на чудесното събитие - раждането
на Божията майка.
Този празник е първото
събитие, свързано с Евангелието. Възпоменава се в
настъпващата нова църковна
година. Във връзка с идването
на Божията майка в света Библейската легенда разказва, че
нейните родители - праведните Йоаким и Ана, били
щедри и милостиви, но бездетни хора от Назарет. Йоаким бил от царски род - рода
на Давид, а Ана - от свещенически род - рода на Аарон.
На един голям празник Йоаким отишъл в Йерусалим
да принесе жертва. Там бил
упрекнат от първосвещеника,
че бил недостоен като бездетен да принася дар на Бога.
Наскърбен, той отишъл в имението си, дето били стадата
му, и се предал на строг пост
и молитва четиридесет дни.
Ана, като узнала причината за
незавръщането му, разтъжена,
усилила молитвите си.
Господ Бог чул молбите
им - благовестникът на Божиите тайни Архангел Гавриил
известил на Йоаким, че ще
им се роди преблагословена
дъщеря, чрез която ще се благословят всички земни племена и ще бъде дарувано спасението на целия свят. Също
известил и на Ана и й казал
да иде в Йерусалим и при

“златните порти” ще намери
мъжа си, комуто е известено
това. Света Ана дава обет, че
ще обрече детето си на Бога.
Божето обещание става
реалност, ражда се тази, която
ще роди Спасителя на света.
Нито едно раждане в световната история не е довело на
цялото човечество толкова
радост, колкото радостта,
дадена на света с рождеството
на Пресвета Богородица. От
момента на нейното раждане
се разкрива нов хоризонт за
цялото човечество и оттогава
започва да се пише една нова
история на човешкия род.
Затова и св. Йоан Дамаскин

казва: „От този ден е началото на нашето спасение”.
Потвърждава го и празничният тропар, който започва
с думите: „Твоето рождество, Богородице Дево, радост

възвести на цялата вселена,
защото от тебе изгря Слънцето на правдата”.
Появата на Пресветата Дева
на този свят е обещана от Бога
още на нашите предци в земния рай, а по-късно е предизвестена от пророците и очаквана с нетърпение и страх
от поколенията в продължение на хилядолетия, като на
появата на онази, която ще
роди Месията… Както вече
научихме, тя е измолена с
горещите молитви и многото
сълзи на нейните възрастни и
праведни родители. Въпреки
старостта и безплодието на
Ана, те не са се обезверявали
в очакванията си и не преставали да се молят на Бога да
ги дари с дете. Дъщерята на
възрастните Йоаким и Ана не
била като другите дъщери, тя
не приличала на тях и повечето не разбирали тогава
Божия замисъл на нейното
раждане за света. Не разбирали, че именно тя била
жената, която щяла да порази
главата на змията, както се
казва в книгата Битие; тя била
жената, обгърната от ореола
на неизказани дарби, тя била
най-чудесната девица, изпълнена с благодат, предизвестена
от пророк Исаия; това е деви-

цата, която ще роди Емануил,
ще стане майка, но ще остане
девица, ще бъде пречистата
Богородица на нашия Спасител.
Божията майка е почитана
като пазителка на християнското семейство и покровителка на родилките и децата.
По повод празника във
всички епархии в страната ще
бъде отслужена Божествена
Света Литургия.
На рождения ден на Майката Божия да я възхвалим
за нейното безкрайно човеколюбие и да й благодарим
за неизброимите й благодеяния към нас чрез добри
дела и упование на Божията
милост! Най-великата роля,
която хората… всички хора
трябва да изпълнят на Земята,
е тази да вярват в Господа и да
се спасят. Нека посредник във
вярата да ни бъде примерът на
Божията майка. Дева Мария
не се е родила сама за себе си.
Тя посява за другите, за целия
свят. Тя е родена, за да носи
Иисус в святата си утроба, за
да стане със смирение рабиня
Божия, за да бъде жив пример на нас, хората, достоен
за следване.
Подготви
Д. Христова

