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Вестникът излиза с помощта на
Министерството на държавната администрация и местното
самоуправление, благодарение на
спечеления проект „Създаване на
условия за устойчивост и работа
на вестник „Ново Братство” на
български език“, финансиращ се
от Бюджетния фонд за националните малцинства за програми и
проекти от областта на информирането на езиците на националните малцинства през 2018 г.
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на българското малцинство в Сърбия

Българският евродепутат
Николай Бареков
Стр. 
посети Босилеград
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„Царибродска шушеница”
– четвърто издание

Захариев се срещна с министър Шарчевич
Захариев изтъква, че е поискал от министерството съдействие за реализация на проекта
- ремонт на фасадата на сградата на Основното
училище „Георги Димитров” в Босилеград,
който възлиза на 5,7 милиона динара, както
и разрешение за откриване на една паралелка
за обучение на миньори в гимназията, като
форма на дуално образование. Предимствата
на такава форма обучение са много, особено
за самите ученици, които освен че ще учат, ще
придобиват и практически опит по време на
обучението си и в резултат на това ще излизат
подготвени на пазара на труда и по-лесно ще
си намерят работа, каза той.
- От министър Шарчевич получих уверявания, че министерството ще ни окаже помощ
и съдействие за положително решаване на
двата иска, подчерта Захариев, който по време
на срещата връчил на министъра благодарствена грамота, която Община Босилеград му
присъди по повод Деня на общината - 21 септември.
П.Л.Р

Захариев се срещна
с министъра на
младежта и спорта
Ваня УдовичичСтр.


Най-вкусна „шушеница”
предложи „Ферма Бане”
Стр.
от Пирот

Портал

Кметът Владимир Захариев неотдавна в
Белград имал среща с министъра на образованието, науката и технологичното развитие
на Република Сърбия Младен Шарчевич.

интегрира мултикултуралното
развитие между Сърбия и
България
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Учреден нов Национален съвет на
българското малцинство в Сърбия
В заседателната зала в сградата на
Общинската администрация в Босилеград
на 28 ноември (сряда) се проведе учредителното заседание на Националния съвет
на българското национално малцинство
в Сърбия. На заседанието присъстваха 18
от общо 19 членове. Освен всички 17-те
новоизбрани членове от листата „Това сме
ние - природно движение - Владимир Захариев”, на заседанието присъства и водачът
на листата „Да върнем достойнството на
народа” Стефан Костов, единствено отсъстваше вторият член от тази листа Йовица
Костов.
Съгласно временния правилник за
работа на учредителното заседание, определен от Министерството за държавно
управление и местно самоуправление,
най-напред бе избрано тричленно работно
председателство в състав - Димитър Асенов от Ниш - най-възрастен член на новия
състав на съвета и двамата най-млади членове - Стефан Стойков, зам.-председател
на НС в досегашния състав, и Небойша
Стоянов от Враня. След това Стефан Стойков прочете и връчи удостоверенията на
всички новоизбрани членове, с което приключи учредителното заседание.
Бе обявено, че първото редовно заседание на новоучредения Национален съвет
на българското малцинство ще се проведе на 18-ти декември, когато ще бъде
избрано ново ръководство и членове на
комисиите по образование, информиране,
култура и служебна употреба на езика и
писмото. Mястото и времето на първото

заседание на новия НС ще бъдат обявени
допълнително.

Членове на Националния съвет
на българското национално
малцинство в Сърбия:
От листата „Това сме ние
- природно движение
- Владимир Захариев”
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Захариев се срещна с министъра
на младежта и спорта
Ваня Удовичич
Кметът Владимир Захариев
миналата седмица в Белград имал
среща с министъра на младежта
и спорта Ваня Удовичич. „По
време на разговорите обсъдихме
възможностите за реализация на
проекти, с които нашата община
вече е кандидатствала пред
Министерството на младежта и

Владимир Захариев - Босилеград,
Д-р Владица Димитров - Димитровград,
Славица Васов - Димитровград,
Стефан Стойков - Босилеград,
Д-р Лиляна Василова - Босилеград,
Страшко Апостолов - Босилеград,
Саша Миланов - Босилеград,
Славица Стоянова - Босилеград,
Новица Здравков - Босилеград,
Васко Георгиев - Босилеград,
Роза Стоименов - Босилеград,
Иван Йорданов - Босилеград,
д-р Ангел Йосифов - Димитровград,
Любинка Миланов - Босилеград,
Небойша Стоянов - Враня и
Димитър Асенов - Ниш.

От листата „Да върнем
достойнството на народа”
Стефан Костов – Босилеград и
Йовица Костов - Босилеград.
П.Л.Р.

спорта”, заяви пред „Ново Братство“ Захариев и изтъкна, че с тези
проекти общината цели да създаде по-добри условия за спортуване и развлечение на младите.
„Подробно запознах министъра
и с дейностите на отборите и спортните секции, които съществуват
в рамките на Спортния съюз и
Спортното дружество „Младост”, както и с грижата на
общинското ръководство
за развитието на спорта и
физическата култура. Изтъкнах, че общината изцяло
финансира дейностите на
всички отбори и секции“,
каза кметът и подчерта, че
е изключително доволен
от срещата му с министър
Удовичич.
Захариев добави, че
членството в спортните
отбори и секции в рамките
на Спортния съюз и Спортното дружество „Младост”
изцяло е безплатно и призовава всички родители да
записват децата си в отборите и секциите по футбол,
волейбол, баскетбол, лека
атлетика, шахмат, хокей на
трева и всички други видове
спорт.
П.Л.Р.

Българският евродепутат Николай Бареков посети Босилеград
По покана на общината и на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Босилеград посети българският евродепутат Николай Бареков.
На срещата в сградата на
общинската администрация кметът и председател на
Националния съвет Владимир
Захариев и зам.-кметът и зам.председател на съвета Стефан
Стойков го запознаха с дейностите на НС и на общината
в сферите на образованието,
информирането, културата
и служебната употреба на
майчин български език. След
това те заедно посетиха босилеградските училища, Центъра за култура, Народната
библиотека „Христо Ботев”,
Нова радио-телевизия Босилеград, офиса на „Ново Братство” и Здравния дом. Гостът
имаше възможност на място
да се запознае с дейностите
на Центъра за култура, който,
както бе изтъкнато, заедно с
общината и Националния
съвет на българското национално малцинство отбелязва
всички значими дати от българската история и култура.
Бареков подробно бе запознат и с работата на медиите в
Босилеград, с дейностите на
библиотеката, както и с работата на службите в Здравния
дом, където бе приятно изне-

надан от качеството и броя на
линейките и другите превозни
средства, с които разполага
здравното ведомство, и от
безплатните стоматологични
услуги, които с години назад
се предлагат в Здравния дом,
и др.
В службата за водене на
граждански регистри към
Общинската администрация
евродепутатът имаше възможност да разгледа гражданските книги, в които до
имената на босилеградчани
съществуват колони, в които
при раждането им е записано,
че са от български произход.
На високия гост в общината
бяха показани и преведените
документи на български език
- актове за раждане и за сключен граждански брак, които се
издават от Общинската администрация.
Захариев запозна Бареков
със съдействието, което оказват службите от Общинската
администрация на гражданите при получаване на българско гражданство, лечения
във ВМА, записване на кандидатстуденти и др., които, както
каза кмета, за съжаление сега

са прекратени и се извършват
от неправителствени организации, макар че общината
разполага и с отделни служители за тези цели и изцяло
безплатно е предлагала тези
услуги на гражданите.
Бареков се интересува и от
бавенето на процедурите за
получаване на българско гражданство и от злоупотребите с
тази привилегия. На срещата
в общината някои граждани
от Босилеград и Клисура изнесоха свои забележки и оплаквания по въпроса.
В изявлението си за „Ново
Братство” Николай Бареков
каза:
- Целта ми беше да се
срещна с българската общност,
която живее в тези райони, и
изключително съм удовлетворен от срещите и разговорите
с кмета, с представители на
Националния съвет на българите в Сърбия, на общинското
ръководство, с представителите на училищата и на институциите, които посетих, както
и от разговорите със самите
граждани. Имах среща и с
българи, които ни запознаха
с проблемите им във връзка

с получаването на българско
гражданство, а всъщност това
беше и втората причина аз
да бъда тук - актуалния скандал с издаването на българско гражданство и факта, че
една партия, в случая ВМРО,
от известно време е получила
монопол върху Държавната
агенция за българите в чужбина и буквално продава български гражданства на българите, които си плащат, за да
получат българско гражданство и паспорти. Скандалът е
още по-голям, защото аз, като
представител в Европейския
парламент, знам, че това ще
бъде проблем и за достъпа на
българските паспорти до шенгенското пространство, каза
Бареков и изрази надежда,
че разследването в България
ще стигне докрай и ще бъдат
заловени всички, които са
замесени в тази нелегална
търговия с българско гражданство.
- Аз ще поставя въпроса
пред българските и пред
европейските институции за
недоброто социално и икономическо положение на
българите, които живеят в

