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Резултати от изборите за Национален съвет на
българското национално малцинство в Сърбия

Кандидатската листа „Това сме
ние - природно движение - Владимир Захариев“, предвождана
от председателя на Националния
съвет и кмет на Община Босилеград Владимир Захариев и
кмета на Община Димитровград
д-р Владица Димитров, спечели
17 от общо 19 мандата в новия
състав на Националния съвет
на българското национално
малцинство в Сърбия. Втората
листа „Да върнем достойнството
на народа - Стефан Костов“ спечели 2 мандата.
За листата „Това сме ние
- природно движение - Владимир Захариев“ са пуснати 8 630
бюлетини или 83,62% от общия
брой на гласувалите, докато листата „Да върнем достойнството
на народа - Стефан Костов“ са
подкрепили 1303 гласоподаватели или 12,63%.
От общо 18 201 вписани българи в Oтделния избирателен
списък на изборите са гласували
10 320, което прави 56,70%. Имало
е 384 невалидни бюлетини, а в
изборния ден не са регистрирани
нарушения и нередности.
Кандидатската листа „Това
сме ние - природно движение
- Владимир Захариев“ в Босилеградска община е спечелила
3 100 гласа (85,31 %), докато за
другата кнадидатска листа „Да
върнем достойнството на народа
- Стефан Костов“ са пуснати 399
бюлетини (10,98 %). От общо 5
037 гласопдаватели, вписани в
Отделния избирателен списък
в Босилеградска община, на
изборите са гласували 3 634 или
69,39%. Валидни са били 3 499, а
невалидни 135 бюлетини.
В Димитровградска община
на изборите са гласували 52,3 %
от гласопдавателите, вписани в
Отделния избирателен списък.
Кандидатската листа „Това сме
ние - природно движение - Владимир Захариев“ е спечелила 2
609 гласа или 78,51 %, а листата
„Да върнем достойнството на
народа - Стефан Костов“ - 503
гласа или 15,13 %.
На изборите за национални
съвети на националните мал-

цинства, проведени на 4-ти
ноември, свои представители
са избирали 22 малцинства.
18 от тях са избирали членове
на националните съвети на
преки избори, докато четири

малцинства са избрали националните съвети на избирателни заседания посредством
делегирани представители
- електори.
П.Л.Р.

Резултати от изборите за Национален съвет на българското
национално малцинство в Сърбия по общини (данни от РИК):
ОБЩИНА/ ГРАД

Да върнем
достойнството
на народа
- Стефан
Костов

Това сме ние
- природно
движение
- Владимир
Захариев

Град Белград

39

409

Барайево

0

12

Вождовац

3

62

Врачар

2

2

Гроцка

4

32

Звездара

0

28

Земун

6

52

Лазаревац

0

1

Младеновац

0

6

Нови Белград

7

30

Обреновац

0

0

Палилула

5

39

Раковица

0

49

Савски Венац

0

10

Сопот

0

10

Стари Град

1

2

Чукарица

6

53

Сурчин

5

21

Севернобачки окръг

0

2

Суботица

0

2

Среднобанатски окръг

6

6

Зренянин

5

5

Нови Бечей

0

1

Сечан

1

0

Севернобанатски окръг

0

0

Южнобанатски окръг

55

44

Вършац

2

0

Ковин

3

2

Панчево

50

42

Западнобачки окръг

3

6

Кула

2

1

Оджаци

0

3

Сомбор

1

2

Южнобачки окръг

4

19

Град Нови Сад

4

15

Темерин

0

3
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Върбас

0

1

Сремски окръг

1

4

Инджия

1

2

Сремска Митровица

0

1

Шид

0

1

Мачвански окръг

0

0

Колубарски окръг

0

0

Подунавски окръг

3

0

Велика Плана

1

0

Смедерево

2

0

Браничевски окръг

2

1

Пожаревац

1

0

Мало Църниче

1

0

Петровац

0

1

Шумадийски окръг

1

6

Крагуевац

1

6

Поморавски окръг

73

9

Деспотовац

2

0

Парачин

71

1

Ягодина

0

6

Чуприя

0

2

Борски окръг

22

95

Бор

7

28

Кладово

1

1

Майданпек

13

60

Неготин

1

6

Зайчарски окръг

13

26

Зайчар

10

26

Княжевац

2

0

Соко баня

1

0

Моравишки окръг

0

1

Чачак

0

1

Рашки окръг

0

4

Върнячка баня

0

3

Кралево

0

1

Расински окръг

8

3

Александровац

0

2

Варварин

7

0

Тръстеник

1

0

Чичевац

0

1

Нишавски окръг

43

771

Град Ниш

41

478

Гаџин хан

0

80

Долевац

0

118

Мерошина

2

88

Свърлиг

0

7

Топлишки окръг

0

26

Прокупле

0

26

Пиротски окръг

542

2846

Бабушница

15

192

Димитровград

509

2609

Пирот

18

45

Ябланишки окръг

14

356

Власотинце

0

4

Лесковац

14

352

Пчински окръг

474

3996

Град Враня

52

246

Босилеград

399

3100

0

1

Владичин хан

1

185

Сурдулица

22

121

Търговище

0

343

Буяновац

OБЩО

1 303
(12,63%)

8 630
(83,62%)
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Новини от общините

Асфалтиране в Босилеград
и Райчиловци

Нова дограма за сградата на общинската
администрация в Босилеград

След асфалтирането на
отсечките от улиците около
новия мост над Драговищица
при Спортния център Пескара
тези дни бе сложена асфалтова
настилка на новопрокараната
улица от новия мост през
полето до улица “Маршал
Тито”, която свързва центъра
на града с квартала Магурка.
Асфалтирана е и новопрокараната отсечка в този квартал
- от улица „Маршал Тито“ до
„Работническа“, а сложена е
и нова асфалтова настилка на
улица „Душанова“ - от регионалния път „Босилеград Рибарци” до новия мост. По
този начин, когато се тръгне
от Райчиловци към Магурка

Кметът Владимир Захариев и министърът на енергетиката Александър Антич
миналата седмица в Белград подписаха
договор за реализация на проект за повишаване на енергийната ефикасност в сградата на общинската администрация в
Босилеград. Нашата община е сред 14
местни самоуправления в републиката,
които са спечелили конкурса на Министерството на енергетиката за финансиране
на такива проекти.
Проектът, който възлиза на около 6
милиона динара, включва подмяна на
цялата дограма на сградата на общинската
администрация и закупуване на климатици. Както изтъква Захариев, целта на
проекта, за който няма да бъде похарчен
нито един динар от общинския бюджет, е
спестяване на разноските за отопление на
помещенията в сградата на общината.
По време на тържествената церемония
по подписването на договорите Захариев
връчил на министър Антич признанието,
което Община Босилеград му бе при-

години зад бившия кооперативен дом в селото. Захариев
подчертава, че и асфалта за
улиците в Лалош и за спортния терен в Райчиловци е
осигурен благодарение на
договора му с Глишич и със
съдействието на директора
на предприятието „Сърбия
пътища” Зоран Дробняк.
Преди асфалтирането в
махала Лалош общината чрез
Публичното предприятие за
строителни площи и пътища
разшири пътното платно на
главния път и извърши необходимите подготовки за слагането на асфалт, а екипи на
Публичното предприятие
„Услуга” прокараха нова водо-
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съдила по повод Деня на общината - 21 септември.
П.Л.Р.

Босилеградска община ще се
побратими с Община Уб

и обратно, вече няма нужда
да се минава през центъра
на града, което ще разтовари
движението по централните
градски улици. Планирано е
от двете страни на новопрокараната улица през полето, на
която е направено и първото
кръгово движение в града, да
се построят парк и детска площадка.
Всички подготвителни
работи на пътните платна,
както и изграждането на потпорни стени и бетонни бордюри около моста извърши
Публичното предприятие за
строителни площи и пътища
на Община Босилеград.
Кметът Владимир Захариев
казва, че асфалта е осигурен
благодарение на договора му с
Дарко Глишич, председател на
Изпълнителния съвет на СНС
и кмет на община УБ, който
е и почетен гражданин на
Община Босилеград, както и
със съдействието на директора
на предприятието „Сърбия
пътища” Зоран Дробняк.
Тези дни и в махала Лалош
в Райчиловци, в която живеят
роми, са асфалтирани главния път и няколко по-малки
отсечки. Същевременно бе
сложена и нова асфалтова
настилка на спортното игрище
в Райчиловци, което общината построи преди няколко

проводна и канализационна
мрежи в махалата. Миналата
година Публичното предприятие за строителни площи и
пътища построи и бетонно
корито на селския поток в
махалата. Тъй като една част
от къщите в Лалош се намират
над резервоара за вода, Захариев изтъква, че следващата
година общината ще осигури
специализирана помпа, с
която ще може да се изкарва
вода от резервоара до всички
къщи в махалата.
П.Л.Р.