В Ученическото общежитие в Босилеград

През настоящата учебна година
ще квартируват 48 ученици

Най-добра образователна
система в света
Вceĸи родител иcĸa дeцaтa мy дa пoлyчaт дoбpo oбpaзoвaниe. Зaтoвa ce избиpaт пo-дoбpи yчилищa, тъpcят ce качествени yчитeли. A няĸoи peшaвaт пpoблeмa ĸapдинaлнo
- пpoмeнят cтpaнaтa нa пpeбивaвaнe, зa дa пoлyчaт дocтъп
дo нaй-дoбpoтo oбpaзoвaниe.
Tpaдициoннo ce cмятa, чe aзиaтcĸитe и cĸaндинaвcĸитe
дъpжaви имaт нaй-ycпeшнитe oбpaзoвaтeлни cиcтeми в
cвeтa и пpeдлaгaт нaй-виcoĸo ĸaчecтвo нa oбyчeниeтo.
Πocoчвaмe дъpжaвитe, ĸoитo пo мнeниeтo нa eĸcпepти
и изcлeдвaния, дaвaт нaй-дoбpoтo oбpaзoвaниe в cвeтa, cъздaли ca нaй-ycпeшнaтa зa цeлтa opгaнизaция нa пpoцeca и
са помогнати с дъpжaвни cpeдcтвa. Япoния и Южнa Kopeя
ca ocнoвнитe ĸoнĸypeнти зa пъpвoтo мяcтo в ĸлacaциятa
нa cтpaнитe c нaй-дoбpo oбpaзoвaниe. Пoвeчeтo eĸcпepти
обаче пocтaвят Южнa Kopeя пpeди Япoния, въпpeĸи фaĸтa,
чe и Toĸиo инвecтиpa мнoгo в oбpaзoвaниeтo. Последват ги
Сингапур и Хонконг. След азиатските са страните Финландия, Великобритания, Канада, Нидерландия, Ирландия,
Полша, Дания, Германия...
Подготви С.Б.

В общежитието за ученици
в средните училища в Босилеград подготвени посрещнаха квартирантите в началото
на новата учебна година. По
време на лятната ваканция са
варосани всички помещения,
извършени са редовна дезинфекция и детайлно почистване на обекта, а закупени са и
нови матраци и други мебели.
По думите на директора Зора
Дойчинова през настоящата
учебна година в общежити-

ето ще квартируват общо 48
ученици – 34-ма гимназисти
и 14 ученици в основното училище, тъй като остават свободни места. Общежитието
е с капацитет 52-ма ученици
- 13 стаи с по 4 легла.
Освен уютните стаи за
нощувки и престой, на разположение на учениците са и
помещения за учене, развлечение и физкултура. В стола на
основното училище за ползващите услугите на общежити-

ето са осигурени по 3 яденета
на ден.
И през тази учебна година
Община Босилеград отпуска
субсидии на Ученическото
общежитие за заплащане на
разноските за учениците от
материално затруднени семейства, както и на ученици от
семействата, от които в общежитието квартируват по две
или повече деца.
П.Л.Р.

Мозайка
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В ОУ в Босилеград се
учат и 5 мигрантчета
От тази седмица в босилеградското основно училище се учат и
5 деца мигранти от Афганистан
и Иран, които временно пребивават в Центъра за бежанци в
града. Три деца са тръгнали в
първи, а по едно в четвърти и
седми клас.
По думите на директора
на училището Методи Чипев
съгласно предписанията на
Министерството на образованието на Република Сърбия,

В босилеградската гимназия

Родителски срещи

В босилеградската гимназия се проведоха
първите родителски срещи за новата учебна
година, на които бяха разисквани съвместни
дейности на родителите и учителите с цел
предотвратяване на негативните явления сред
младите, каквито са наркоманията, алкохолизма, тютюнопушенето и насилието между
връстниците.
На срещите бе договорена и годишната
застраховка за учениците, която ще възлиза

на 500 динара, а учениците ще я плащат на
две еднакви вноски.
Във всичките 12 паралелки бе избран по
един родител за член на Родителския съвет на
училището, а на същия ден се проведе и учредително заседание на новоизбрания съвет. За
председател на Родителския съвет бе избран
Емил Радойков, преподавател в основното училище в Босилеград. На заседанието бе приет
годишния план за работа на Гимназията през
учебната 2018/2019 година, а бяха разисквани
и редица въпроси, свързани със сътрудничеството между родителите и учителите.
П.Л.Р.