Сърбия, понеже съдбата на
нашите събратя тук е малко
по-трудна от гледна точка,
че това са гранични райони
и не се инвестира достатъчно
в инфраструктурата и здравеопазването. На практика
тук вие всички би могли да
имате български паспорти и
практически да бъдете европейски граждани, каза евродепутатът.
- Що се касае до образованието, оценявам като добро
старанието на местните власти
и на българската общност, а
като недобро оценявам бездействието на българската
държава, която все още не е
осигурила необходимия учебен материал за запълване на
учебниците със специфична
материя, която да се отнася
до българската история, география, музика и изобразително изкуство. Това ще бъде
другият ми въпрос, който аз
ще поставя пред българския
министър-председател и пред
министъра на образованието в
Р България, това бяха думите,
с които Бареков приключи
разговора за нашия вестник.
П.Л.Р.
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Социално-икономически права Борисов нареди закриването на ДАБЧ
и малцинствени общности
30 ноември 2018 година

През 2018 г. Центърът за
регионализъм от Нови Сад
с подкрепата на Министерството на външните работи
на Република България проведе изследователски проект,
целящ да определи до каква
степен икономическите фактори влияят върху реализацията на правата на националните малцинства. Изследването е направено на примера
на хърватската, унгарската,
румънската и българската
общности. В Сърбия повече
от десетилетие и половина
юристите се занимават със
законови разпоредби от първото поколение малцинствени
права. Извън по-задълбочения
интерес на юридическата професия остана второто поколение социално-икономически
и културни права, дефинирани в Международния пакт
за икономически, социални и
културни права, който е един
от механизмите, прилагани
от Всеобщата декларация за
правата на човека на ООН,
която Югославия е ратифицирала през 1971 г., а Сърбия
е поискала ратификация през
2001 г. Комитетът на ООН за
икономически, социални и
културни права, който през
2014 г. разглеждаше редовния
доклад на Сърбия за прилагането на разпоредбите на
Пакта, препоръча статистическите данни “прилагане на
икономическите, социалните
и културните права, обхванати
от Пакта”, между другото да
ги сензибилизира според
етническия произход както
за селското, така и за градското население, и тези данни
да включи в следващия доклад
през 2020 г

Статистическите данни
- отправна точка за
преговорите
За да насочи фокуса на
изследването върху данните,
които могат да бъдат уточнени
и от тях да бъдат произведени
съответните показатели, изследователският екип фокусира
вниманието си върху преките
вноски от държавните фондове, реализираните проекти
в рамките на малцинствените
общности, както и помощта
от държавата майка. Целевите
групи бяха посочените четири
малцинства в четири гранични
местни общности - Бела Църква и Босилеград, които принадлежат към изключително
неразвитите общини, докато
Сента и Таванкут - към развитите райони. Унгарската
и хърватската общности са

най-бройни във Войводина, а
българската общност е съсредоточена в югоизточната част
на Сърбия. Нашите изследвания не успяха да достигнат до
всеки динар, който се отделя
за националните малцинства,
обаче крайните резултати
дадоха индикатори, които със
сигурност илюстрират каква
финансова помощ получава
изследваната малцинствена
общност по глава на принадлежащ към общността или само
на ниво на местната общност.
Такива данни могат да бъдат
добра основа за преговорите
по отношение на взимащите
решения и в държавата, в
която живеят, и в държавата
майка.
Събраните статистически
данни за 2015, 2016 и 2017 г.
показват, че отделянето на
средства за принадлежащ към
българската общност се движат в рамките на средно разпределените средства за повечето малцинствени общности,
освен когато става дума за
медиите. Примерно българската общност има неразрешен
проблем с финансирането на
Издателство “Новото Братство”, което в мометна излиза
благодарение на помощта на
Националния съвет като негов
основател. Това е единствения пример сред печатните
медии на националните малцинства, който да се финансира изцяло от основателя си
- Националния съвет. Според
статистиката за “Ново Братство” през 2017 г. на глава на
принадлежащ към българската общност са отделяни по
244 динара. Същевременно за
вестник “Хърватска рийеч” са
отделяни по 573 RSD на принадлежащ към общността, за
“Свобода” на румънски език
по 1,155 динара, а за ежедневника Magyar szo на унгарски
език – по 473 динара.
Годишните субсидии на
Националния съвет на българското малцинство (заедно
с подкрепените проекти)
през 2017 г. възлизат на 382
динара на принадлежащ
към общността, а като се има
предвид помощта от местния
бюджет на Босилеград тя възлиза на 1 152 динара, което е
несравнимо повече от Националния съвет на унгарската
общност, който имаше 361
динара, НС на хърватската
общност - 308 динара и на
румънската - 488 динара на
принадлежащ към общността.
Отделянето от бюджета на
Босилеград за Националния
съвет на българската общност
обаче не е дългосрочно реше-

ние, защото то трябва да има
системна основа. Според данните, получени в НСБНМ,
годишният му бюджет през
2017 г. е бил три пъти по-висок
от средствата, които се отделят
от републиканския бюджет.
Българската общност не разполага с централно културно
ведомство, какъвто е случаят
с другите три общности. Статистиката обаче показва, че за
култура Община Босилеград
отделя по над 2 330 динара на
глава от населението, което
е несравнимо повече спрямо
културните институции на
унгарската, румънската и
хърватската общности. Обаче,
ако се направи сравнение с
отпускането на пари за Центъра за култура в Сентa, то е
почти шест пъти по-малко.
Независимо от това предимството на българската общност,
както и на всички останали
малцинствени общности,
живеещи в средите, в които
те са абсолютно или относително мнозинство, е че парите,
с които общността разполага,
не се “загубват”, както в някои
териториално разпръснати
малцинства.

Помощ от родината
Република България разпределя специални средства.
Според данните от изследователските дейности, проведени през 2015, 2016 и 2017 г.
по обявения конкурс за диаспората, организациите на
българската общност от Босилеград са получили подкрепа
в размер на 114 000 евро или
над 13 милиона и 450 хиляди
динара. На глава от населението в общината през 2017
г. подкрепата е 6,46 евро или
над 760 динара. Може да се
заключи, че независимо от
годишния приток на пари за
функционирането на българската общност, тя се стреми
да поддържа и качеството и
количеството на дейностите
за опазване на идентичността
си, а в определени области
като образованието отново
установява образованието на
българския език в основните
училища. От получените при
изследването данни може да
се види, че и Националният
съвет на българската общност,
организациите и сдруженията, както и местното самоуправление, където живеят принадлежащи към българската
общност, са активни при кандидатстванията за средства и
извън държавните фондове.
Йелена Перкович

Министър-председателят
Бойко Борисов по време на
правителственото заседание,
проведено на 21 ноември, възложил на ресорните министри
да мислят как да бъде закрита
Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).
„Възложил съм на няколко
от колегите тук да мислят как
да закрием Агенцията за българите в чужбина, има си МВР,
Министерство на правосъдието и Президентство. Това са
трите институции, които се
произнасят по този въпрос.
Външно министерство ще се
занимава с културата, заедно
с Боил Банов, с образованието
и с всичко останало. Ние така
или иначе сега го правим“,
пояснява Борисов.
На 29 октомври при
мащабна акция в Държавната
агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) бяха задържани
над 20 души, сред които председателят Петър Харалампиев

и главният секретар Красимир Томов. Разследването е
за корупция при издаването
на документи за български
произход на чужденци. Подкупите са достигали до 5000
лева.
Преди седмица премиерът
Борисов възложи проверка
на издаваните български паспорти на чужди граждани за
5 години назад.
Обвиненията към Петър
Харалампиев са за подкуп от
5000 евро и 5 случая, когато
е получил по 350 евро, за да
въздейства на свои подчинени
и те да задвижат документи
за българско гражданство.
Главният секретар на ДАБЧ
Красимир Томов е обвинен,
че два пъти е повлиял на свой
подчинен, за да вземе такова
решение, от което получил
суми от 800 и 1500 евро. От
сейфа му бяха иззети над
половин милион лева.