Кметовете на общините
Босилеград и Уб Владимир
Захариев и Дарко Глишич са
постигнали договор за побратимяване на двете общини.
Захариев изтъква, че
Босилеград и Уб вече имат
отлично сътрудничество в
различни сфери и затова
искат да укрепват и засилват
добрите взаимни отношения.
Двете общини в бъдеще ще
кандидатстват със съвместни
проекти с цел създаване на
по-добри условия за живот и
работа на населението в Босилеград и Уб.
Инициативата за побратимяване ще бъде внесена в съветите на двете общини, които
трябва да вземат окончателни
решения.
П.Л.Р.

На отбелязването на 100-годишнината от подписването на примирието в Първата
ветовна война в София

Присъства делегация
от Босилеградска община
По покана на сръбския
посланик в Р България Владимир Чургус делегация от
Община Босилеград, в която
бяха Лиляна Котев и Роза Стоименов, присъства на церемонията по повод отбелязването
на 100-годишнината от края
на Първата световна война в
бългатската столица. Церемонията се състоя пред паметника на загиналите сръбски
войници на софийското гро-

бище Орландовци. По-късно
босилеградската делегация
присъства и на приема в Сръбското посолство.
На отбелязването на 100годишнината от подписването
�������������
на примирието, с което е бил
сложен краят на Първата
световна война����������
,���������
в София
присъствали и редица гости
от Сърбия и представители
на Войската на Сърбия.
П.Л.Р.
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Изявление на Владимир Захариев,
водач на листата „ТОВА СМЕ НИЕ
- ПРИРОДНО ДВИЖЕНИЕ
- ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ”
Благодарим от сърце на всички,
които подкрепиха нашата листа. За
пореден път ни оказахте доверие и
доказахте, че са важни делата, а не
думите. Вие подкрепихте хора, които
са същите като вас и които живеят
като вас, а не хора, които си мислят
само за себе си и за собствения джоб.
Вашата подкрепа ни задължава да
продължим да работим усилено и
отговорно и да оправдаем оказаното
ни доверие.
Изказвам голяма благодарност
и към всички кандидати от нашата
листа за приноса им, който дадоха
за осъществяването на този изключителен резултат на изборите. Много
благодаря на кандидатите в нашата
листа от Димитровград - кмета д-р
Владица Димитров, Славица Васова и
д-р Ангел Йосифов, както и на всички
кандидати от Босилеград, Сурдулица,
Враня и Ниш.
Особено голяма благодарност
изказвам към кмета на Димитровград Владица Димитров, който разбра
нашето намерение за единство на малцинството. Всички българи в Сърбия
можем заедно и ще работим заедно.
Седалището на Националния съвет
ще бъде ротационно - в Босилеград,
Димитровград и в други градове в
Сърбия, в които живее българско малцинство. Не е важно къде ще е седалището, а кой ще го ръководи и как
ще настъпваме заедно и към Белград
и към София.
Искам да припомня, че преди
четири годни, когато ние оглавихме
Съвета, нямахме преведени учебници
на майчин български език - сега имаме
преведени учебници за всички класове
на основното училище, с изключение
на музика и изобразително изкуство;
само в някои класове имаше паралелки с обучение на майчин български език - сега в босилеградското
основно училище освен в трети клас
има паралелки във всички класове, а в

гимназиите в Босилеград и Димитровград във всички класове съществуват
паралелки, в които обучението изцяло
се провежда на майчин език; нямахме
„Братство” - сега имаме вестник „Ново
Братство”; нямахме преведени документи на български език - сега в общината вече се издават актове за раждане
и удостоверения за гражданство на
сръбски и на български език и всички
желаещи могат да си ги вземат и на
двата езика в зависимост от нуждите, с
което ще си спестят пари за превод.
От другата листа ни обвиняваха, че
нямаме сътрудничество с България,
обаче сънародниците ни са свидетели,
че общината е осигурявала безплатен
транспорт за пациенти във ВМА в
София, осигурявала е транспорт и
оказвала помощ на студенти и др.
Поддържахме и укрепвахме това
сътрудничество, но изведнъж се появиха някои хора в ДАБЧ и някои дипломати, които казваха, че кмета не е
добър и прекратиха сътрудничеството.
Някои искаха за една нощ да сложат
паметник в Босилеград, с който сърбина ще бъде провъзгласен за военен
престъпник. Не съм съгласен това да
се прави по такъв начин, понеже ние
си обичаме България, зачитаме българските корени и благодарни сме на
Р България за всичко, което прави за
нас българите в Сърбия, но от друга
страна, ние сме приятели и сме братя
със сърбите. Ние живеем в Сърбия,
тук работим, създаваме семейства...
Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина, който
говореше срещу мен и подкрепяше
Стефан Костов, сега е арестуван заедно
с други хора за взимане на пари за
получаване на български паспорти.
Всички, които са взимали пари за
получаване на български паспорти,
трябва да бъдат арестувани. Не може
някои да печелят по нелегален начин
за сметка на българското малцинство.

Д-р Владица Димитров
след изборите за НС

Ние и занапред ще продължим да
работим съгласно закона и ще помагаме на сънародниците ни, а упавляващите в България нека да си обмислят
кого подкрепят и с кои институции
сътрудничат в Сърбия. Нека България
да си помисли и какви са й дипломатите, които действаха против Община
Босилеград и подкрепяха една шепа
хора в Босилеград и Димитровград,
които разделяха нашето малцинство.
От България ще искаме да ни възстанови гражданството. Защо да даваме
пари и да коленичим за нещо, което
трябва да ни се върне, какъвто е случая
с унгарците. Ще търсим и откриване
на гранични пунктове при село Извор
до Босилеград и село Петачинци до
Димитровград и много други неща,
от които ще имат полза нашите сънародници. Ще продължим доброто
сътрудничество с Правителството
на Република Сърбия и президента
Александър Вучич и ще настояваме за
защита и повишаване на правата на
българското малцинство в Сърбия.
Що се касае до листата на Стефан
Костов, искам да кажа, че той по време
на кампанията единствено говореше
срещу мен и ме обвиняваше, а не говореше нищо за националното малцинство и за дейностите на Националния
съвет. Той си мисли само за себе и за
своя джоб.
Като председател на Националния
съвет, аз и заместникът ми Стефан
Стойков не сме получавали заплати,
командировъчни и каквито и да е принадлежности от бюджета на НС. Тези
постове оглавявахме на доброволни
начала, защото се чувстваме като българи и защото искаме да помагаме на
малцинството ни където и да живее
в Сърбия. Това ще ни бъде задача и
занапред.
Владимир Захариев

Резултатите
са очаквани
Кмета на Община Димитровград и
един от лидерите на листата с номер
„2”, която спечели изборите за националния съвет на малцинството ни,
д-р Владица Димитров помолихме
да коментира резулататите от изборите:
- Доволен съм, разбира се. Осъществихме убедителна победа и, нека да
бъда искрен, очаквах, че резултатите
ще бъдат такива.
Д-р Димитров добави и следното:
- Oтправям голяма благодарност
към жителите на Димитровградска
община за голямата подкрепа, която
получихме от тях. Това бе знак, че
сме оправдали очакванията им и че
генерално погледнато те подкрепят
политиката ни. С получените над 2600
гласа в Димитровградско фактически
се сдобихме с голям кредибилитет да
участваме равностойно в работата
на Националния съвет и да вземем
участие във взимането на съответни
решения от интерес за малцинството
ни.
Към първия човек на Димитровградско отправихме и въпроса очаква
ли да има кохерентност в работата на
бъдещия състав на най-висшия орган
на малцинството ни:
- Да, очаквам. Всъщност надявам
се, че ще има кохерентност. Предстои
да проведем разговори с колегите ни
от Босилеградско по въпроса. Мисля
обаче, че разногласия между нас и по
време на тези разговори, както и след
като новия състав на Съвета започне
активната си дейност, не би трябвало
да има.
Б. Д.

Птичи грип в България
Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) е открила две огнища на заболяването инфлуенца по птиците (грип) в животновъдни обекти,
предназначени за отглеждане на патици мюлари
(отглеждани за месо) и пилета бройлери, намиращи се в с. Войводово, Хасковско. Заболяването е
потвърдено с протокол от лабораторно изследване.
Започнало е хуманно умъртвяване и унищожаване
на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти,
което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са 3-километровите предпазни зони и 10-километровите зони за наблюдение
около констатираните огнища на заболяването.
Забранено е движението на птици и продукти
от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона.
В двете зони се забраняват търговията и придвижването на домашни, диви и други птици
и яйца за разплод, както и разселване на птици
за подновяване на дивечовия запас. Извършват

се ежедневни клинични прегледи на птиците,
отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
Засилени са надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където
е силно концентрирана популацията на диви птици.
Извършва се епизоотично проучване
за причините, довели до заболяването.
Агенцията напомня, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините
за фуражи – така се избягва възможността диви
пернати да заразят фуража, а оттам и питомните
да бъдат заразени с вируса.
На този етап няма засегнати хора и няма опасност
за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може
да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да се случи,
когато се вдиша контаминиран прах от фермите или
при пряк контакт на хората със заразени птици.