Росен Тошев от България участва в пленера „Сичево 2018“

Мечтата на Надежда Петрович продължава
Тазгодишният 54-ти по
ред Международен пленер
„Сичево“ събра 12 художници
от различни страни - Сърбия,
Унгария, Румъния, България,
Македония, Черна гора, Словения и Босна и Херцеговина.
Организатор на пленера е Галерията за съвременно изкуство
от Ниш, а тази година той ще
продължи от 3 до 13 септември. Участникът от България
е Росен Тошев.
Пленерът в Сичево традиционно се провежда през септември и е най-старият както
в бивша Югославия, така и
днес в Сърбия. Основател на
събитието е известната художничка Надежда Петрович още
през далечната 1905 година,

когато била възхитена от красотата на каньона и самото
село Сичево.
Творбите, сътворени по
време на тазгодишния пленер,

Нов концертен сезон на
Нишкия симфоничен
оркестър

По повод откриването на новия концертен сезон 2018/19,
на 21 септември от 20 ч. Симфоничният оркестър в Ниш
ще изнесе концерт “Рапсодия в синьо” в чест на един от
най-великите композитори на САЩ Джордж Гершуин,
роден точно преди 120 години.
Солист е Димитър Бакарджиев, който е завършил Националното музикално училище “Л. Пипков” в София и
Националната музикална академия “П. Владигеров”.
Диригент на оркестъра е маестро Свилен Симеонов,
един от най-изтъкнатите български диригенти, носител на
много престижни награди. Маестро Симеонов е завършил
Държавната музикална академия “Панчо Владигеров” в
класа по кларинет на проф. Сава Димитров. Учил е дирижиране в Академията за музикално и танцово изкуство в
Пловдив и е специализирал дирижиране във Виена. От
2003-та година е постоянен диригент на оркестъра “Симфониета “София” и втори диригент на Виенската оперетна
сцена.
С. Дж.

Пикасо в Ниш
В Офицерския дом в Ниш на 11 септември бе открита изложба
на графики на Пабло Пикасо.
Изложбата се състои от по-малко известни графики, създадени в периода от 1932 до 1969 година. Те са разпределени в три
графични карти: Двойна флейта, Флора и фауна на Антиба и
от Картата на Елияр.
Графиките са изработени в духа на експресионизма и са част
от колекцията на Галерия Viskonti Art от Любляна.
Изложбата ще продължи до първи октомври, а входът е
свободен.
С.Дж.

Босилеградски планинари
покориха Шангайски връх
Десетина членове на босилеградското сдружение за
планинарство „Младост” през
уикенда участваха в международното изкачване на Шангайски връх на Сува планина.
Над 250 планинари, любители на природата и на здравословния начин на живот от
Сърбия, България, Македония
и от други страни, потеглили
от село Мали Кръчимир и
изминали осемкилометровото трасе до Шангайски връх,
разположен на надморска

ще бъдат показани на изложба
в Нишката галерия през втората половина на ноември
месец.
С. Дж.

мигрантчетата задължително ще
изучават сръбски и английски
език, а по собствен избор могат
да присъстват и на часовете по
други предмети.
През миналата учебна година
в Основното училище „Георги
Димитров” в Босилеград са се
учили 10 деца на мигранти, които
междувременно са напуснали
бежанския център и вече не пребивават в нашия град.
П. Л. Р

височина от 1 508 метра. За
участниците в изкачването
организаторите подсигурили
безплатен обяд, а разноските
за транспорта на босилеградските планинари изцяло поела
общината.
От сдружението за планинарство „Младост” съобщават,
че по повод 15-ти септември
- Деня на ходенето в Сърбия,
ще организират разходка до
Белут и Извор.
П.Л.Р.

Интервю
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Kъде са, какво правят?
Среща с Ружица Алексова Николич, прословута димитровградска състезателка по спортна стрелба

Семейството ми е най-големият успех в живота
* Здравейте, г-жо Алексова.
Къде е и какво прави днес
най-успешната димитровградска спортистка на всички времена? Как прекарва
свободното си време?
- В родното село съм си Лукавица. Още съм активна,
но не в спортната стрелба,
а в Спортния съюз на спортистите по инвалидност,
където съм подпредседател.
В момента полагам усилия да
учредя Балканска организация на спортисти по инвалидност. Надявам се в близкото
бъдеще организацията да бъде
регистрирана и то в Белград.
Моите планове са центърът
на организацията да бъде в
Цариброд, защото, струва ми
се, че градът пасва на всички,
съответно близо е и на турци,
и на българи, и на сърби, и
на македонци... Идеята Цариброд да бъде седалище на една
такава организация е моя.
Когато тя бъде реализирана
и се стигне до организиране
на състезания, Цариброд ще
фигурира като базисно, централно място за провеждане
на дейностите му.
Що се отнася до свободното
време, прекарвам го по различен начин, както по принцип
го прекарват и други жени
на моята възраст. Добре, де,
има различия... Може би е
интересно да напомня, че се
занимавам с изобразително
изкуство, като сътворявам картини със специфична техника
от силикон и то главно по абстрактни теми.
* Откакто Вие се оттеглихте от спортната стрелба, този спорт сякаш замря
в Димитровград. Жал ли Ви
е малко заради това?
- Не малко, а много ми е
жал! Но вината не е моя. Става
дума за политическо решение
този спорт в Цариброд да не
съществува. Много време ми
трябваше да се съвзема след
разрухрата на отбора. Но, казвам го още веднъж, решението
са взели определени политически структури, пренебрегвайки нас, някогашните дейци
в отбора и предимно мен.
* Има ли шанс спортната
стрелба в Димитровградско
да се възстанови? Има ли
млади, които биха тръгнали по Вашия път, разбира се,
и условия за успешно занимаване с този спорт...?
- Има шанс, разбира се.
Освен малкото стрелбище,
сега в рамките на спортната
зала имаме и стрелбище,
каквото няма в Европа. Или,