Терминалите за купуване на
електронна винетка ще оперират и на сръбски език
Електронните винетки,
които в България влизат в сила
от Нова година, ще могат да
се купуват и чрез терминали
за самообслужване, които ще
оперират на осем езика, включително и на сръбски, съобщиха от българската Агенция
за пътна инфраструктура
/АПИ/.
Шофьорите ще могат да
купят предпочитаната си
винетка от общо 500 терминали за самообслужване,
които ще бъдат разположени
по основните пътни направ-

ления и граничните пунктове. Според АПИ освен от
терминал за самообслужване,
електронна винетка ще може
да се купи от уеб портал и от
мобилно приложение, както
и от офисите на разпространителската мрежа.
За  водачите, които се
движат без винетки, ще има
доста рестриктивни мерки - 70
лв. ще бъде компенсаторната
такса и 300 лв. глоба, ако таксата не бъде платена.
С. Бойкова

Награди за сръбски
математици на турнир
по информатика в Шумен
Шест сръбски математици
от математическите гимназии
в Белград, Ниш и Нови Сад
спечелиха награди на Международния есенен турнир по
информатика (IATI),  който
се проведе в българския град
Шумен.
Награди спечелиха Павле
Мартинович, Йован Бенгин,
Младен Пузич, Матия Вукелич от Математическата гимназия в Белград, Тадия Шебез
от новосадската гимназия
„Йован Йованович Змай” и
Вельо Толич от нишката гимназия „Светозар Маркович”.
Премиерката на Сърбия
Ана Бърнабич честити побе-

дата на учениците и обеща
правителството да продължи
да насърчава „аналитичното
мислене и да даде възможност
на всички ученици да използват знанията си по правилния
начин”.
На турнира, провел се от
21 до 25 ноември, най-много
награди спечелиха учениците
от Русия, България и Румъния.
В турнира участваха над 200
състезатели от 10 държави.
Международният есенен
турнир по информатика в
Шумен се провежда от  2009
година.
С. Бойкова

Актуални теми
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Трибуна в Димитровград

Против малките водноелектрически централи
В Димитровград тези дни
се състоя трибуна във връзка
с изграждането на малки водноелектрически централи в
Пиротски окръг и Стара планина като цяло. Участваха
представители на: неформалното сдружение, съответно Фейсбук групата „Да
защитим реките на Стара
планина”, „Сърбияшуме”,
Института за защита на природата, жители на с. Ракита, в
което през последните месеци
се строи малка водноелектрическа централа без оглед, че
огромно мнозинство от жителите категорично се противопоставят на изграждането й,
както и други участници.
Проявата, която се проведе
в хола на местната библиотека
„Детко Петров“, предизвика
голям интерес. Продължи
повече от два часа, така че
от нея можем да предадем
само най-важните акценти
от изказванията на отделни
участници.
Александър Панич от сдружението „Да защитим реките
на Стара планина” сподели
становището, че с изграждането на обектите се нарушава
Конституцията на Сърбия и
няколко нейни закона. „Губим
обществено богатство, унищожава се агробиодиверситета.
Не е предвидена преценка на
влиянието върху жизнената
среда при изграждането на
водноелектрическите централи, а би трябвало...”, каза
между другото Панич.
Александър Йованович от
същото сдружение сподели
интересното становище, че
изграждането на обектите
може да спре единствено
президентът на Сърбия
Александър Вучич и затова,
според него, именно към президента трябва да се отпра-

вят такива апели. „Аз тъкмо
днес, гостувайки по телевизия
Н1, го поканих да дойде в с.
Ракита”.
Данко Йович от Института
за защита на природата от
Ниш не сподели обаче същото
становище, като каза, че „на
държавата се пише лошо,
доколкото е дошла в ситуация
от един човек да зависи какви
закони ще се приемат и какви
действия ще се предприемат”.
Йович заяви, че в Института за
защита на природата подкрепят борбата на сдруженията и
гражданите, които са срещу
изграждането на водноелектрическите централи, но са
лимитирани с актуалните нормативни актове, които такива
начинания позволяват.
Миле Николов от с. Ракита
информира какво се случва в
това село: „Някъде около 80
на сто от жителите на селото
подписаха петиция, с която
дадоха да се разбере, че са против изграждането на обекта.
От местното самоуправление в
Бабушница нямаме подкрепа.
Когато се обърнем към тях, те
ни отговарят, че инвеститорът
е получил решение преди те да
са заели постовете в общината.
Заради изграждаето на водноелектрическата централа ни
съсипаха пътя от Ракита до с.
Звонци. Полицията подкрепя
инвеститора“, каза между другото Николов. Във връзка с
бомбата, която неотдавна бе
намерена в с. Ракита в близост до къща, в която са били
настанени работници, ангажирани върху обекта, Николов
оцени, че става дума за измама
и добави: „Един работник
каза, че бомбата била залепена на вратата, след което
той внимателно я свалил и я
сложил до къщата. Поставя се
въпрос защо е било нужно да я

Надежда за реката
Въпреки постоянните протести на жителите
на село Ракита и околните села, изграждането на
мини водноелектрическа централа на река Ракита
продължава. Жителите на селото и на гравитира-

сваля, тъй като къщата е била
с две врати. Можал е, значи,
да излезе на втората врата,
а можал е в крайна сметка
да излезе и през прозореца,
предвид, че къщата е земна”.

Саша Бранкович от Института за защита на природата (който е специалист за
рибите) сподели, че идеята
за изграждане на малки водноелектрически централи по

Драган Иванов, директор на
звонското основно училище
„Братство”, в рамките на което
работи и четирикласното училище в с. Ракита, информира,
че инвеститорът нелегално е
бил засегнал и част от училищния двор в с. Ракита и
че той трябвало да реагира
взетото по нелегален начин
да се върне. „Не може да се
посяга към училищно имущество”, заяви категорично
Иванов. Той обвини съветника
в Общинския съвет в Бабушница Саша Златанов (който
е от с. Ракита, бел. Б. Д.), че
не се бори за интересите на
мнозинство от жителите на с.
Ракита. Сподели и следното:
„Радва ме, че хората се будят.
Не можем да сечем клона, на
който седим. Имаме доста
еничари, които работят срещу
нас. Който работи в сътрудничество с Господа и природата,
няма да сгреши. Не може да
се осъществи нищо с насилие
и плячкосване”.

принцип не е нерационална,
но изграждането трябва да
се провежда по други принципи, които не застрашават
екосистемата и биодиверситета. Той посочи пример на
изграждане на такъв обект в
една община в Сърбия, където
инвеститорът се е грижил да
запази природата, екосистемата и биодиверситета, без
оглед на това, че с този начин
на изграждане е намалил процента на електроенергията,
която е получил от водноелектрическата централа.
Гордана Йанчич от „Сърбияшуме” сподели, че предприятието по принцип е
съгласно с онези, които се
борят за запазването на реките
на Стара планина. От нея публиката разбра, че в територията на Пиротски окръг трябва
да се строят (според приети
преди години Градоустройствени планове) общо 74 водноелектрически централи и то 40
в територията на град Пирот,
14 в Община Бабушница, 12 в

щите около него се опитват повече от година да
докажат, че са спорни разрешенията за изграждане
на водноелектрическа централа.
Кметът на село Ракита Десимир Стоянов е събрал
165 подписа на свои съселяни (селото наброява
около 200 жители), които са против изграждането
на обекта. Местната общност е решила, че водноелектрическата централа не може да бъде изградена
на кадастралната площ на с. Ракита. „Те се обърнаха
и към общината и сега ще се опитат да затворят
строителната площадка в съда“ – каза Десимир
Стоянов.
Село Ракита от община Бабущица намира се в
Пиротска област, и разположено е в подножието
на планина Руй в непосредствена близост до Стара
планина; то е само едно от общо 856 местности,
одобрени от Министерството на минното дело
и енергетиката като подходящи за изграждане
на мини водноелектрически централи, което се
съобразява със задълженията от споразумението с
Европейския съюз, че до 2020 г. най-малко 27% от
енергията трябва да се обезпечава от възобновяеми
енергийни източници.

Община Димитровград и 8 в
Община Бела паланка.
Младият биолог от Димитровград Бранислав Димитров пред аудиторията представи научен проект, в чието
изготвяне е участвал и самият
той. Проектът представлява
документ, който по аргументиран начин показва, че
изграждането на водноелектрическите централи на Стара
планина вреди на този район
в екологично и биологично
отношение.
Слободан Цветков, гимназиален учител по биология
в пенсия от Димитровград,
в изложението си говори
предимно за нестабилния
режим на прилива на водата
в малките рекички в Звонския
край, поройния им характер,
ерозивните характеристики
на терените, през които протичат, свлачищата, които
се появяват в близостта им,
нецелесъобразността в тях да
се строят водноелектрически
централи, поради последиците върху хората, животните,
растенията и пр.
От името на органите на
местното самоуправление
помощник-кметът на Димитровградска община Драган
Манчев сподели становището
на настоящото кметство, че в
Димитровградско не би трябвало да се строят такива централи. Каза, че местната администрация по принцип гледа
благосклонно на усилията на
гражданските инициативи да
се защитят реките и добави, че
най-вероятно по въпроса ще
се произнесат и съветниците
в Общинския съвет.
Трибуната организираха
димитровградските сдружения „Йерма-Ерма” и
„Стадо”.
Б. Димитров

Десимир Стоянов каза, че инвеститорът за
изграждане на мини водноелектрическата централа, фирмата „Мини хидроелектрани Ракита“
от Белград, има съгласие за изграждане на обекта,
заради който 500 метра от течението на река Ракита,
в онази част, която минава през селото, ще бъде
свободна, докато пет километра над и под селото
водата от реката е насочена към тръба с диаметър
700 милиметра, водеща до турбината на електроцентралата. Разрешенията за строежа са издадени
въз основа на споразумението на ЈП “Србијавода”,
което жителите на село Ракита оспорват.
Местните хора твърдят, че по време на предишните работи инвеститорите вече са успели да предизвикат свлачища с големите си машини, да разрушат
всички водоснабдителни мрежи, да причинят щети
на селския път и да затворят изхода на някои домакинства към полето или стадата.
Те също така са загрижени и за оцеляването на
защитените видове животни като пъстървата и
речния рак.
С. Дж.
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До края на годината ще бъде
пусната отсечката на
Коридор 10 през Гърделишка
клисура
Министърката на транспорта, строителството и инфраструктурата на Република
Сърбия Зорана Михайлович
заяви, че въпреки проблемите,
очаква се до края на годината
да бъде пусната в експлоатация новопостроената отсечка
на Коридор 10 през Гърделишка клисура.