Миналата седмица, работници от патешарските
ферми протестираха за мерките, които агенцията
предприема, уплашени, че ще загубят работните
си места. Това пък даде тон на горещи разговори
между ръководството на БАБХ и водещите фирми
от патешарския и кокошарския бизнес. Шефът на
агенцията Дамян Илиев каза: „В последните две
седмици непрекъснато говорим с представителите
на кокошарския и патешарския бизнес. Досега са
взимани много меки мерки в България и точно
това е причината да не сме се справили с болестта.
Нещо, което Германия е постигнала. Това, което
агенцията иска, е да запази и бизнеса, но да ликвидира огнищата. Има много оплаквания, осебено
от патишарите по отношение на вземане на проби.
Ще променим процедурите. Но държавата губи
милиони, ако не се вземат сериозни мерки.”
Подготви: С. Дж.
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Сенокошани при кмета и зам.-кмета на Димитровградско

Настояват за решаване на комунални проблеми
* Благодарение на средствата на стойност 4 хиляди евро, които с. Сенокос получи от Генералното консулство на Р България в Ниш, в селото бе
завършено иконописването на църквата „Св. Пантелеймон”.
Сенокошани потърсиха
прием и го получиха. Кметът
на Димитровградско д-р Владица Димитров и заместникът му Зоран Геров неотдавна
приеха на разговар в сградата
на местното самоуправление
представители на село Сенокос, които през последните
години настървено се борят
то да се възстанови, ако не в
домографско, понеже това
вече стана невъзможно, то
тогава в комунално отношение.
Сенокошани запознаха
водачите на общината с найострите комунални проблеми,
които им влошават живота и
предложиха: да се възстанови
участъкът от регионалния
път във Висока - от моста в с.

Изатовци до с. Сенокос, да се
изградят пътеки до водопадите
„Скок” и „Ивков вир”, разположени в мерата на селото, да
се проведат дейности, свързани с електрозахранването
на - тамошната пещера „Света
вода”, църквата „Св. Пантелеймон” и някогашната сграда
на училището, да се намери
адекватен начин за поддържане на сградата на Планинарския дом, да се премахне
или поне смекчи проблема с
роуминга в мобилната телефония, който в най-северното
димитровградско село е силно
изразен и често пъти жестоко
удря по джобовете жителите
на селото, които ползват телефоните си, незнаейки, че сигналите на сръбските мобилни

оператори в този край много
пъти биват „преборени” от
сигналите на българските им
конкуренти и т.н.
Отговорите и обещанията,
които сенокошани получиха
от челните хора на кметството,
главно ги окуражиха. По принцип за всички техни проблеми съществуат решения и
ще се активизират в близкото
или малко по-далечно бъдеще.
Някакви сериозни финансови
средства за възстановителни
работи до края на годината
местното самоуправление по
принцип няма, но догодина,
когато ще се конципира и
новия общински бюджет, ще
се разкрият големи възможности да се намерят.

От сенокошанина и един
от водачите на дружеството
„Стара планина”, което през
последните години практически пое почти всички
ангажименти във връзка с
възстановяването на селото,
Васко Тодоров, по-известен с
прозвището си Ферча, „Ново
Братство” тези дни научи
хубавата новина, че една от
многобройните запланувани
дейности в това село найнакрая е завършена. Става
дума за (до)иконописването
на местната църква, за която
дейност са получени средства
на стойност 4 хиляди евро от
Генералното консулство на Р
България в Ниш. Чрез вестника ни Тодоров предпочете
да благодари на персонала на
това дипломатическо представителство на България в
Сърбия. Човекът, който е бил
ангажиран със самото иконописване на християнския
храм, е димитровградският
художник Мича Митич.
„Село Сенокос, каза в изявление за вестника ни Васко
Тодоров, от Господа е създадено да бъде, както се изрази
символично, ‘туристическа
Мека’. Имаме почти всичко
– пещери, водопади, потоци,
гори, хълмове и планини, чист
въздух... За възстановяване на

селскостопанското производство в него вече трудно можем
да говорим, тъй като хората
станаха малко. Всъщност и това
би било възможно, доколкото
се вложат значителни средства и се приложат съвременни
агротехнически средства, принципи и методи предимно
при отглеждането на добитък.
Но акцентът на дейността ни
все пак трябва да бъде развитието на туризма – селския и
излетния. Това оценяваме като
реална възможност. Но трябва
да ни се помогне пътната и
комуналната инфраструктури
да повдигнем на по-голямо
ниво, всичко с цел стремежите
ни Сенокос да превърнем в
истинска туристическа дестинация да станат видими, да
станат абсолютна реалност”,
заключи Тодоров.
Б. Димитров

„Царибродска шушеница” на 17 ноември

Отлични рекламни ходове на организаторите
* Исполинът на сръбската фолк музика Весна Змиянац в навечерието на проявата ще изнесе концерт.
Мероприятието, което през
последните години прослави
Димитровградска община (а
предостави й и много икономически и финансови
дивиденди) – „Царибродска
шушеница”, тази година ще
се състои на 17 ноември от
11 часа. Главен организатор
е Спортно-туристическият
център „Цариброд”. Помощ
на ведомството ще окажат
органите на местното самоуправление.
По случай проявата забелязахме, че са печатани афишки
и други пропагандни материали и на български език.
Несъмнено е, че става дума
за отличен рекламен ход на
организатора, предвид, че
повечето от гостите ще дойдат
именно от България.
От материалите се усмихва
известната сръбска фолк
певица Весна Змиянац. Бихме
добавили, че става дума за
пореден отличен рекламен

ход! Змиянац ще послужи
като „магнет” за гостите предимно от България, за които
знаем, че навремето я обичаха много. Всъщност, когато
България още нямаше фолк
звезди, поради факта, че при
тях много по-строгият комунистически режим не позволяваше на певиците да се
обличат в кратки полички и
да пеят за какви ли не „сладки
неща”, жителите на тази
страна лудуваха по сръбските
– Лепа Брена, Весна Змиянац,
Драгана Миркович... Макар
че времената и поколенията
се промениха, на организаторите остава да се надяват, че
българите Весна Змиянац не
са забравили напълно. А тя ще
пее ден преди проявата – на 16

ноември от 20 часа пред спортната зала. Входът за концерта
ще е свободен.
Промотьори на „Царибродска шушеница” ще бъдат
известният сръбски готвач (от
български произход) Стамбол
Гещамов и българският му
колега, с не по-малка известност в собствената си страна,
Иван Звездев.
Лани „шушеницата” предизвика истински „бум”. Над
200 щанда бяха поставени в
залата, а гостите от България
и Сръбия „наводниха” Димитровград.
Тази година организаторите
очакват още повече гости.
Б. Димитров
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„Ново Братство” посети магазина в с. Долна Любата
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Търговията е проста работа, но не е за всеки
От слънчевата страна на
река Драговищица, на около
13 км от Босилеград по посока
Бесна Кобила, се намира село
Долна Любата, едно от найкитните в общината. Селото
е разположено на надморска
височина от 900 до 1370 метра.
Климатът се отличава със студена зима и приятни летни
температури, с изобилие от
есенно и пролетно слънце.
Село Долна Любата е разпръснат тип - в дванадесет махали,
а с туристическо-географското
си положение предлага идеални условия за туризъм, но
ресурсите не се използват.
В центъра на селото се намират два магазина, заредени със
стока от първа необходимост.
Ние се отбихме при Томислав
Атанасов.
- Добре дошли. Радвам се,
че решихте да ни посетите.
Както виждате магазинът
ни е добре зареден – от „сладост“ до „радост“ за всеки
вкус. Зареждаме по малко,
но постоянно. Заповядайте
в бакалницата, прикани ни
почти шестдесетгодишният
мъж.
Долна Любата се споменава
в Османския данъчен регистър
от 1576 година. За наименованието му съществуват дори
три предания.
Според едната от легендите
по онова време в мерата на
селото са се намирали четири
отделни селища - Стръмно
Катунище (на мястото на
днешната махала Долинци),
Селишки Рид (на мястото

на Богдановци), Црешня (на
мястото на махала Гащевица) и Пиперковица (името
на днешното Старо Село).
Пиперковица, както и днес
местността Старо Село е била
центъра на другите махали.
През една много люта зима с
голям сняг хората не успели
да смелят житото и умрели
от глад. Оцелели само четирима души, от всяка махала
по един. Когато изминала
зимата и пристигнала пролетта, те започнали да викат

от върховете ”Хей, има ли
някой жив човек”. Като чули,
че има оцелели, те се събрали
в Пиперковица, побратимили
се и „полюбили” (разцелували). Взели решение завинаги да живеят в центъра на
селото, което преименували
в Любата. След като се разрастнало, селото било разделено на Долна Любата и Горна
Любата.
Втората легенда пак е свързана с лютата зима. Но според
преданието, след разтопява-