хайде да не бъде в Европа, а в
Източна Европа. Стрелбището
е основната предпоставка
да се провеждат обучения и
състезания. И това не само на
състезатели, но и на военни
и полицаи. Заинтересовани
млади хора също имаме. Но
аз просто не знам дали да се
натоварвам със задачата пак
да сформирам отбор...
* Хубаво ли Ви разбрахме,
когато казахте, че такова
стрелбище няма в Източна Европа? Възможно ли е в
Белград да няма един такъв
обект, или в София...?
- Няма. В Белград имат
стрелбище в Ковилово, но
то не е от затворен тип. Ние,
царибродчани, имаме стрелбище с размер 25 х 50 метра
от затворен тип. Това означава, че стрелците тук могат
да идват на подготовки и през
зимния период.
* След като така стоят нещата, явно пропускаме един
голям ресурс. Вие лично имате ли сили отново да сформирате отбор по спортна
стрелба с цел между другото
от този ресурс най-сетне да
започнем да се възползваме?
- Ма, аз имам сили, но
опитът ми подсказва, че
нещата са зависими от политическите структури. Настоящата политическа структура в
общината май е готова да реализира тази цел, но е въпрос
дали един ден, когато дойде
друга, отборът ще може да
продължи напред. Моето мнение е, че Цариброд заслужава
да има стрелчески отбор. Това
е един от най-старите спортове в общината. Тук са донасяни медали още през 1938
г., спечелвани от стрелците
на тогавашната общинска
Кралска дружина „Капитан
Катанич”. Значи, този спорт
тук има корени, традиция... А
има и таланти.
* Не можем да си представим
ситуацията Вие да се появите пред влиятелни политически субекти в общината
и да посочите тези факти, а
те да Ви пренебрегнат, т.е.
да се противопоставят на
един такъв спортен авторитет, какъвто сте Вие?
- О-о, как не ми се противопоставят! Не ме пренебрегват
и не ми се противопоставят
политици, които са с широк
диапазон от знания и възгледи и които разбират от
спорта, защото знаят за какво
говоря. За съжаление покрай
тях винаги се навъртат, да ги

нарека „апаратчици”, които не
разбират от спорта, никога не
са се занимавали със спорт, но
са в позиция да влияят върху
вземането на решения във
връзка с него. Тези хора лаконично изговарят прословутото
„не може”, защото спорта по
принцип възприемат като безсмислено харчене на пари. Не
размислят, че благодарение
на спорта младите се махат
от улиците, че закрепва самочувствието им, че успешно се
провежда процеса на тяхното
социализаране, че се стига до
психическото им уравновесяване и физическото им заякване... В спортната стрелба
физическото заякване не е не
преден план, а психическото
уравновесяване и повдигането на самочувствието. Това
са първичните неща, които
спортната стрелба обезпечава
на състезателите. И то в поголяма степен, отколкото при
който и да било друг спорт.
* Защо именно спортната
стрелба? Футбола и баскетбола не предоставят ли тези
бенефити на състезаващите
се?
- Това са колективни спортове. Там някой състезател ще
сгреши, но неговите съотборници ще му се притекат на
помощ. В спортната стрелба
състезателят е сам. Атлетиката също е индивидуален
спорт, но там противникът
е насреща, вижда се. В борческите спортове противникът насреща също е видим.
В спортната стрелба състезателят пред себе си има само
мишената. И не може да следи
какви резултати осъществяват
колегите му, тъй като е лимитиран от времето. Значи, спортната стрелба е специфичен
спорт, който изисква много
- предимно в психическо отношение. Не решава зрението, а
психиката.
* Припомнете ни за медалите, които спечелихте по
време на кариерата си.
- От три параолимпийски игри имам общо четири
медала. В Сеул през 1988 г.
спечелих сребро в дисциплината въздушен пистолет, в Барселона през 1992 г. в същата
дисциплина се закичих със
злато, докато в Атланта през
1996 г. златен медал извоювах с въздушен пистолет, а с
малък калибър - сребърен.
Притежавам четири медала
от световното в Порторико,
шест медала от европейското
на открито в Белгия... Списъкът е много дълъг. Нека да