- До края на годината
сигурно ще минем през Коридор 10, макaр че на отделни
места още има проблеми.
Работим денонощно и вярвам,
че ще успеем да приключим
строежите до края на годината
- заяви министър Михайлович
пред РТС.
Обаче въпроса, който продължава да притеснява обществеността, както и самото
Правителство, е - кой е виновен за свлачището в Гърделишка клисура, на който все

В Бизнес зоната „Белеш”

Наскоро ще „изникнат” три фирми

още няма конкретен отговор.
Макар че след свлачището
бе пусната информация, че
проектът е бил сменян дори
11 пъти, при което не са спазвани законовите процедури
и министерството е подало
обвинения до инженерската
камара за отнемане на лицензите на 16 инженери, все още

не е решено дали тези инженери са виновни.
Министър Михайлович
посочва, че компетентните ще
утвърдят кой е отговорен и
подчертава, че най-важното е
да се разреши проблема, което
потвърдил и директорът на
Коридорите на Сърбия Зоран
Бабич. Той заявил, че няма
нови измествания на почвата
в Гърделишка клисура и че
приключва и изграждането на
подпорната стена на свлачището.
П.Л.Р.

В помещението на Сдружението на пенсионерите в Димитровград

Лекция за захaрната болест
По случай Световния ден за
борба с диабета - 14 ноември, в
помещението на Сдружението
на пенсионерите в Димитровград д-р Никола Йорданов, специалист по обща медицина от
димитровградския Здравен
дом, изнесе лекция посветена
на захарната болест.
Както и винаги, когато се
изнасат лекции за тази и други
болести, присъстваха голям
брой пенсионери, но и на
други заинтересовани граждани на общината.
Темата на лекцията бе
„Физическата активност и
храненето при страдащите
от захарна болест”. От лекаря
присъстващите можаха между
другото да научат, че диабетът
е хронична болест, т.е. хронична аномалия на метаболизма, която се характеризира
с хипергликемия или трайно
увеличение нивото на глюкозата в кръвта. По думите
на лекаря при диабетиците
трябва да е налице правилно
съотношение между упот-
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ребата на лекарства, физическата активност и начина
на хранене. Всеки диабетик
трябва да има активно отношение към болестта си.
„Ако диабетикът редовно
взима лекарства, ако е активен
физически и ако прилага диета
и самоконтролира болестта си,
ще успее да я регулира. Ако
пък я пренабрегава, животът
му ще бъде по-кратък с 5 до 13
години”, каза между другото
д-р Йорданов.
Б. Д.

В Бизнес зоната „Белеш”
(БЗБ) наскоро ще заработят
три фирми. В момента се
работи по построяването на
цехове на фирмата „Екорабер”, в която ще се върши
рециклаж на каучукови изделия. Става дума за сръбска
фирма. Инвестицията ще е на
стойност от два милиона евро.
Помощник-кметът на Димитровградска община Драган
Манчев сподели в разговора за
вестника ни, че в „Екорабер”
ще бъдат настанени на работа
26-има работници. Според
думите му заводът в никакъв
случай няма да замърсява

жизнената среда, тъй като
става въпрос за физическо, а
не химическо третиране на
каучука. Той ще се раздробява
до най-дребни парчета и няма
да се върши химическото му
унищожаване. Фирмата би
трябвало да започне с работа
през май 2019 година.
Втората фирма, която
наскоро ще открие цех в БЗБ,
е „Ланишей” от България. В
момента тече подготвянето на
техническата документация, а
след това ще се пристъпи към
изграждането на цеха. „Ланишей” се занимава с производство на алкохолни дестилати. В

нея ще работят 10 работници.
Според предварителните планове производството би трябвало да стартира до 20 юни
следващата година.
Някъде през май следващата година в БЗБ ще открие
цех и българската фирма
„Еуролифт”, където работа
ще има за 40-ина души. Тази
фирма се занимава с производство на асансьори.
От набелязаното се разбира,
че до няколко месеца в Димитровградска община ще бъдат
открити около 75 работни
места в производството.
Б. Д.

Успехи на митничарите на ГКПП „Градина”

За един ден „ожънати” около 150 хиляди евро
Сръбските митничари
на ГКПП „Градина” край
Димитровград неотдавна за
един ден „ожънаха” около 150
хиляди недекларирани евро.
Най-напред „изгоряха” двама
турски граждани, които били
в кола марка „Мерцедес” с
германски регистрационни

номера със 129 хиляди евро,
след това се „спънали” и техни
сънародници в BMW с френски табели с 10 хиляди евро и
накрая български гражданин
в BMW с български табели
останал без 7 хиляди евро, тъй
като през границата легално
можал да пренесе 10, а не и 17

хиляди евро, колкото митничарите намерили при него.

Български гражданин
през границата с кокаин
Български гражданин опитал да премине границата
между Сърбия и България с
30 грама кокаин. Сръбските
митничари го спипали на
изходната част на митническия пункт. 34-годишният българин пробвал да се „измъкне”
с приказката, че дрогата е за
личната му употреба, но това
не го оправдало, тъй като трафик на дрога през границата е
забранен без оглед на това за
кого е предназначена.
За извършеното престъпление полицията продължила
„да се разправя” с нарушителя.
Б. Д.

Програмата за трансгранично сътрудничество
одобри 41 проекта за съфинансиране
Съвместният комитет за наблюдение
по Програмата Interreg - ИПП ТГС Сърбия - България 2014-2020, съфинансирана
от Инструмента за предприсъединителна
помощ на ЕС, предложи 41 проектни
предложения на обща стойност 12 712
316,27 евро.
По Приоритетна ос 1 - „Устойчив
туризъм“  са предложени за финансиране 15 проектни предложения на обща
стойност 3 497 611,23 евро, по Приори-

тетна ос 2 – „Младежи“ за финансиране
са предложени 9 проектни предложения
на обща стойност 1 328 962,92 евро и по
Приоритетна ос 3 – „Околна среда“ – 17
проектни предложения на обща стойност
7 885 742,12 евро, съобщиха от Interreg
- ИПП ТГС Сърбия – България.
Общо 49 са проектните партньори
от България и 44 от Сърбия, като 25 от
водещите партньори са български, а 16
са сръбски. 99 проектни предложения

са включени в списъка с резерви подредени по точките, получени по време
на техническата оценка и оценката на
качеството.
На Втората покана за набиране на
проектни предложения по Програмата
са пристигнали 235 проектни предложения, 171 от които са преминали оценката
за административно съответствие и оценката за допустимост.
С. Бойкова
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„Царибродска шушеница” – четвърто издание

Най-вкусна „шушеница” предложи „Ферма Бане” от Пирот
В Димитровград на 17 ноември за четвърти пореден път
се проведе кулинарно-туристическото мерoприятие
„Царибродска шушеница”.
Присъстваха много повече
изложители в сравнение с
миналата година – около 350,
а що се отнася до броя на посетителите, той горе-долу бе на
миналогодишното ниво.
Проявата откри кметът на
Димитровградска община др Владица Димитров, който
между другото посочи, че
от стария димитровградски
месен деликатес, който диалектично се нарича „шушеница”,
е създаден бренд и отправи
похвали към изложителите
на изделието и посетителите,
като подчерта, че всички те
са станали негови промотьори. В изявление за една
телевизия след официалното
откриване кметът Димитров
сподели идеята догодина проявата да продължи два дена, а
щандове, на които ще се продават не само „шушеница”,
но и други месни изделия,
да има и в главната димитровградска улица или, както
обикновено би казали димитровградчани – „в чаршията”.
Първият димитровградчанин
изрази надежда, че следващата година общината ще
получи помощ от съответното
министерство във вид на спонсорски средства при организирането на проявата, която от
година на година предизвиква
все по-голям интерес. Компания на димитровградския
кмет правиха няколко негови

колеги от сръбски и български
общини, които този ден бяха
пристигнали в Димитровград,
за да видят на място „чудото”,
което тук се случва по време на
„Царибродска шушеница”.
Промотьор на четвъртото
издание на мероприятието
бе известният български готвач Иван Звездев, който е и
автор на кулинарното предаване „В кухнята на Звездев”,
излъчващо се по една българска телевизия с национална
честота.
куренция зае първо място.
Оказа се, че най-вкусна шушеница е предложил производителят от Пирот „Ферма Бане”.
На второ място се нареди Боян
Йованович, а на трето Властимир Чирич.