Президентът Вучич на Архангеловден в Ниш

Започва изграждането на
Научно-технологичния парк
На 21 ноември, Архангеловден, в Ниш ще започне
изграждането  на Научно-технологичния парк, а на тържеството ще присъстват президентът Александър Вучич и
министър-председателят Ана
Бърнабич.
Кметът на Ниш Дарко Булатович заяви, че това е най-голямата инвестиция в знанието,
науката и младите хора в Ниш,
което потвърждава и фактът,
че на този ден ще пристигнат
президентът и премиерът на
Република Сърбия. Според
думите му знанието и младите
хора представляват силата и
най-мощните ни оръжия.
„Сградите, пътищата и
инфраструктурата са важни,

но животът се дава на хора,
които имат мечтата и енергията да направят този сън  да
се случи в техния град, в собствената им страна”, подчерта
Булатович на неотдавна провелия се в Ниш  Форум на прогресивните технологии.
Научно-технологичния
парк ще бъде изграден непос-

редствено до Електронния
факултет, най-успешното
висше учебно заведение в рамките на Нишкия университет,
на площ от около десет хиляди
квадратни метра. Средствата
за неговото изграждане  в размер на около 10 милиона евро
са обезпечени  от  Европейската инвестиционна банка. В
рамките на проекта се предвижда и разширяването на
мощностите на Електронния
факултет.
Нишкият университет с над
30 000 студенти е третото по
големина учебно заведение в
нашата страна. В Електронния
факултет следват около 3 000
студенти.
Сунчица Бойков

Продавачът е доволен от сътрудничеството с общинските власти. Като пример изтъкна почистването на селските
гробища, поддържането на махленските
пътища, поставянето на контейнер за смет...
- Въпреки че пътя, който ни свързва с общинския център Босилеград е черен, той е добре
поддържан. Общината помага и поддържането на рейсовата линия, както и основното
училище, което остана с много малко деца.

нето на снеговете
останала само
една баба Люба,
поради което
селището носи
името Любата.
Според третата легенда по
време на турското робство
имало някакъв бей, който по
същото време се влюбва в две
красиви момичета от двете
съседни села. Тъй като той
често казвал, че обича горната
Люба (името на момичето)
и долната Люба, местните
жители започнали да наричат селища Горна Любата и
Долна Любата.
Споменава се и че някой
богаташ имал две дъщери на
името Люба. След като разделил имушеството едната останала в долната част, а другата
се настанила в горната част.
Така настанали селата Долна
и Горна Любата.
- Поминъка на селото е предимно свързан с животновъдството. Повечето от младите са
настанени на работа в рудниците „Благодат” в полите на
Бесна Кобила и в Караманица
в югозападната част на общината, но живеят тук в селото.
И двете мини изобилстват с
оловно-цинкова руда. Има
и хора, които се занимават
със събиране и продажба на
дърва за отопление, сподели
Атанасов.
Магазинът е в собствената
къща на продавача, разделен
в две помещения, в едното е
магазина, а в другото бакал-

ницата. Доброто обслужване,
усмихнатия търговец и цените
народни карат хората да се
чувстват щастливи.
- Погледната отстрани търговията е проста работа, но не е
за всеки. Продавачът трябва да
надникне в душата на народа,
да го обслужи по най-бързия
начин, да му помогне, а ако
трябва да го запише и в тетрадката, а кога ще си получи
вересията... Лошото е, че няма
хора, селото се обезлюди.
През лятото е по-оживено,
много от съселяните идват да
се порадват на родния небосклон, да почистат гробовете
на предците си. За съжаление
има и такива, които се отказаха от бащините домове...,
разказва продавачът.
- Магазинът ни е вторият
дом. Ако има сол и картофи,
няма да умрем от глад. Днешните деца са все повече в магазина отколкото вкъщи, малко
по малко все нещо им липсва,
отсече един от мющериите.
Продавачът обяасни,
че най-търсените стоки са
хляба, солта, захарта, олиото и
кафето, бирата и свещите.
Есен е, игликите отдавна са
увехнали, очаква се зимата да
превземе селото.
Сунчица Бойкова

„Светът в моите очи”
От 7 до 10 юни 2019 година
в гр. Варна ще се проведе
осмото издание на Международния фестивал за детско
медийно творчество „Арлекин”, на който БТА има удоволствието да бъде медиен
партньор, заедно с БНТ,
холдинг “Черно море”, БНР
- радио Варна, Радио и Телевизия „Цариброд“ Сърбия,
вестник “България сега” и БГ7
- Чикаго, както и вестник “24
часа”. Фестивалът се провежда под мотото „Светът в
моите очи” и има за цел да
стимулира детската и младежка фантазия и творчество
за създаване на оригинални
медийни продукти.
Този фестивал е утвърден
младежки форум, който по
традиция всяка година се провежда в град Варна и привлича
деца и младежи от цяла България и чужбина. Фестивалът
се провежда в две програми:
национална и международна.

Участниците са деца и младежи на възраст до 20 години
от България и чужбина.
Участието в двете конкурсни
програми е безплатно. Настаняването на участниците е в
Гранд-хотел „Варна“, комплекс Св. Константин и Елена,
и се заплаща от самите участници.
Фестивалът включва пет
различни категории: Кино и
телевизия, Анимация, Радио,
Интернет медии, Фотография, както и Музикален конкурс “Киното - моя любов,
моя песен” за млади изпълнители на песни от филми или
мюзикли. Участието може да
се осъществи online, без да е
необходимо пътуване до България.
Всички желаещи да участват във Фестивала могат да
заявят своето участие на сайта:
http://arlekinfest.com, където
ще намерят повече информация за регламентите. С. Дж.

Просвета, Култура

16 ноември 2018 година
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Димитровград

Кръгла маса за въвеждането на интеркултурално образование

Неправителствената организация Академична иницатива „Форум 10” от Нови Пазар
тези дни в Димитровград организира кръгла маса на тема
„Образованието на езиците на
националните малцинства в
Република Сърбия – възможности за имплементиране на
концепта за интеркултурално
образование”. Проявата в
Димитровград е само една от
породицата такива, които ще
се проведат в няколко града в
Сърбия, в които живеят предимно представители на малцинствените народи в Сърбия.
Тази кръгла маса бе част от

проекта на АИ „Форум 10”
под название „Премахване на
сегрегационния мултикултурализъм”, който се реализира
с помощта на Фондацията за
открито общество в Сръбия.
Проектът се отнася до пет малцинства в Сръбия – бошняшкото, албанското, унгарското,
българското и ромското.
Присъстваха онези, които
за областта на образованието
в Димитровградска община са
и най-компетентни – членът
на Общинския изпълнителен
съвет, задължен за дейностите
в сферата на образованието
Деян Милев, директорите

на двете учебни заведения
Катарина Симеонова и Снежана Симеонова, директорът
на местната детска градина
Вера Васова, както и някои
заинтересовани граждани. От
АИ „Форум 10” присъстваха
активистите Тео Тараниш и
Фахрудин Кладничанин, както
и сътрудничката им от Философския факултет в Белград
проф. д-р Даниела С. Петрович, която за нуждите на
проекта е изготвила документ
под название „Платформа за
подкрепа на интеркултуралното образование”.

Представителите на АИ
„Форум 10” обясниха, че са
съзирани слабости в настоящия образователен процес
на езиците на националните
малцинства и се е стигнало
до извода, че той трябва да
претърпи изменения. Същността на проекта е да се
потенцира темата за образователния процес на езиците
не само на посочените, но и
на други малцинства в Сърбия и да се съзират проблемите и предизвикателствата
в този процес. С проекта е
предвидено провеждане на
шест кръгли маси и то освен

Изложба в НБ „Детко Петров”

Представени ръкоделия на Кристина Стаменова
Народната библиотека „Детко Петров” продължава хубавата и симпатична традиция в рамките
на „Вуковата седмица” - да организира изложби,
на които на димитровградчани показва хобитата на
съгражданите си, с които се разкрива техният креативен и художествен дух. Този път дойде редът на
Кристина Стаменова, която се представи с рисунки,
изработени с туш, водни бои и хартийки или в
комбинация и на трите средства, т.е. креативно
сътворяване, след това с украски (предимно кукли)
изработени от царевична шума, цветни аранжировки от същия материал, кошнички от хартия
и др.
С органзирането на такива прояви НБ „Детко
Петров” желае да мотивира съгражданите си
да се занимават с дейности, които допринасят
да се запази част от народната традиция в този
край. На откриването на проявата директорът на
ведомството Ясминка Манчева наблегна, че изключителна заслуга за организирането на изложбата
носи завеждащата Родната музейна сбирка към
библиотеката Весна Николова.
32-годишната Кристина Стаменова е завръшила
средно текстилно училище - отдел за дизайн,
както и Висше бизнес училище. В момента работи
в местното сдружение „Цариброд”. В театралната
пиеса „Малкият принц”, която през лятото подготви младежката театрална трупа „Камичък”
към библиотеката „Детко Петров”, Стаменова е
била задължена за костюмите на участващите в
спектакъла деца.
Б. Д.