отбележа, че имам общо 104
златни медала от различни
състезания на държавно
и международно ниво. Да
припомня и това, че не съм
се състезавала само в конкуренцията на инвалидите, но
и с, така да кажа, здравите.
На редица международни
състезания бях в състава на
представителния национален
отбор на Сърбия по спортна
стрелба в редовната категория. С особено удовлетворение изтъквам, че през 1996
г. женският ни национален
отбор по спортна стрелба бе
провъзгласен за най-добър в
тогавашна СР Югославия. В
състава бяхме Ясна Шекарич,
Мая Степанович и аз.
* Контактувате ли днес с
Ясна Шекарич?
- Разбира се. Поддържам
контакти и с известната българска състезателка по спортна стрелба Мария Гроздева,
която с резултатите си е в
ранга на Ясна.
* Някога се занимавахте активно с политика. Днес Ви
няма никъде...
- А, не, с политика никога не
съм се занимавала активно. Не
съм била действащ политик
и по принцип никога не съм
залагала на политиката.
* Ако не се лъжа, бяхте начело на клона на Социалдемок-

ратическата партия...
- Не, не..., само помогнах
да се учреди общински съвет
на тази партия и горе-долу
да се разгърне партийната й
инфраструктура, а три-четири
месеца след това сама се махнах. Понеже наблягате на
този въпрос, искрено бих ви
казала следното: помагала
съм на отделни политически
структури в миналото с цел да
осъществят предимно някои
каузи в областта на спорта.
И ден днешен съм готова да
помогна, но само в това отношение. Честно казано, а мисля,
че е и реалност, аз не ставам
за политик.
* Защо пък не?
- Защото не съм „дипломат”, не умея да лъжа, да гледам човек в очите и да „фолирам”... При мен или е бяло,
или е черно. Твърде „неудачен съм играч” за политиката,
така че не съм добре дошла в
каквито и да е политически
кръгове. И във връзка с политиката, моля ви, тук нека сложим точка.
* Накрая ни отговорете на
въпроса кой е най-големият
Ви успех в живота?
- Е, това е много лесен
въпрос. Най-големият успех
в живота ми е семейството.
Прекрасният ми мъж Бобан,
който също е бивш спортист,
интегрален майстор за различни борчески спортове
и притежател на осми дан,
както и прекрасното ни дете
Звездан.
* Г-жо Алексова, благодаря
Ви, че говорихте за „Ново
Братство”.
- Благодаря и на вас, че се
сетихте за мен и ми обърнахте
внимание. Поздравления до
членовете на колектива ви и
до всички читатели на вестника ви.
Разговора проведе:
Б. Димитров

Царибродските шахматисти
загубиха в Прокупле

Във втория кръг на Лигата на Централна Сърбия шахматистите на Цариброд бяха победени в неделя в Прокупле
от отбора Топличани с резултат 4,5: 3,5.
По една точка за Цариброд спечелиха Кирил Бадев,
Ивица Марков и Боривие Андрич. След втория кръг царибродчани са на дъното на таблицата, без точки. Следващата
седмица в Спортния център „Парк” нашите шахматисти
посрещат екипа на Нишка баня.
Нека да припомним, че в първия кръг отборът на Цариброд загуби от отбора на Ниш.
Подготви С.Б.
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Джокович спечели Откритото
първенство на СAЩ по тенис

Спорт

11
()

Младост - ОФК Ниш 1:2

Новак Джокович спечели тазгодишното издание на Откритото първенство на Съединените американски щати по тенис.
Във финала той се наложи с 6:3, 7:6, 6:3 над Хуан Мартин дел
Потро от Аржентина.
Това е общо 14-а титла от Големия шлем за Джокович, който
след този успех вече заема трета позиция в листата на АТП зад
Рафаел Надал и Роджер Федерер.
П.Л.Р.