Организатори на проявата
бяха Спортно-туристическият

център „Цариброд” и Община
Димитровград.
Б. Димитров

Босилеградчани на
„Дните на царибродската шушеница”
Журито начело със Звездев в
края на проявата провъзгласи
най-добрите. Сред тях се озова
само един димитровградчанин, но не в конкуренцията на
призводителите, приготвили,
както организаторите я назоваха в съответствие с местния
говор, „най-благата шушеница”, но в конкуренция на
най-декоративните щандове.
Това бе фермерът от с. Пъртопопинци Александър Саша
Васов, който в посочената кон-

На мероприятието „Дните на царибродската шушеница” за първи път
тази година бяха и представители на
Община Босилеград.
В организация на общината представители на Сдружението за развитие
на туризма „Босилеград” на посетителите предложиха традиционни
кулинарни специалитети от нашия
край - зелници, баници, спържа и др.,
народни носии и ръкоделия от Босилеградско, както и мармалади, конфитюри и друга продукция на частното
предприятие „Ана” от Босилеград.
П.Л.Р.

Директорът на СТЦ „Цариброд” Васил Андреев:

Ще подобряваме туристическите потенциали

Васил Андреев с Иван Звездев
След мероприятието „Царибродска
шушеница” за разговор помолихме
директора на Спортно-туристическия център „Цариброд” Васил Андреев. На няколкото наши въпроса ето
какви отговори даде първият човек на
туризма в общината:
* Г-н Андреев, какво сочат преценките Ви във връзка с броя на посетите-

лите на „Царибродска шушеница”?
- Според нашите преценки, но и
според преценките на полицията,
както и на много наши сътрудници,
които ни помагаха да насочваме автобусите и автомобите в деня, в който се
проведе проявата, в Димитровградско
се озоваха над 12 хиляди туристи.
* Как коментирате този брой?
- Мисля, че това е изключителен
брой туристи за едно място, което
наброява около 8, 5 хиляди жители.
Това би изглеждало като в Белград
с 2, 5 милиона жители в един ден да
дойдат 3-4 милиона туристи.
* Колко изложители имаше?
- Такава концепция направихме в
залата да бъдат сконцетрирани производителите с „шушениците” и останалите месни продукти, докато около
залата, съответно в спортния комлекс
се предлагаха най-различни ръкоделия и стоки, както и най-различни
продукти от зеленчуци, овощия и пр. В

залата имахме 250 щанда, докато в СЦ
„Парк” изложителите бяха към 150.
Значи общо в този ден тук се събраха
около 400 изложители. „Шушеници”
се предлагаха от 90-ина производители. На мен ми е малко жал, че тази
година нито един производител на
този деликатес от Димитровградско
не получи награда. Остава ни да се
надяваме, че този факт донякъде ще
ги мотивира в предстоящите години
да подобрят начина на приготвяне на
това наше традиционно месно изделие.
* Като директор доволни ли сте от
организацията?
- Мисля, че сме заслужили да получим добра оценка. Вложихме големи
усилия проявата да организираме на
високо ниво. Мисля, че удовлетворение не трябва да изпитваме само ние
от СТЦ „Цариброд”, но и стопанските
субекти в общината и особено тези,
които се занимават с гостилничарство,
туризъм и търговия. В крайна сметка

би трябвало да е доволна и общината
като цяло.
* Туризмът в Димитровградско като
тема. Две-три изречения по въпроса
вървим ли напред...?
- Вижте, съществуват параметри в
цифри, които недвусмислено показват, че от година на година туризмът в общината напредва. Мисля, че
имаме реални причини за задоволство. Трябва обаче да се стараем още
повече да разгръщаме нашите туристически потенциали. Да подобряваме
предимно туризма свързан с мероприятия, съответно да осмислим още
някоя проява, която ще се провежда
тук. Идеи съществуват. Но мероприятието би трябвало да е автентично за
нашия край. Оригинално бих казал, с
което по някакъв начин, ако така мога
да се изразя, бихме разбили монотония с „шушеницата” и с което бихме
привлякли в общината още туристи.
Разговора води: Б. Д.
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Разговор с помощник-кмета на
Димитровградска община Жан Цоневич

Дейност на СП в Димитровград

Посещение на колеги в Годеч

Асфалтиран пътят от Желюша
до Планиница
През средата на този месец
бе завръшена първата фаза от
асфалтирането на пътя от с.
Желюша до с. Поганово. По
темата тези дни проведохме
разговор с помощник-кмета
на общината, който се грижи
за комуналните дейности, Жан
Цоневич:
* Г-н Цоневич, каква е
дължината на участъка от пътя, върху който е сложен асфалт?
- В първата фаза бяха асфалтирани около 4 километра
или, ако искате да сме прецизни максимално – общо
3994 метра.
* Какви са характеристиките на асфалтирания участък?
- Широчината му е 3, 5
метра, докато дебелината на
асфлтовата настилка е 6 сантиметра. Имаме банкини от
двете страни на пътя с широчина половин метър. През
цялата дължина на асфалтирания участък са построени канавки за отвеждане на
атмосферната вода. Изградени
са и седем тръбести пропуска,
така че няма шанс водата да
се събира по пътя, т.е. банкините. Нека да отбележа, че
тампонирането е извръшено
абсолютно според правилата
на пътното строителство и
че на кръстовището между
селата Планиница и Грапа
е изградена т. нар. „лепеза”,
съответно асфалтирано е пространството около кръстовището, така че моторните превозни средства могат конфортно да маневрират в подстъпа.
Тук трябва да напомня и това,
че пътят е строен по него да
могат да се движат пътнически автомобили, автобуси
и лекотоварни МПС-та. Не е
проектиран за тежкотоварни
камиони и те по него няма да
смеят да се движат.
* Колко средства бяха
изразходвани за целта,

съответно за реализиране на
първата част от проекта?
- Сумата е 42 348 000 динара.
Това са средства, заделени от
републиката чрез общественото й предприятие „Пътищата на Сърбия”. Трябва да се
отбележи, че в случай общината да е финанисирала проекта, цената би била по-висока.
Съответно – пазарните цени за
тази дейност до немалка степен са по-високи.
* Кога би трябвало да
започне втората фаза
от асфалтирането?
- Надяваме се напролет. В
момента е в ход подготвянето
на техническата документация. Пак ще кандидатстваме
за средства от републиката,
съответно пред посоченото
й обществено предприятие.
Надяваме се да ги получим.
Ако не ги получим, някак ще
се справяме. Във всеки случай
този проект трябва да завършим докрай.
* Още колко километра от
пътя остава да се изградят?
- Целия път е с дължина
малко над 10 километра.
Значи остава да се доизградят
още около 6 километра.
* Още колко милиона динара ще бъдат необходими?
- Над 60 милиона динара
ще са ни нужни, за да бихме
финализирали проекта.
* От какво значение ще
бъде асфалтирането на
пътя от с. Желюша до с.
Поганово, г-н Цоневич?
- Първо, пътят ще е от значение за ревитализиране на
селата в този край. Второ, от
значение ще е за туристите,
които посещават нашия край.
Много от туристическите
автобуси не могат да минат
през тунелите в клисурата на
Ерма, така че е необходимо
да спират пред тях, а туристите след това продължават
пеша. С изграждането на пътя

Снимка: Жан Цоневич
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този проблем ще се премахне.
От Желюша през Поганово
автобусите, каквито и да са,
ще могат безпрепятствено
да стигат до „Погановския
манастир” и след това да
продължават нататък. Трето,
с асфалтирането на пътя до
немалка степен ще се съкрати
пътуването на хората от или
по потекло от селата в южната
част на общината ни. С други
думи няма да е нужно те занапред да идват по регионалния
път, който преминава през
дефилето на Ерма.
* Какви още комунални
проекти в момента се
реализират в общината?
- Няколко са. Нека обаче
този път да посоча, че в с.
Желюша неотдавна бе реставрирана старата чешма в местността Барата. Построена е
още през 1871 година. Възстановявал я е Крал Александър
I Караджорджевич, тъй като е
минавал там, пътувайки към с.
Ракита, където е имало мина
на антрацит, а той е бил собственик или един от собствениците на мината. Възстановявали са я и партизаните след
1945 година. Ето, дойде редът
да бъде възстановена пак. Този
път средства за целта задели
местната общност на селото,
а помогна им ОП „Комуналац”.
* Още нещо да отбележим...
- Бих напомнил, че голямо
желание на нас, представителите на настоящото кметство,
е да се построи пътят от града
до Паметника на Нешков връх,
както и да се уреди комплекса
около него. Имаме проект, но
средствата за целта са над 50
милиона динара. В предстоящия период ще настояваме
да ги получим от републиката, а, защо да не кажем, и от
съседна Р България, тъй като
става дума за съвместна гробница на сръбски и български
войници, която е от голямо
историческо значение. Спомняме си, че много делегации
от Сърбия и България, сред
които и делегациите на президентите на двете страни, са
посещавали този обект, за да
отдадат почит на загиналите
бойци.
Разговора проведе:
Б. Димитров