в Димитровград, и в Нови
Пазар, Приеполе, Буяновац,
Ниш и Суботица. На тях ще се
водят дискусии за възможните
промени в образователния
процес на ниво на Сърбия,
което според активистите на
неправителствената организация подразбира въвеждане
и прилагане на концепт за
интеркултурално образование. На кърглите маси ще се
разглежда и платформата,
изготвена от проф. д-р Даниела С. Петрович.
Б. Д.

Босилеградската
гимназия отбеляза
77-годишния си
юбилей
По повод 77-та годишнина от откриването на босилеградската гимназия
в Голямата зала на Центъра за култура „Босилеград” бе организирана
тържествена културна програма, на
която присъстваха ученици, учители,
бивши преподаватели в училището и
други гости.
В началото на програмата бе изнесена сказка за историята на учебното
заведение от самото му създаване
през 1941 година до днес, след което
настоящият му директор Владимир
Глигоров произнесе поздравителна
реч. Във втората част от програмата
ученици декламираха стихове от
известни български и сръбски поети,
а второкласничката Бранка Стойева
и третокласничката Драгана Стойнев прочетоха есета на тема „Моята
гимназия”. Творбите на Бранка и Драгана предварително бяха избрани за
най-добри в конкурса за есе на тема
„Моята гимназия”.
По повод отбелязването на Деня на
училището в хола на Гимназията бе
организирана и изложба на рисунки
на второкласника Иван Стойев.
П.Л.Р.

Култура, Религия
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В Галерията „Методи Мето Петров”

Бранимир Каранович експонира фотографии
В галерията в Димитровград
преди броени дни бе открита
изложба от фотографии на
Бранимир Каранович от Белград. Авторът е роден през 1950
година. Дипломирал се във
Факултета за приложни изкуства през 1974 година в класа на
проф. Божидар Джмеркович.
С научната титла магистър се
сдобил две години по-късно
във Факултета за изобразително изкуство в Белград. В
актива си е записал самостоятелни изложби и участия в
колективни изложби в множество градове в страната
и чужбина – Белград, Нови
Сад, Загреб, Рийека, Любляна, Венеция, Солун, Париж,
Прага, Ню Йорк, Берлин, Улан
Батор, Мадрид, Виена, Токио
и др.

е някаква асоциация. Често
пъти в тях се съдържа и определена доза сарказъм и духовитост. И само тази част на
фотографията да се вижда,
това може би е достатъчно
да е привлекателна. Темите
в тези творби сами по себе си
не са привлекателни, тъй като
става дума за почти банални
предмети и обекти, които се
намират навсякъде около нас,
но ние не ги партиципираме,
съответно не размисляме за
тях”.
На откриването на културната проява говори и художникът от България Свилен
Стефанов. Някои от епитетите, които той сподели за
автора на изложбата бяха:
„Каранович е художник,
който използва средствата на

Получател е на множество награди. От 1978 до 1997
година е работил в Академията на изкуствата в Нови Сад,
където е преподавал фотография, докато от 1996 година е
работил в графическия отдел
на Факултета за приложни
изкуства в Белград, където
също е преподавал фотография. Освен с фотография се
занимава и с графика.
Експонирани бяха няколко
десетки негови фотографии.
Някои от тях ни заприличаха
на графики, което Каранович
опроверга в разговора за вестника ни: „Не, не са графики,
но са близки до графиката,
тъй като аз съм и график”,
каза той.
Говорейки за основните
характеристики на изложените си творби, той каза: „Те
са повече метафори на определени събития, които са се
случвали в обществото ни.
Метафори на някои отношения и на неща, които са
добри или които това не са.
Разбира се, като художник на
мен ми беше важно в тях да
има хубави пейзажи, да са с
хубави светлинни ефекти и
пр. И всяка фотография има
свой подтекст. В основата им

фотографията...“; „Той е фотограф-художник от най-голяма
величина...”; „Творбите му са
пълни със символизъм. Зад
тях са пластове от значения...”;
„Фотографиите му не са само
документ, а са в полза на
изкуството...”
Стефанов заключи, че Каранович е „забележителен фотограф-художник не само в Сърбия, но и в целия регион”.
Нека да отбележим, че
гостът от Белград пред почитателите на фотографията и
изобразителното изкуство,
които се озоваха в галерията, се опита на моменти да
говори на български език,
като по този начин желаеше
да демонстрира уважението
си към колегата Свилен Стефанов, както и да покаже, че
напълно осъзнава, че е дошъл
в среда, в която повечето от
жителите са българи по националност, поради който факт в
един момент (не)основателно
заяви, че „се чувства като че ли
е в България”, което на посетителите прозвуча изключително симпатично.
Експозицията на Бранимир
Каранович ще бъде открита до
16 ноември.
Б. Димитров

16 ноември 2018 година

Събор на Архистратиг Михаил
и другите безплътни сили
Наближава още един от найсветлите християнски празници - в сряда на 8/21 ноември
честваме Събора на св. Архангел Михаил и на небесните
безплътни сили - Архангеловден. Църквата е установила
на този ден празник в чест на
събора (съвкупността) на светите ангели начело с небесния
им пълководец – св. Архистратиг Михаил. Самото име на
св. Архистратиг Михаил съдържа прослава на Бога — на
еврейски то означава “кой е
като Бога”. Църквата почита
архангел Михаил като защитник на вярата и борец срещу
ересите и всяко зло. Нарича
го “архистратиг”, т.е. пълководец, водач на небесната
войска, тъй като в Писанието
е описан като главен борец
срещу дявола и беззаконията
на хората. В Апокалипсиса
архангел Михаил е описан
като водач във войната на
небесните сили срещу сатаната
и падналите ангели. “И стана
война на Небето: Михаил и
Ангелите му воюваха срещу
дракона, и драконът и ангелите му воюваха срещу тях,
но не устояха, и не се намери
за тях място на Небето. И низвергнат бе великият дракон,
древният змей, наричан дявол
и сатана”.
В духа на Светото Писание някои отци на Църквата
смятат, че архангел Михаил
е участник и в други важни
събития в живота на Божия
народ, дори там, където той не
е споменат по име. Например,
отъждествяват го с тайнствения огнен стълп, който вървял

пред израилтяните по вереме
на бягството им от Египет и
погубил пълчищата на фараона в Червено море. Свързват с
него и поражението на огромната асирийска армия, обсаждала Иерусалим по времето на
пророк Исайя.
Писанието разказва, че един
от висшите ангели – Денница
се възгордял и чрез своето
падане увлякъл множество други духове; но всички
ангели, под началството на св.
Архистратиг Михаил, които
останали верни на Господа,
продължавали да Му служат
и да възпяват славата Му. На
Църквата Божия са известни
имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги
стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое
особено служение.
• Словото Божие представя св. Архистратиг Михаил
като вожд на небесните сили
и борец против духовете не
тъмнината. Поради това той се
изобразява с копие в ръка, а с
краката си тъпчещ дявола.
• Архангел Гавриил според
Св. Писание е известител на
тайните Божии;
• Рафаил – церител на недъзите;
• Уриил – просветител на
душите;
• Салатиил – почита се като
молител и застъпник пред
Бога;
• Йехудиил – прославител
на Господа;
• Варахиил – подател на
Божиите благословения.
Всички ангели се считат
пазители на човеците и Цър-

квата се обръща към тях с
молитва – "Да ни ограждат с
покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди".
Православната Църква още
вярва, че всеки човек има свой
ангел–пазител, който се моли
за него на Бога, съветва го да
върши добри дела, внушава
му благочестиви мисли и
скърби за него, когато греши
и забравя Божиите заповеди.
Това вярване е основано на
думите на Самия Христос,
Който, посочвайки децата,
казал на учениците Си:
“Гледайте да не презрете
едного от тия малките, защото,
казвам ви, техните ангели
на небесата винаги гледат
лицето на Моя Отец небесен!”
(Мат. 18:10).
Празника се чества като
именден или семеен празник, а
празнуващите, както повелява
трдицията, ще започнат отбелязването му с присъствието
си на Светата Литургия сутринта в храма и прерязването
на обредния хляб (колача).
Нека да припомним и този
път, че на празничната трапеза е задължително да присъства варено жито, а не както
някои смятат, че не се вари,
защото св. Архангел Михаил
е жив светец. Трябва да сме
наясно, че всички светии са
живи в Господа, а житото се
вари не в тяхна чест, а в чест на
упокоените ни предци.
Честито на всички, нека
св. Архангел Михаил да пази
тях и домовете им от всякакви
беди!
Подготви Д. Христова