Кратки спортни новини
Зона Юг – IV кръг
„Морава” (Владичин хан)
– „Балкански” 2 : 1 (0 : 1)
В IV-ия кръг от първенството „Балкански” загуби с
минимален резултат 1 : 2 като
гост на отбора на „Морава”
във Владичин хан.

След този кръг „Балкански”
заема 9 място във временното
класиране със 6 точки.
В следващия кръг в събота
на 15 септември в Димитровград ще гостува отборът на
пиротско „Йединство”. Мачът
започва в 16 часа.
Д. Ставров

Босилеградска Младост
загуби с 1:2 от ОФК Ниш в
мача от третия кръг на тазгодишното първенство във Футболна Зона Юг, който вчера се
изигра на стадион Пескара в
Босилеград.
„Зелените“ почти през
целия мач имаха териториален превес в играта и редица

Зона Юг – III кръг

Ще се помнят само трите точки
„Балкански” – „Слога” (Лесковац) 2 : 1.
Домакините с късмет стигнаха до трите точки, благодарение на настървеното начало.
През първите 90 секунди
димитровградчани отбелязаха
двата си гола, след което едва
ли някой можеше да предположи, че това ще бъде всичко,

Ловното дружество „Сокол” в Босилеград

Стартира ловният сезон на диви свине
Новият ловен сезон на диви
свине в Босилеградско започна
на 2 септември и ще продължи до 31 януари 2019 година.
В местното ловно дружество
„Сокол” преди откриването
на новия ловен сезон бяха проведени редовни заседания на
Скупщината и на Управителния съвет, на които бе определен ловният календар за този
сезон и бяха приети други
решения, отнасящи се до правилата за ловуване и правата
и задълженията на ловците.
За ловни дни са определени
неделя и държавните праз-

ници, както и всяка събота
през декември. Предишните
години вместо през декември
ловуването в събота бе разрешавано през януари. В ловното дружество изтъкват, че и
тази година ще бъде забранен
ловът в териториите на селата
Паралово и Църнощица.
Председателят на Ловното
дружество „Сокол” Славко
Григоров заяви, че в момента
в дружеството членуват 350
ловци, малко повече в сравнение с миналия сезон, а новина
е, че преди началото на новия
сезон в дружеството са се

изгодни голови положения,
обаче не успяха да осъществят
положителен резултат. ОФК
Ниш излезе напред в резултата в 28-та минута с гол на
Пейчич, а в 32-та минута Милкович вкара и второто попадение за гостите.
През второто полувреме
„зелените” пропуснаха да реа-

зачленили и пет жени. Той
подчерта, че с ветеринарната
амбулатория в Босилеград
ловното дружество е сключило
договор за безплатен преглед
на месо от дивите свине.
От името на ловното дружество председателят Григоров пожела успешен ловен
сезон на всички членове и
същевременно апелира към
ловците по време на ловуване
да спазват закона и правилата
за лов и да се грижат както
за личната, така и за безопасността на другите ловци. Той
подчерта и това, че от предприятието за поддържане
на пътища в Босилеградско
апелират към ловците да не
стрелят по пътните знаци.
Абонамента за предстоящия ловен сезон възлиза на 9
хиляди динара. За пенсионерите абонамента е 5 хиляди
динара, за жени - 3 хиляди
динара, докато сезонния абонамент за млади - начинаещи
ловци е хиляда динара.
П.Л.Р.

което те ще демонстрират в
мачa. В пъвата минута Ранджелов направи отличен пробив по дясната страна и центрира, топката в близост до
страничната греда посрещна
Д. Иванов и я отправи към
мрежата. Вече във втората
минута бе видяно и второто
попадение, когато Ранджелов
подаде топката до Нацков,
който с прецизен удар удвои
головото превъзходство.
От този момент териториалния превес превзеха

лизират още няколко изгодни
голови положения, а в 73-та
минута намалиха резултата
от дузпа, която реализира
Петрович. До края на двубоя
босилеградчани имаха още
няколко шансове, но не успяха
да стигнат до равенство.
В четвъртия кръг, на 9-ти
септември от 16 часа, Младост
гостува на Вранска баня.
П.Л.Р.
гостите и в 38 минута успяха
да вкарат гол. През второто
полувреме лесковчани доминираха, почти се играеше само
на половината терен, която
принадлежеше на димитровградчани, но до равенство не
се стигна.
„Балкански” игра в следния
състав: Илич 7, Давидович 7,
Зарков 7, Манчич 7, Б. Васов 7
(Тодорович 7), Марков 7, Нацков 7, Ранджелов 7, Н. Кирков
7 (Д. Васов –), С. Васов 7, Д.
Иванов 7.
Играч на срещата бе Никола
Ранджелов от „Балкански”.
Д. С.