Група от 20-ина членове на Сдружението на пенсионерите в Димитровград на 21 ноември по случай Деня на
християнското семейство, гостува на колегите си от българската община Годеч. Срещата се проведе в ресторанта
„Бунар” в етно-селото Разбоище, разположено на десетина
километра от Годеч.
В началото на срещата Росица Александрова, водач на
годечкото, и Асен Радоицев, пръв човек на димитровградското сдружениe, си размениха подаръци.
Двете пенсионерски организации са се побратимили
още през 90-те години на миналия век и полагат много
до взаимното си сътрудничество. Нека да отбележим,
че пенсионери от Годеч напоследък взимаха участия в
мероприятието „Третата възраст” в Димитровград и във
Върнячка баня, като по този начин му придаваха международен характер.
Д. Ставров

Дейност на ОО на ЧК в Димитровград

Хуманитарни пакети
за социално слаби хора
Правителството на Сърбия чрез Министерството на
труда, заетостта, борческите и
социални въпроси, a по инициатива на Червения кръст
на Сърбия, неотдавна обезпечи средства за подготвяне
на хуманитарни пакети за
социално слаби семейства в
цялата страна. Пакетите съдържат хранителни изделия и
препарати за лична хигиена.
За Димитровградска
община са предназначени
500 пакета. Червеният кръст
на Сърбия е определил критериите за разпределяне на
пакетите, съответно могат да
ги получават следните категории социално слаби лица или
семейства: тези в отдалечените
селски среди, самотни старчески домакинства, семействата на ръба на осъществяване
правото на социална защита,
тези с повече деца, както и тези
без приходи, получателите на

парични социални помощи
(но не всичките, а само тези в
изключително тежко финансово състояние) и семействата
с инвалидни деца.
Председателят на Общинската организация на Червения
кръст д-р Никола Йорданов
сподели, че стоката е пакетирана в съответствие с нуждите
на четиричленни семейства,
докато семействата с шест и
повече членове ще получат
по два пекета. Що се касае до
самотните старчески домакинства Йорданов каза, че за
тях е предвидено да получат
по един пакет, без оглед дали
са с един или двама членове.
Пакетите се разделяха в
помещението на Червения
кръст в Димитровград. На
семействата в отдалечените
селски среди пакетите ще
бъдат занесени по домовете
им.
Б. Д.

Пенсионерите ще получат по
3 000 динара

Всички пенсионери в Сърбия ще получат еднократна
парична помомощ на стойност
от 3 000 динара, съобщават от
Министерството на финансите
на Република Сърбия. За тази
цел от републиканския бюджет ще бъдат отделени 5,24
милиарда динара.

В министерството изтъкват,
че за изплащането на този вид
помощ са получили одобрение и от Международния
валутен фонд, което означава,
че парите за еднократната
помощ на пенсионерите ще
бъдат платени от реални приходи на държавата. П.Л.Р.
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Култура,

Изложба в
Галерията
„Методи Мето Петров”

Вход
-изход

В Галерията „Методи Мето Петров” в Димитровград преди броени дни бе открита поредна
изложба от художествени творби. Този път
бяха представени произведения на изкуството
на членовете на кръжока за графика и илюстрация към Сдружението на художниците в
България. Названието на културната проява
бе „Вход-изход”. Експонирани бяха няколко
десетки творби, автори на които са 20-ина
художници. Изложбата в Сърбия бе органи-

зирана най-напред в Дома на войската в
Ниш, където бяха представени творби на
35 ходожници, но там, както на публиката
обясни кураторът на изложбата Десислава
Христова, помещението е било по-голямо и
това е било възможно да се осъществи.
На откриването Христова посочи още:
„Нашата изложба цели да провокира един

Концерт на Весна Змиянац в Димитровград
Организаторите на „Дните на царибродската шушеница“ направиха весела увертюра
на мероприятието, като на гостите и посетителите предложиха концерт на известната
и в Сърбия и в България фолк певица Весна
Змиянац. Концертът се състоя в навечерието
на проявата, в петък (16 ноември) вечерта, на
площада пред Спортната зала, а голяма част от
публиката бяха гости от Бълагрия, които, оказа
се, много добре познават песните на сръбската
певица. Дано занапред тази практика стане
постоянен придружител на „Дните на царибродската шушеница“.
Д. Х.

различен поглед към художетвената графика.
Участниците са утвърдени, но и съвсем млади
художници, които прилагат класически и
иновативни графически техники,
експериментират
с неконвенционалните повърхности,
нови материали
или с бескрайните
възможности за
комибиниране на
отпечатъците от
различните медии.
На
и з л ож ба т а
показваме както
класическите графически техници
- литография, сериография, суха игла, така и монотипия, комбинирани техники, цифров печат, фотография,
видео, графически инсталации, керамика и
др., обединени с концепта вход и изход.”
Б. Д.
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Премиера на филми
на Сърджан Йованчов
Младият босилеградски
режисьор Сърджан Йованчов
представи пред босилеградската публика дебютантските
си филми - късометражния
игрален филм „Балканско
правосъдие“ и документалния
филм „Творецът“ - посветен
на уникалната ферма „Осми
ден“ в село Белут, която е създал Здравко Георгиев.
Премиерата се състоя в малката зала на Културния дом в
организация на Община Босилеград и Центъра за култура
„Босилеград”. На събитието
присъстваха проф. д-р Станимир Трифонов от Факултета
по изкуство към Югозападния
униферситет „Неофит Рилски”

твие с личното си присъствие
на премиерата, към директора
на кюстендилския театър Чавдар Ненов, който също лично
уважи мероприятието, към
Община Босилеград и кмета
Владимир Захариев, също
така и към Центъра за култура
„Босилеград”, които много ми
помогнаха и ме подкрепиха
да релизирам тези филми,
сподели Йованчов, подчертавайки и големите заслуги
на родителите му Милка и
Митко, които винаги го подкрепяли и му помагали.
Филмът „Балканско правосъдие“ разказва за едно съвсем
обикновено българско семейство по средата на 20 век и за

в Благоевград, директорът на
Кюстендилския театър Чавдар
Ненов, кюстендилската актриса Стела Здравкова, която
изпълнява главната роля във
филма „Балканско правосъдие”, малкият босилеградски артист Борис Радованов,
който също изпълнява една
от ролите в този филм, и др.
Сред присъстващирте бяха и
кметът Владимир Захариев,
представители на Центъра за
култура и голям брой любители на филмовото изкуство
от нашия град.
Сърджан Йованчов е студент в четвърти курс във Факултета по изкуство - филмова и
телевизионна режисюра към
Югозападния университет
„Неофит Рилски” в Благоевград. За себе си казва, че още
от малък е любител на киното,
което е било и решаващо да
се занимава професионално
с режисюра. Той е първият
студент от Босилеград във
Факултета за филмова и телевизионна режисюра.
- Изказвам голяма благодарност към моя професор д-р
Станимир Трифонов, който ми
оказа огромна чест и удоволс-

това как световните политически промени по това време
се отразяват върху него. Всъщност представлява семейна
драма, в която се преплитат завист, омраза, насилие,
отмъщение и убийство.
- Сърджан много добре
се справи с филмите. Той
е изключително амбициозен, бързо се ориентира и
притежава тънко чувство за
изкуство, каза за своя студент
професорът му д-р Станимир
Трифонов.
Бъдещият режисьор заяви,
че вече готви нов документален филм, посветен на академик Йордан Захариев, велик
босилеградски етнограф и
автор на книгата „Краище”.
Идеята му е да заснеме прелестите на нашето Краище,
което преди 100 години е
прекосвал Йордан Захариев,
и по този начин да запази от
забрава и да запознае младото
поколение с нашата култура и
традиция. Сърджан сподели
и че планира продължение
на „Балканско правосъдие“,
в което ще бъде представен
живота на същото семейство
през 21 век.
П.Л.Р.

Религия, Култура
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Започнаха Коледните пости
Вторник 14/27 ноември
(Коледни заговезни) бе последният ден от тази година,
когато православните християни можаха да се хранят
с блажна храна. От следващия ден – сряда, започнаха
40-дневните Коледни или
Рождественски пости, които
ще завършат на 24 декември/6
януари - Бъдни вечер. Те са
вторите по продължителност
пости след Великия пост (постът около Великден). Постът
се нарича още Малка Света
Четиридесетница (голямата
е всъщност Великденският
пост).

Духовниците ни учат, че
основното и най-важното за
поста е, че на първо място
по този начин ние изпълняваме послушание към Бога.
Изворът е Бог, а за да общуваме с него трябва да държим съвестта си чиста, а за
да държим съвестта си чиста
трябва да имаме старание в
тази насока. Както да се въздържаме от телесна храна,
така и да пазим чистотата на
сърцето. Да се въздържаме от
цялото неприличие, което ни
заобикаля - да го избягваме, да
го ненавиждаме. Това ще бъде
най-добрия пример за нас и за

всички близки и най-важното
- за нашите деца.  
Постът няма смисъл, ако не
ядем месо, а същевременно
не сме се преборили с духовните проблеми, които имаме,
с нашите страсти и всъщност
това е целта на поста. Постът
пречиства сърцата на хората.
Духовниците подчертават, че
не е толкова важно да се спазва
стриктно физическият пост,
а човек трябва с делата си да
покаже, че искрено се е разкаял за волните и неволните
грехове и да потърси опрощение. Вярващите постят преди
Коледа, за да се подготвят да

посрещнат появата на Исус
Христос и, разбира се, да
бъдат достойни за приемането
на Светото Причастие на найщастливия християнски празник Рождество Христово.