Архиерейска света Литургия в манастира
„Св. Димитър“ край Димитровград
Димитровградчани отново
имаха честта да присъстват
на Архиерейска света Литургия. Този път нашият архиерей, Негово преосвещенство
Нишкият епископ Арсений,
ни удостои с оглавяването на
празничната Света Литургия
на 8 ноември в манастира
„Св. Димитър“, наричан още
Манастирче, край Димитровград.
Макар че бе работен ден и
много хора бяха възпрепятствани да дойдат на празника в
храма, той бе малък да побере
дошлите да участват в Светата
Евхаристия. Преосвещения
владика служи Литургията
в съслужение на свещеници
и монаси от пиротско и
димитровградско. Заамвонната молитва бе последвана от
литийно шествие около храма
и четене на Евангелията, след
което бе осветен и прерязан

обредния хляб и другите
дарове. Нека да кажем, че
обичая „колачар“ (домакин
на празника) за следващата
година пое нашият колега от
РТ “Цариброд” Борис Лазаров.
Честито и на многая лета!
В своето обръщение към
вярващите, Негово преосвещенство най-напред честити
празника на настоятелката на
манастира сестра Ираида и

на всички празнуващи, а след
това разказа житието на св.
великомъченик Димитър и
подчерта, че всички трябва
да следим примера на този
светец.
След празничната трапеза в
конака на манастира владика
Арсений обиколи и манастира „Св. Кирик и Юлита“ в
село Смиловци.
Д. Х.
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Поглед към миналото

Христо Гоцев - първият димитровградчанин
с публикувана книга
* Много литературни дейци е породил Димитровград в историята си. Първият обаче, който е публикувал книга (в самия си
град) е Христо Гоцев. През 1909 година от печат е излязла книжката му с джобен формат под название „Стихове и Проза”.
Печатана била от тогавашното царибродско издателство „Минев и Хаджиев”.
Племенницата на Христо Гоцев,
Мария Гоцева, която днес живее и
работи в София, в авторски текст
за роднината си и творчеството му
като цяло, публикувани в портала й
„Gotzevi.com”, казва, че са запазени
eкземпляри на посочената книга и
добавя, че могат да се намерят в димитровградската библиотека, както и в
Столичната библитека „Св. св. Кирил
и Методий” в София. Мария се интересувала за живота на Христо и се
добрала до биографичните му данни.
Роден е през 1880 година в Цариброд.
Завършил е по онова време елитната
Самоковска гимназия, след което учителствал в с. Смолча, което тогава се
намирало в мерата на Царибродска
околия. Заедно с по-малкия си брат

Поради комунистическите си възгледи
бил преместван да работи като железопътен чиновник в Семово, Змейово
и Русе. През Първата световна война
работил на жп гарите в Ниш и Бела
паланка, докато през 1919 година бил
един от организаторите на голяма
железничарска стачка в София, където
работил на гара Надежда. Поради тези
дейности бил уволнен, завърнал се в
Цариброд и започнал да работи във
фирмата „Сретен Кръстич”.
Жени се за Стойка Ив. Ненова от
град Ямбол и през 1922 година се
ражда единственият им син Георги
Христов Мадов. Няма данни кога и
къде Христо и Стойка са сключили
брак, но е известно, че по това време
са живели в София и са получили

Друго що бих прочел,
О, ангеле любим,
В погледа ти мил;
Ако не – че с него
Лазурността е вред;
Ако не – че в него
Животът е живот?!!…
* * *
Кат еликсир
Що сила незнайна,
Сила целебна
В себе си е крил,
Та кога човек го поеме
На душа му да олекне,
Така, о моя Нимфо,
И в любовта ти мила
Целебна сила се таила.
И когато дъхът неин
Със свежестта си разхлади
Немощните ми гърди,
Тогаз видях се възроден
В света що за мен
Бе мрачен, черен!!…
О, колко си благоуханна ти,
Любов моя, любов моя!!…
Младен, както и с Найден Киров,
Васил Сливков и други учители Христо
участвал в създаването на Учителска
организация, която по-късно полажила основите на БРСДП (Българската
работническо-социалдемостратическа
партия) в Царибродския край.
След известно време Христо прекратил дейността си като учител и
постъпил като чиновник на гара Варна.

Стихотворение на Христо Гоцев

В погледа ти…

право да построят жилище
върху общински парцел въз
основа на приетия през 1920
година Закон за обезпечаване
на бежанци и техния поминък.
От писмо-снимка на Христо и
баща му Гоце Мадов до Стойка
Ненова, Мария научила, че в
края на 1917 година тя е работила като учителка в Ямбол.
От съдържанието на писмото
станало ясно и това, че Стойка
и семейството на бъдещия
й съпруг са се познавали
добре.
Х р и с т о
умира
на
45-годишна
възраст от
туберкулоза
след почти
едногодишен престой
в
пиротския затвор, в
който се озовал поради
политическите
си убеждения
и активната
нелегална
комунистическа дейност.
Три години покъсно в София на 32-годишна възраст
умира и жена му Стойка също от
туберкулоза. Синът им Георги остава
пълен сирак и бива отглеждан от
дядо си Гоце и баба си Цика в Цариброд. Преди това бил отглеждан от
настойника си Димитър Ранчев Станчев, шивач от София. Мястото, където
Стойка е погребана, Мария Гоцева
не успяла да узнае. Единството дете
на Христо и Стойка, Георги умира
на 17-годишна възраст – през 1939 г.
в Цариброд, причината и за неговата
смърт е туберкулоза, с което трагедията на семейството става пълна.
От полицейско досие на по-малкия брат на Христо Гоцев, д-р Константин Гоцев, Мария научила, че
Софийска околийска комисия, найвероятно поради необходимостта за
уреждане на наследствени и имуществени въпроси, Христо Гоцев, една
година след смъртта му, го записала
като беженец от Цариброд по силата
на удостоверение с номер 1226 от
1926 година. Д-р Константин Гоцев,
научила още Мария от автобиографичните записки на лекаря, бил с 15
години по-малък от Христо, съответно
бил роден през 1895 година. Интересно е да се отбележи, че къщата на
д-р Константин Гоцев се намирала на
улица, която днес носи названието
“Христо Смирненски“, в непосредствена близост до днешната сграда на
местния Здравен дом и някогашната
сграда на местната гимназия, която,

след като гимназията получила нова
сграда, се превърнала в управително
седалище на каучуковата фирма ГИД.
След Втората световна война и резолюцията на Информибюрото лекарят
бил принуден да избяга в България,
а семейната му къща била иззета от
държавата.
Изследването на Мария Гоцева
сочи, че Христо Гоцев за първи път се
появява в местната преса в годината, в
която излязла и книгата му „Стихове и
Проза”. В първия брой на в-к „Нишава”
от 6 септември 1909 година на първата
страница е поместена реклама за посочената книга. В следващите броеве на
вестника, в рубриката „Подлистник”,
били печатани и разказите на Христо
с продължение – „Една зимна нощ”,
„Вдовица” и „Край река Сава”. Третия
посочен разказ Христо написал през
октомври 1909 година и го посветил на
госпожица, чиито инициали написал
с латиничните букви С.Z.
Както вече напомнихме, екземпляри на първата печатана книга на
царибродски автор любителите на
литературата могат да намерят в библиотеката в Димитровград, както и в
националната библиотека в София.
На страниците на „Ново Братство”
този път ще представим само някои
любовни стихове на Христо Гоцев.
Прекрасни са! Уверете се и сами.
Подготвил: Б. Димитров
Снимките са превзети от портала
„Gotzevi.com”.
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Фоторепортаж

„Димитровденски пробег” за 15-ти пореден път
Прекрасна проява в прекрасен ден!
Хубав ден, хубава проява. Ноември е, а пролетно топло. Небето
кристално синьо. Прекрасната спортна проява, която практически
стана един от „брендовете” на общината - „Димитровденски
пробег 2018” се проведе в деня на Св. Димитър за 15-ти пореден
път. Участваха към 100 състезатели от Димитровград, Пирот,
Ниш, София, Луковит и Перник. Организатор бе местният
атлетически клуб „Балкан”, а покровител Община Димитровград. Спортно-туристическият център „Цариброд”, Спортният
съюз и общинската фирма „Комуналац” оказаха подкрепа при
организирането.
Пистата за възрастните бе с дължина 1500 метра. За тях старта
бе пред църквата „Рождество Богородично” в града, а целта – в
портите на манастира „Св. Димитър” над града. За децата от
първи до осми клас на основните училища от Сърбия и България пистата бе с различна дължина в зависимост от възрастта
им. За някои възрастови категории тя беше 100, за други – 200,
за трети – 300 метра и т.н., мерейки по посоката от града към
манастира.

Милка Михайлова влиза в портите на манастира като първа, едно детенце я следи, мотивира я и се радва
на успеха й, горе вляво се вижда синьото ноемврийско небе, в средата - манастирският конак... Прекрасен
амбиент...

На победителите в категорията на възрастните наградите (купи,
медали и дипломи) връчи директорът на СТЦ „Цариброд” Васил Андреев. При мъжете „най-бързи” бяха Радослав Тодоров, Данчо Робертов и
Владислав Михаилов, всичките от Луковит. При жените първа бе Милка
Михайлова от Перник, втора – Виктория Тодорова от София, а трета
– Стефани Илиева от Димитровград.