Тъжен помен

На 23 септември 2018 г. ще се навършат
ЧЕТИРДЕСЕТ ТЪЖНИ ДНИ от преждевремнната смърт на нашия племенник, брат
и чичо

МИЛА КОСТОВ
от с. Радейна

Без него двора е празен!
На 23 септември ще посетим неговия вечен дом в гробището в с. Радейна и ще положим цветя.
Каним роднини и приятели да ни придружат.
Опечелени: чичото Раша, стринка Линка, братята Зоран и
Горан и племенникът Никола

Тъжен помен

На 16 септември се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта
на нашата мила сестра

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА

от Горна Любата
(1951 - 2017)
Измина една тъжна година, откакто те
загубихме, но вечно ще пазим от забрава
хубавите спомени за теб!
Почивай в мир! Поклон пред светлата
ти памет!
Твоите сестри Венка и Борка със семействата си

Хумор - Сатира - Забава
Карикатурен екран

Здраво деда Мане

Методи-Мето ПЕТРОВ

Вицов е

ФРАЗИ,
КОИТО
НИКОГА
НЯМА ДА
БЪДАТ
ИЗРЕЧЕНИ:
- Ние загубихме изборите.
- Изглеждам страхотно
на снимката на личната си
карта.
- Този, дето ме засече, дано
е жив и здрав и пристигне
бързо.
- Да си обръснеш веждите и
да ги нарисуваш сама отново,
беше чудесна идея.
- Плешив наистина изглеждам по-добре.
- Тъкмо мислех сам да предложа да ми намалите заплатата.
- Това бирено шкембе ти
стои много добре, Мария.
- Много месо са сложили в
тоя кренвирш, бе.
- Заповядайте на джаз фестивал в Студентски град.
- Публикациите ти във
фейсбук наистина промениха
политическите ми възгледи.
- Не успявам в живота,
защото съм мързелив и глупав.
- Гледах гениална реклама
на прах за пране.
- Баба ми каза, че трябва да
отслабна.
- Днес не ми се пие.
- Не ми се ходи в Париж.
Заведи ме в Куса врана.
- Нямам търпение пак да
отида на зъболекар!
- Бойко Борисов се скри от
камерите.
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- Тате, всички ли приказки
започват с “Имало едно
време...?”
- Не, моето дете! Повечето
започват с “Ако спечеля изборите, ви обещавам...”
***
На, последните избори в
Турция, Али Ръза попитал
служителя от изборната секция:
- Бихте ли ми казали, моята
жена гласува ли?
Служителят, след като
попитал за името, проверил
и отговорил:
- Да, господине, гласувала е
преди два часа.
Али Ръза се натъжил:
- Еех, ако бях дошъл преди
два часа, щях да я видя.
Човекът от комисията се
зачудил:
- Не ви разбрах, вие не живеете ли заедно?
- Не, тя умря преди 10
години...
***
Говорят двама депутати.
- Излизам от листата за
следващите избори. Приключвам с политиката.
- Ти луд ли си бе, колега?
Какво ти стана?
- Страх ме е, изглежда има
Господ и ми дава знамения,
че е време да си платя за
гяволъка.
- В смисъл?
- Миналата месец катастрофирах с мерцедеса на същия
път, дето от 5 години обещавам да го асфалтирам и попаднах в реанимацията на същата

Вестник на българите в Сърбия
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.
Издава: Издателство “Ново”Братство”,
Ниш, “Кей 29 декември” - 8
Основател на издателството:
Национален съвет на българите в Сърбия
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болница за която от 10 години
обещавам основен ремонт.
- Спокойно колега, съвпадения.
- Съвпадения, съвпадения,
ама от 15 години съм обещал
нова морга и крематориум.

Симеон КОСТОВ
Афоризми
 За истински вярващи не

са нужни нито Божи, нито
държавни закони.
 „Запомни па върни!“

Помним, но нямам откъде
да върна.
 На младите остава

светът - в дългове.

 И най-старият занаят

иска модерен инструмент.