Венчавките са забранени от
Коледни заговезни до Въведение
Богородично и от Игнажден до
Богоявление, Йордановден.
Леки и спасителни пости на
всички практикуващи!

християнски празник. В храмовете се отправят молитви
децата да растат здрави, в смиреност, в уважение към родителите и чистота на нравите.
От векове наред дедите ни са
вярвали, че домът е свещено
място, в което децата научават
най-ценните житейски уроци,
а също така и усвояват важни
знания за света. В семейството
те не само биват възпитавани,
но и изграждат своя характер.

Защото семейството е найдоброто училище, което може
да даде първите познания
за Бога и Православието, за
християнските добродетели,
на които векове се е крепял
православният народ.
На този ден вярващите приемат Свето Причастие, а с него
и нови сили за духовен растеж
и борба със злото - в себе си
и в света.
Подготви Д. Христова

Въведение Богородично
На 21 ноември/4 декември
Православната църква отбелязва едно важно събитие
от живота на св. Дева Мария
– нейното въвеждане в храма,
затова и празникът се нарича
Въведение Богородично. В
българския народен календар
той е отреден за Ден на християнското семейство.
Празникът Въведение Богородично е символ на единството на семейството. Семейното ходене на църква на този
ден символизира влизането на
тригодишната Мария в храма
и напомня на бащите и майките за духовните им задължения към децата. Това е един от
големите вселенски празници,
който в църковните песнопения се назовава “Предвестник
на Божието благоволение към
хората”.

Според преданието на този
ден се случило паметно събитие. Богородица била обречена
от родителите си на Бога още
преди рождението си. Когато
навършила три години, те я
завели в Йерусалимския храм.
Там тя трябвало да се научи
на неща, които не могат да се
видят в света, за да се подготви
да опази пророчеството на св.
пророк Исайя, без сатаната
да разбере това - да достигне
духовно съвършество, за да
изпълни ролята си на Божия
майка.
Със запалени свещи всички
близки я съпроводили през
града до храма. Светата Дева
била поставена на първото
стъпало и за почуда на всички,
неподдържана от никого, тя
се изкачила свободно по 15-те
стъпала и се спряла на най-

XIV Балкан
театър фест
От понеделник 3 декември започва
„празникът“ за любителите на театралното изкуство в Димитровград „Балкан
театър фест“. Това ще бъде четиринадесетото издание на културната проява, която
организира димитровградският Център
за кутура. Участници във фестивала тази
година ще бъдат театри от Сърбия и България, които ще изнесат седем пиеси, а в
съпътстващата програма и две детски. Традиционно проявата ще открият домакините, този път с пиесата „Набитите и платените” (срб. „Млаћеници и плаћеници”),
режисьор на която е Биляна Раденкович.
На подновената димитровградска сцена
ще се качат театрални трупи от Пирот,
Ниш, Крушевац, Белград, София, Враца
и Велико Търново. 14-ият Балкан театър
фест ще приключи на 14 декември.
Всичките пиеси ще започват от 19 ч. и 30
мин., освен детските, термините за които
са от 11 ч. и 30 мин. За детските пиеси
входът ще е свободен, докато за останалите
поотделен билет ще струва 200, а комплект
билети 800 дин.
Приятно гледане на всички малки и
големи любители на театъра!
Д. Х.

горното. Първосвещеник
Захария - бащата на св. Йоан
Кръстител - я посрещнал, благославяйки я. Когато достигнала възрастта, на която младите възпитанички на храма
трябвало да се върнат в света и
да се омъжат, тя била “дадена”
на престарелия си родственик
Йосиф, който оттук нататък
трябвало да бди над нея.
Богородица, както предпочитаме да я наричаме, е символ
на семейството, на ценностите
му. Тя закриля дома, децата,
родилките - изобщо всички
членове на семейството.
Въведение Богородично е
неразделна част от Рождественските пости и подготовката
за Рождество Христово. С този
празник семейството се сплотява още по-силно и посреща
по-задружно най-големия

В Центъра за култура „Босилеград”

Детска пиеса „Пепеляшка
в страната на чудесата”

Младежката група „Жар
птица” към Сурдулишкия културен център миналата седмица
изнесе детската пиеса „Пепеляшка в страната на чудесата” в
Голямата зала на Културния дом
в Босилеград.
Всички роли в пиесата изпълняват деца от IV до VII клас от
основните училища в Сурдулица.

Автор на приказката е Педжа
Трайкович, а режисьор на постановката е Игор Тасич, който е
и ръководител на детската актьорска група.
Организатор на мероприятието бе Центърът за култура
„Босилеград”, а входът бе свободен.
П.Л.Р.

Покана за участие
в търг
Издателство „Ново Братство” публикува
покана за участие в търг за печатане на
вестник „Ново Братство”
през 2019 година.
Обща информация:
- Формат: А3
- Обем: 12 страници
- Първа и последна
страница: цветни
- Десетте вътрешни страници: черно-бели
- Периодичност: един брой на всеки
две седмици, 23 броя през годината
- Вестник „Ново Братство” се
печата на български език.
В търга могат да участват всички печатници.
Оферта за участие в търга трябва
да се изпрати най-късно 15 дни
след публикуването на поканата.
Информации на тел.:
018 242 700
Адрес:
Издателство „Ново Братство”, „Кей
29 декември“ № 8, 18000 Ниш
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Кръгла маса в Белград

Поуки от изборите за национални съвети на националните малцинства
В организация на „Форума за етнически отношения“
и „Центъра за изследване на миграцията“ миналата седмица в Белград се проведе кръгла маса на тема: „Поуки
от изборите за национални съвети на националните малцинства“. На срещата, в която участваха и председателят и зам.-председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Владимир
Александър Димитров:
Много съм разочарован от
проведените избори за Национален съвет на българското
национално малцинство, на
които, както и на предишните
избори за НС, не съм участвал,
въпреки че първоначално бях
кандидат в листата „Да върнем достойнството на народа”,
обаче поради непредвидените
обстоятелства си оттеглих кандидатурата.
Според мен, преди изборите
една група хора, сред които и
аз, мислехме, че е възможно да
се направят промени в съвета и
по демократичен начин да се
избере нов Национален съвет,
който смятахме ще работи
по-добре от сегашния. Така
бе сформирана първата листа
„Да върнем достойнството на
народа”, в която бяха представители на опозицията от Босилеград и която предвождаше
член на властвуващата партия
в Сърбия - СНС. Всички бяхме
съгласни листата да не бъде
политическа и да ни ръководи
интереса на малцинството, а
не политическите интереси.
Затова и аз приех кандидатурата и се включих в тази листа.
След нашата, бе сформирана и
една листа от Димитровград,
подкрепена от кмета на Димитровград д-р Владица Димитров
и съставена от хора, които също
бяха против досегашното ръководство на НС.
Обаче два дена преди изтичането на срока за подаване
на кандидатурите, листата от
Димитровград се оттегли. По
диктат на централата в Белград на д-р Владица Димитров е
било наложено да оттегли тази
и да се кандидатира на листа
заедно с Владимир Захариев,
а всичко с цел да не се разделя
българското малцинство, тъй
като някои лица от опозиционните листи са етикетирани
като екстремисти, които искат
промяна на границите и да предизвикат хаос на Балканите и
какво ли още не. За съжаление, никой от нас няма полза
от такова нещо.
Аз уважавам желанието на
всички национални съвети
да бъдат деполитизирани, да
станат достъпни за всички,
които искат да решават проблемите на малцинството, но
в новонастъпилата ситуация
не беше възможно и просто
не съществуваха условия да

Захариев и Стефан Стойков, били разисквани въпроси,
свързани с изборния процес и поуките от самите избори за национални съвети на националните малцинства
в Сърбия.
В събитието взеха участие Душан Янич, председател
на „Форума за етнически отношения“, Биляна Йович,
председател на „Център за изследване на миграцията“,

участваме в изборите. Поради
новите обстоятелства, 16 от 19
души от нашата листа искаха
да оттеглим листата, понеже в
тези обстоятелства резултатът
беше предрешен още преди
самите избори. Обаче водачът
на нашата листа, който, както
казах е член на СНС, не послуша исковете ни и не поиска
да оттегли листата.
Така бе умело и коректно
изиграна тази добре обмислена
схема и затова ние след изборите казахме, че българското
национално малцинство след
тези избори, на които нямаше
избор, вече няма възможност
чрез държавните институции в
Република Сърбия да променя
нещата и да създава по-добри
условия за живот.
На мен въобще не ми беше
странно, когато на кръглата
маса някои говориха за дописване на гласоподаватели в
Отделния избирателен списък,
понеже това е част от „фолклора”, на който сме свидетели
години назад и което се прави и
на други избори. Обаче директната намеса - оттегляне на листа,
сформиране на нова листа, кой
на коя листа да бъде и какво
да прави и т.н., просто не мога
да го повярвам и затова съм
толкова разочарован. За съжаление вървим крачка напред,
а същевременно правим пет
крачки назад - това всъщност е
Сърбия, в която живеем днес, и
всички, които мислят различно,
са неприятели и хора, които
искат да променят границите,
да нарушават системата и какво
ли още не.