За дечицата бяха подготвени топли сандвичи и напитки. Имаше ли поголямо удоволствие да се обядва в природата, след като се загуби малко
енергия от бягането...? За възрастните по традиция бе приготвена и
чорбица. Разбира се, също в съответствие с традицията – от овнешко
месо.
Истинският победител може би
бе именно той! Малкият ученик
Витомир Георгиев от Перник в
своята възрастова категория
изживя злополука. Практически
до последния момент бе сред
водещите, но непосредствено пред
портите се спъна и остана без
медал. Лееше крокодилски сълзи.
През цялото време се опитвахме
да заснемем сълзите му, но той
някак все ни избягваше. Накрая от
домакина и той получи медал. Ако
не успяхме да заснемем сълзите му,
успяхме да заснемем усмивката му.
Майката на Витомир ни сподели,
че синът й „много сериозно се
подготвял за този пробег, предвид,
че той за него представлявал
първото му състезание на международно ниво”.
„Елате да се снимим заедно за спомен”. Група състезатели и други гости
от България.

Текст и снимки: Б. Димитров
и Д. Ставров

Мозайка
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Футболна Зона Юг

Младост триумфира с 2:0 срещу ОФК Бързи брод
Младост триумфира с 2:0
срещу ОФК Бързи брод като
домакин, в рамките на единадесетия кръг от тазгодишното издание на Футболна
Зона Юг.

трите точки. И двата гола
„зелените” отбелязаха през
второто полувреме. Найнапред централният защитник Мирослав Васев умело
засече с глава центрирането

Захариев, който се възползва
от едно разбъркване в наказателното поле на гостите и
от непосредствена близост
вкара топката във вратата на
противника.

Танаско Раич - Балкански 0:1;
Будучност - Пчиня 3:0; ОФК
Ниш - Пуста река 1:0; Вранска баня - Власина 1:0; Младост (Медошевац) - Единство
(Пирот) 2:0 и Слога - Морава
2:1.

След 13 изиграни кръга
начело във временното класиране са Власина, Пуста река
и Пчиня с по 26 спечелени
точки. Младост е на последно
място със 6 точки.
В следващия кръг босилеградчани гостуват на Ябланица в Медведжа. Срещата
ще се играе на 18 ноември
(неделя) от 13 ч.
П.Л.Р.

На 1 ноември се упокои обичаната ни
съпруга, майка, свекърва и баба

ВИНКА КОСТОВ
по баща ВАСЕВ

(1930-2018)
родена в Радичевци, живяла в Крушевац

Босилеградчани бяха подобрият отбор в този мач и
накрая заслужено спечелиха

от ъглов удар и изведе отбора
си напред в резултата. Вторият
гол бе дело на Александър

Спортна мозайка
от Димитровградско
Тенис на маса – IV, V
и VI кръгове
от Регионална лига А-1 „Ниш”
Две победи и загуба от три кръга
В рамките на четвъртия кръг от първенството на Регионална лига А-1 „Ниш” отборът
по тенис на маса „Цариброд” като гост декласира домакинския състав на „Бело поле” в
Сурдулица с резултат 4 : 0 .
„Цариброд” продължи поредицата си от
категорични победи и в следващия пети кръг
от посоченото първенство, тъй като с 4 : 0
победи като домакин отбора на „Радан” от
Лебане.
В шестия кръг от първенството „Цариброд”
като гост регистрира загуба от отбора на „Топличанин 2”. Резултатът бе 4 : 1 за прокупчани.
След шестия кръг „Цариброд” заема второ
място на таблицата зад отбора на „Топличанин 2”.

Баскетбол – V, VI и VII къргове
от Първа мъжка
регионална лига „Изток”
„Димитровград” гази всичко
пред себе си

В рамките на петия кръг от първенството
„Димитровград” като гост се наложи над
отбора „Соко баня” с резултат 84 : 61. През
целия мач димитровградчани имаха точково
превъзходство, вследствие на което въпро-

Футболното
първенство на
Зона „Юг” – XI,
XII и XIII кръгове

От три срещи
– седем точки

В единадесетия кръг димитровградчани от Медведжа,
където гостуваха на тамошния
отбор „Ябланица”, се завър-

В 13-ия кръг са постигнати
следните резултати: Ябланица
- Единство (Горна Стопаня) 4:1;

сът кой ще спечели мача изобщо не фигурираше.
Димитровградските баскетболисти като
домакини надделяха с резултат 80 : 69 съперника си „Ябланица” от Медведжа в шестия
кръг от пръвенството.
В седмия кръг от първенството “Димитровград” се завърна с три точки от гостуването си
на „Актавис Академия” в Лесковац. Резултатът
бе 81 : 63 за димитровградчани. След този кръг
димитровградчани заемат трето място във временното класиране със съотношение на победи
и поражения 5 : 2. Пред тях са отборите „Феър
плей” от Ниш и „Радник” от Сурдулица.
В следващия кръг „Димитровград” посреща
отбора на „Младост Весна” от Бела паланка.

Честно и достойно извървя своя земен път. Благодарим ти
за добрините и безкрайната ти любов, с които ни даряваше.
Винаги ще пазим хубавите спомени за теб.
Мир и покой на душата ти!
Опечалени: съпругът Богдан, синовете Велимир
и Константин със семействата си

Скръбна вест

На 22 октомври на 89-годишна възраст
почина нашият мил съпруг и баща

ДРАГОМИР СТОЯНОВ

от Горно Тлъмино, живял в Райчиловци
(1929 - 2018)
На 30 ноември се навършват 40 ДНИ от смъртта му. Каним
роднини и приятели да ни придружат на панихидата.
Никога няма да те забравим. Вечно в сърцата си ще носим
хубавите спомени за теб!
Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Надка и синът Раде

Футбол – Общинска лига „Пирот” IX кръг

На 29 ноември се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта
на нашия мил съпруг, баща и дядо

„Желюша” спечели точка от дербито

от Долна Любата, махала Бързаци
(1945 - 2018)
Панихидата ще отслужим на същия ден
от 11 часа на долнолюбатското гробище.
Каним роднини и приятели да ни придружат.
Вечно ще скърбим за твоя светъл лик и добро сърце!
Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Лиляна, синът Круме
и дъщерите Сладжана и Елка със семействата си

Дербито на деветия кръг от първенството на
Общинска лига „Пирот” се игра в с. Суково.
След първото полувреме „Желюша” превъзхождаше в резултата с 2 : 0, но домакините от
отбора на „Йерма” успяха да изравнят през
втората част от играта. Такъв остър обрат в
играта надали можеше да се очаква. Желюшани през втората част невероятно много
паднаха във всяко едно отношение. Головете
за отбора от второто по-големина населено
място в Димитровградско отбелязаха Иванов
от дузпа във 2-ата и Йосифов в 37-ата минута.
Мачът се игра пред около 100 зрители, а главен
рефер бе Бранислав Станкович от Бабушница
(оценка – 7).
Играч на срещата бе Станоевич от „Йерма”
(оценка – 7, 5).
Д. Ставров

наха с точка в джоба си, като
мача завръши 1 : 1.
В дванадесетия кръг димитровградчани на своя терен
посрещнаха братския отбор
на „Младост” от Босилеград.
В тринадесетия кръг „Балкански” се завърна с три точки
от гостуването си на отбора
„Танаско Раич” в Пирот.
След този кръг „Балкански” се озова на пето място

във временното подреждане с
23 спечелени точки.
В следващия кръг „Балкански” посреща отбора на
„Будучност” от Орашйе.
***
Преди мача между първите състави на „Балкански”
и „Младост” силите си премериха надеждите на двата
отбора, съответно деца, родени
през 2008 г. и по-малки.
Д. Ставров

ЯНКО АНГЕЛОВ

На 21 ноември се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смъртта
на нашия скъп и незабравим брат

БОРИС ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ

професор
роден 1939 г. в село Плоча, Босилеградско
живял в Рума, Войводина
Мили брате,
времето бързо минава - две години откакто неси с нас, но
обичта ни никога няма да бъде заличена от сърцата ни. В
мислите очакваме да дойдеш и да изпълниш нашите животи
с топлина и радост.
Тъгата ни е още по-голяма, защото ти остана самичък и
ненадейно си отиде от тоя свят. Ще продължим да пазим
прекрасните спомени за добрините и грижите, с които ни
обсипваше. Гордеем се, че имахме такъв брат, чичо, вуйчо
и дядо.
Покой на душата ти!
От най-близките: братята и сестрите със семействата си

Хумор - Сатира - Забава

Вицов е

Афоризми

Симеон КОСТОВ

– Татко, защо петелът
кукурига?
– Петелът винаги
кукурига, когато някой
лъже…
– Но той кукурига
дори в три часа през
нощта…
– Е, синко, по това
време се пишат вестниците…
***
Жена ми ме упреква:
– Забелязал ли си
колко мил и нежен е
нашият съсед. Постоянно
прегръща и целува младата си съпруга. Защо не
го правиш и ти?
– Че аз дори не я познавам – казах.
***
– Кажете ми, курсант,
какво разбирате под
еднопосочна улица?
– пита инструкторът.
– Разбирам това, че по
нея човек може да бъде
блъснат само отзад.
***
– Ще трябва май да си
продам колата.
– Защо?
– Всеки път като паркирам идва полицай и
пита дали има свидетели
на катастрофата.
***
Графинята инструктира строго новия си
иконом:
– И запомнете, в този
замък закуската трябва
да бъде сервирана точно
в осем часа!
– Разбрах, милейди.
Ако случайно закъснея,
започвайте без мен…
***
Две блондинки си
говорят едната пита:
-Защо са толкова
кратки вицовете за блондинките?
Другата отговаря:
-За да ги запомнят по
лесно брюнетките…
***
За шефа мога да кажа
само две неща:
1. Това е умен, порядъчен и мил човек.