 Ако плюеш някой, който

е от посоката на вятъра,
сякаш плюеш себе си.
 И революцията няма

какво да яде. Не се раждат
деца.
 Закупените дипломи

много костват науката.
 Той едно мисли, друго

говори и нищо не прави.

Еве десетина дъна свак дън иде, а пред пладне, а
по пладне, а понекигаш кара и дън и ноч. Прокьисомо.
Деда Лула нейе ни травку окосил за козицете. Ако
тека продължи, не знам кво че правимо. Ама смо пак
благодарни на Бога – при нас нема град и провале, не
утепа польето и не однесе путищата ко на друга места.
Пущим телевизорат и свак дън негде некойи настрадали
– талавантията им унищила све. При нас водата пооднела
путищата и йедвам се миньуйе, ама се миньуйе. Гледан,
оно однесени асвалтйете по Сърбию и Бугарску, та камо
ли нашите путища. Они калаисани със ситньи каменье и
оно гйи однесе водата йош од снеговете ка се топе, а камо
ли дъжат. Деда Лула затвори козицете и тамън седомо, ка
ете ти гьи деда Стоимен и деда Мита. Знаю дека дедата
на пладне затвара козицете, па дошли да си поорате. И
почеше да воде политику за путищата. Ко сваку годин
насипую, ко водата све однесе и Йова наново. А да су сваку
годин асвалтирали само по йедън кьилометар, до съга, за
70 године да йе цела општина асвалтирана.
- Байе Стоимене, сви рамена бая Мита, оно при нас
некико све си иде усукано и на инат. Сечаш ли се преди
некою годину човеци сакаею да даду половин парете да
се асвалтира путат до ваше село, а общинарете нестеше.
Сакали първо да уплате парете ньим, па после они че
праве тия пут. - На нас ни тия пут за ваше село не требе,
рекли, кому требе нека си прави.
- Па оно йе, байе Мите истина, ньим им тая путища
не требу. Затова су у общинуту турили човека да прави
селскьите путища, а он не йе никигаш мръднул од
асвалтат. При толкова инжиньери, турили човека кой не
йе ни минул покрай грагьевинскьи факултет. Нарочно га
турили – народ да га пцуйе, да не пцийе ньи. А он никигаш
и да сака и да умейе, нема да гьи направи – нема паре,
нема машине, све од другога зависи, само пцуваньето йе
ньегово.
- Море, деда Стоимене, каже му Мита, они тураю теквия
за да може да си праве путеве и путлетия куде и кико си
сакаю, а нейе куде требе. Затова у некоя села и сокаците
су насипани и средени, а до некоя села може да се отиде
само пeшa или с коня. A много обичаю да праве путевяе
уйесен – посришкаю и посравне с булдожер, калаишу гьи
със земю и каменье, а пролети водата однесе землюту и
пак нема пут. И йово наново – парата да се обърча.
- Море манете се од тия путеве, умеша се мой Лула. Од
кико знам нийе си путеве правимо и за путеве оратимо.
Йош ко омладинац съм ишъл на кулук, окайею гьи акцийе,
да правимо и поправлямо путища. И пак си немамо пут.
Него чусте ли кво рекоше оцутра по телевизиюту. Тия що
су судили за плячку на фабрикьете, некиква „стечайна
мафия” не су виновни – ослободили гьи.
- Ма кико тека несу виновни, себну се деда Стоимен.
Па они упропастише държавуту, оплячкаше фабрикьете,
задругье и све що можеше, ньиньи се приятелье
обогатише, а съга несу виновни?! Па да не йе деда ми
винован? И съга нийе че им платимо що су гьи тормозили!
Е правдо, правдо!
- Ма они су све нарочно упропастили, ама су некойи
обогатили – каже деда Мита. Тия си съга не знаю парете,
они скришом владею държавуту, они поставляю судийе и
председници и ко тъгай тия да не ослободе туя „стечайну
мафию” ка гьи йе она обогатила?
- Манете се од тея ваше приказкье, умеша се и я. Джьабе
се ядосуйете и си кьинете дробовете, нищо не може да
промените. Те направила съм ви каве без шикьер, пивнете
и си оратете си ко другьи. Съга сви орате за топку, а ви пак
за политику. Манете се од политику, она на йе за теквия
ко вас, она не йе за пощен народ.
- Права си бабо Сускье, ама не може да търпимо, издиза
ни неправдата – рекоше и узеше кавето.
Айд у здравлье деда Мане и немой да се тормозиш за
големе работе. Нийе смо дърти, ама малечкьи.
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