2. Така мисли само
той.
***
Порасналият Иванчо
чете вестник и преразказва на Мария:
– Гледай Марийке,
какво пише във вестника,
значи всеки път когато
вдишвам и издишвам,
умира по един човек…
– Ми нормално, като
не си миеш зъбите…
***
Майката на седемте
козлета излиза на педикюр. По едно време идва
вълкът и вика:
– Аз съм вашата майка,
пуснете ме да вляза!
– Кажи паролата! отговори козлетата.
Тръгнал вълкът към
лисицата, защото тя
знаела всички пароли в
гората…
– Лисо, я кажи паролата на козлетата ще
ти дам 100 кинта да си
купиш нова таратайка! А
пък в момента лисицата
яла люти чушки…
– Ям люти чушки!
– казала лисицата.
Дал вълкът 100 кинта
на лисицата и бегом до
къщата на козлета.
– Ям люти чушки!
Паролата е ям люти
чушки!
– Яж чушки някъде
другаде, днеска имаме
шпионка!
***
Семейство си купува
нов гардероб. Идва майстор монтира го, ама
когато минава трамвая гардероба скърцал.
Съпругата го извикала
отново да оправи проблема. Идва майстора,
влиза вътре и чака
трамвая да мине, че да
види откъде скърца. В
това време се прибира
съпруга. Отваря и какво
да види:
– А, ти какво правиш
тук? – попитал.
– Брат, ако ти кажа, че
чакам трамвая, няма да
ми повярваш..?!
***

– Защо убихте жена си
след 30 години брак?
– От мързел…
– Как така от мързел?!?
– Ами а днеска, а
утре…
***
В час по математика влиза инспектор.
Прекъсва учителката и
казва:
– Сега въпроси задавам аз! В тази стая има
24 ученика, 1 учителка,
1 инспектор, 52 обувки,
1 черна дъска, 28 бели
и 11 цветни тебешира,
36 стъкла за прозорци,
18 щори и една гъба.
Въпросът е на колко
години съм аз?
Гробна тишина. Ръка
вдига Иван.
– Кажи момче!
– На 40! – смело отговаря Иванчо.
– От къде позна бе
младеж?
– Еми в къщи имам
брат на 20 и мама казва,
че е полуидиот…
***
– Мамо, нали си
наясно, че заради коженото ти палто е било
измъчвано едно невинно
животно?
– Забранявам ти да
говориш така за баща
ти!
***
Кажете, къде са ви
шили палтото?
- В Париж.
- Това далеко ли е от
Ямбол?
- 2564 км.
- Гледай ти, колко
забутано, а как шият!
***
За жените...
Спира ме снощиедин
катаджия... а аз от отворения прозорец:
- “Бау!”
Той погледна изплашено, а аз дърпнах
закопчания колан и му
викам:
- Не се бой, вързана
съм...”

Захвана го любовен огън. И изгоря.
Още не е измислен скенер за приятелското доверие.
Върви след своята съвест. Не иска тя да го преследва.
Само пълзящите се качват високо без ръкопляскане.
Не съществува вакцина срещу политически богове.
Не се радвай, че си срещнал нечия загубена надежда.
Ако често ти се случват едни и същи случки, помисли си дали
са случайни.
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Здраво баба
Сускье
Ичера се позбрамо у пензионерското – едни играю карте, йедни
шах, я и деда Стоимен седимо и
пивкамо чай, ка улете Арса Свърделат. Од вратата окну – Смърт
фашизму – слобода народу!
Сви се обърнумо къмто ньега, а
он направо къмто нашуту масу.
Първо се поздрави с мене, па със
Стоимена. Нийе се родасуйемо
по женску линию – жена му баба
Наста и моята баба су некикве
сестре од теткье. Седе на столицу
до нашуту масу и я га пита кико
йе баба Наста. Себну се колка га
йе стършель жъцнул, рече – Ох и
се закьута. Погледамо се със Стоимена. Без да га питам му наручи
кавенце и ка га донесоше и сърбну,
поче да орати.
– Бре човеци, че се побъркам од
туя задругу. Баба Наста и комшикьете су вечимка съсвем откачиле,
ама и я съм на тия пут. Оцутра
се збраше комшикьете дома при
Насту на каве и пак почеше да
орате за туя пусту задругу. За
друго не умею.
- Че се побъркаш за другу, а
моята роднина. Малко си дърт за
другу - нашали се я.
- Он рати за задругьете по
селата. Одавна пропадоше. А
беше убаво – зберемо се увечер
на орату, понекигаш на по пиво,
претресемо селску и светску политику, договоримо се за ютре – и
дома. Чека ни работа и не може да
висимо целу ноч у задругуту.
- Ма знам това, беомо млади. И
си беше убаво. Не оратим за туя
задругу или за другу жену. Има
некиква задруга на телевизиюту.
Побъркаше се женетинете по комшилъкат. По цел дън и ноч вису
пред телевизорат, изцъклиле очи
и не трепчу. Не могу нищо друго
да погледам.
- Ма знам кве све глупости и
мурдарлъци има у туя задругу.
Нийе с бабуту неколко пути погледамо, згади ни се и пущимо
друго. Не можемо да разберемо и
да се начудимо ко некой нормалан
може тея бльувотине да гледа.
- Ма я се чудим друго. Кой нормалан може това да пуща на телевизиюту? Измислише га съга - на
сви узимаю паре за телевизиюту
преко струюту. Не питаю те имаш
ли телевизор, гледаш ли – узимаю ти паре и готово. А праве кво
си сакаю и пущаю кво си сакаю,
никога нищо не питую.
- Ма питую. Свака телевизия си
говори дека йе она най-гледана,
най-добра. И тая телевизия що
пуща задругуту йе приватна. За
ньу не важе никикви закони, прави

16 ноември 2018 година
си кво сака.
Има гърбину, вероватно некой
од върат на
дъ рж авуту
гьу щити – приятель йе с газдуту.
- Ма манете се од държавну
политику – простеня Арса.
Знайете ли дека съга сам побегал
одома. Де ми кажете кво да праим
с моюту бабу и с комшилъкат.
Малко им йе що зяпаю у телевизорат и гледю задругуту по целу
ноч, него ка се зберу на каве, само
за това си орате. Повърча ми се.
- Е, бае Арсо, реко му я, чул
ли си дека слабога бика и краве
зарипую. Текова време дошло.
Него сабале ка се зберу комшикьете, ти си дойди тука на кавенце.
Че се видимо, че си пооратимо,
може и карте да поиграемо и оно
че дойде обед. Че идемо да обедуйемо, па пай че дойдемо тука на
чай и орату и че дойде вечера.
- А после куде да се девам?
– пита Арса.
- Че си легнеш, поче са да га
съветуйе Стоимен. Че обърнеш
гърбину на бабуту и на телевизорат и че спиш. Нека зяпа бабата,
ама ютре ка се ти пробудиш, че
будиш и ньу. Узнете по залак и ти
– ко що ти рече бая Мана. Дойди
си тука.
- Ма проба това – жали се Арса.
Ама Наста не чуйе добре и омъкне
звукат до край, па йела ти спи ако
можеш.
- Да сам по-млад, може дошъл
би, ама съга за кво да доодим нашали се Стоимен, а Арса се
вати за мешину од смей. Ка се
посмири ни рече: Ко това рече,
я се сети ка комшия карал комшику да дойде на каве, а она му
рекла. – Не смейем, може да ме
онодеш. Не плаши се, одговорил он, нема. – Па закво тъгай да
доодим – питала га комшиката.
Сви се насмеямо и я реко, дека
сам прочел у вестник, да доктор
на йедну бабу уместо лекове, на
рецептуту написал да не гледа
задругу и че оздравейе. Може не
йе лоше колективно, свете бабе да
одведеш при доктора.
Бая Арса се малко по овесели.
Не знам дали че послуша съветите, ама ако не послуша или че
се придружи на бабете, или че се
съсвем усмете.
Бабо Сускье и при вас има тая
задруга. Я знам да ти не гледаш,
ама ако има заулаве бабичкье,
водете гьи одма при доктора,
додека йе време. После се тежко
лечи.
Поздрав од сви нас.
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