Иван Бошняк, държавен секретар в Министерството за
държавна администрация и местно самоуправление,
представители на националните съвети на националните
малцинства и др. Сред участниците бе и Александър Димитров, председател на Сдружение ГЛАС от Босилеград.
Изказванията на Александър Димитров и Владимир
Захариев от кръглата маса:

Владимир Захариев:
Няколко човека от Босилеград, подкрепени от български дипломати, са искали ние
да бъдем сляпи послушници и да правим
онова, което те ни кажат. Те искаха от нас
да се съгласим, че Сърбия ни прави зло, да
слагаме паметник, който да покаже, че сърбина е агресор и неприятел. Извинявайте,
но аз съм кмет на Босилеград вече пети мандат и аз не мога да слушам никого, а само
своята съвест. От една страна на гръдите
ми е майка България и моите предци, а от
друга страна ми е Сърбия, която ми е дала
шанс да живея тук, да работя, да създавам
семейство. Сърбия ни е приела като свои
чеда. Ние имаме добро сътрудничество с
държавата Сърбия и със СНС, както и с
председателя на ИО на СНС Дарко Глишич,
с държавния секретар в Министерството
на държавната администрация и местното
самоуправление Иван Бошняк, с министерствата и с другите държавни институции. Що
се касае до обвиненията, че сме записали 3
900 граждани в Отделния избирателен списък на българското национално малцинство,
искам да кажа, че това на нас ни е било
работа. Законът в Сърбия е либерален по
отношение на вписването в отделните избирателни списъци на малцинствата, понеже,
ако някой иска да се впише, не му е нужно
потеклото, така че много хора са искали
да се запишат като българи, за да получат
български паспорти.
Изборите за НС бяха демократични.
Другата листа мислеше, че според новия
Закон за НС аз нямам право да се кандидирам, обаче закона ми позволява да се
кандидатирам на които и да е избори и ако
бъда избран, ще избера функцията, която
на мен ми отговаря и, разбира се, че няма
да бъда едновременно и кмет и председател на Националния съвет. Всеки от 17-те
новоизбрани членове на съвета от нашата
листа „Това сме ние - природно движение
- Владимир Захариев” може да бъде избран
за председател на НС.

Това, че Димитров се е уплашил и е напуснал другата листа, това е негово право, но не
може да говори, че е вършен някакъв натиск.
Да участваш в избори трябва да бъдеш смел,
да си известен сред избирателите, както в
Босилеград, така и в Сърбия, а точно това
го показа нашата листа, която спечели 8 500
гласа срещу около хиляда, колкото спечели
другата листа. Тази листа използва президентите на Сърбия и България Александър
Вучич и Румен Радев, чиито снимки бяха
сложени на техните билбордове, обаче и
това не им помогна, понеже ние спечелихме.
Ние обичаме и двамата президенти и те не
са трябвали да слагат техни снимки. Това не
им помогна, не им помогнаха и българските
дипломати, понеже народа не можете да го
измамите.
Преди 4 години, когато нашата листа
оглави съвета, нямахме преведени учебници
на български език - сега имаме, нямахме
вестник на български език - възкръснахме
го от мъртвите и сега имаме вестник на майчин език, нямахме паралелки с обучение
на майчин език - сега имаме във всички
класове, с изключение на един клас в основното училище. Това са само примери, как
заедно с държавата можем да помагаме на
българското малцинство. Ние сътрудничим
и ще продължим да сътрудничим и с двете
държави.
От самото начало искахме да имаме само
една листа и затова не искахме първи да
подадем кандидатура за участие в изборите. Намерението ни беше да бъдем всички
заедно - българите от Босилеград, Димитровград и от другите краища в Сърбия, да не се
разделяме и да бъдем единни, понеже задачата на всички нас е да работим за добро на
малцинството, без оглед в коя част на Сърбия
живее. Накрая така и стана. Кмета на Димитровград смени първоначалното си решение
и дойде на нашата листа, показа своя образ
и заяви, че няма да има разделения, и ние
убедително спечелихме изборите.
П.Л.Р.

Резултати на изборите за Национален съвет на българското национално малцинство в община Босилеград

Номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название на
избирателната скция

Босилеград
Босилеград
Райчиловци
Гложйе
Горна Лисина
Горно Тлъмино
Дукат
Долна Любата
Долна Лисина
Долно Тлъмино
Радичевци
Горна Ръжана
Горна Любата
Зли дол
Назърица

ОБЩО

Вписани в
отделния
избирателен
списък

1593
500
1143
119
167
160
132
258
118
178
155
126
219
234
135

5 237

Гласували

1097
377
738
80
143
77
117
210
71
102
89
79
160
187
107

3 634

Невалидни

55
14
35
3
1
2
0
7
0
4
9
4
1
0
0

135

Валидни

1042
363
703
77
142
75
117
203
71
98
80
75
159
187
107

3 499

Листа
„Да върнем
достойнството
на народа”
– Стефан
Костов

134
40
80
12
7
10
18
19
14
17
6
18
16
1
7

Листа „Това сме
ние - природно
движение
- Владимир
Захариев”

908
323
623
65
135
65
99
184
57
81
74
57
143
186
100

399 (11,40%) 3 100 (88,60%)
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Приключи есенният полусезон
във Футболна Зона Юг

Регионално отборно първенство
по тенис на маса в Босилеград

„Младост“ спечели второ място

11
()

След две поредни победи
срещу ОФК Бързи брод и
Ябланица, Младост отстъпи
с 0:2 като домакин на Единство
от Горна Стопаня в последния кръг от есенния полусезон
във ФЗЮ. Въпреки че имаха
териториален превес в играта
и създадоха редица голови
положения, босилеградчани
не успяха да вкарат нито

един гол и накрая загубиха
от директния конкурент в
борбата за оцеляване във Футболна Зона Юг.
След 15 изиграни кръга
„зелено-белите” са на последно място с 9 точки - 3
победи и 12 загуби, а начело на
таблицата е Пчиня от Търговище с 32 спечелени точки.

Във Футболна Зона Юг
сега предстои зимна пауза,
която ще продължи до март
следващата година. В първия
пролетен кръг босилеградчани ще гостуват на Танаско
Раич в Пирот, от когото
загубиха като домакини
на старта с 0:2.
П.Л.Р.

Класиране

Босилеградският отбор
по тенис на маса „Младост”
зае второ място на Регионалното отборно първенство
за кадети, което в събота се
проведе във физкултурната
зала на основното училище в
Босилеград. Победител в турнира бе отборът „Напад” от
Крушевац.
Организатор на състезанието бе отборът по тенис
на маса „Младост” с подкрепата на Община Босилеград и
Спортния съюз на Босилеград.
В състезанието участваха общо
пет отбора. На трето място се

класира „Бор“, четвърти бе
„Бело поле“ от Сурдулица, а
пети останаха „Дубочица“ от
Лесковац.
Медалите и дипломите на
най-успешните състезатели
връчи Александър Буджелан
от Регионалния съюз по тенис
на маса в Ниш, а купата на
победителя предаде кметът
Владимир Захариев. Треньорът и председателят на босилеградския отбор по тенис на
маса Никола Талески присъди
медали за феърплей.

Успехи на КК „Цариброд”

„Наводнение”
от медали

П.Л.Р.

отбор

мачове

победи

равенства

загуби

Пчиня
Власина
Пуста река
Балкански
ОФК Ниш
Младост (Медошевац)
Вранска баня
Морава
ОФК Бързи брод
Слога
Будучност
Единство (Пирот)
Единство (Горна Стопаня)
Танаско Раич
Ябланица
Младост (Босилеград)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
6
4
5
3
3
3

2
3
2
3
2
4
4
4
5
4
1
5
2
3
3
0

3
3
4
4
5
4
5
5
2
6
8
6
8
9
9
12

голова
разлика
32:17
38:18
30:14
29:17
26:26
28:17
38:29
26:26
20:18
21:23
24:27
22:21
23:38
12:25
18:41
15:45

точки
32
30
29
27
26
25
22
22
20
19
19
17
17
12
12
9

Спортна мозайка от Димитровград
Баскетбол – Първа
мъжка регионална лига „Изток” - VIII кръг
Още една сигурна победа
на „Димитровград”
Димитровградските баскетболисти регистрираха още
една победа. Като домакини

те този път надделяха над
отбора „Младост-Весна” от
Бела паланка с резултат 82 :
72.

Футбол – Зона „Юг”
– XIV кръг

ФК „Балкански” – ФК
„Будучност” (Орашйе) 3 : 0
Рутинна победа на „Балкански” на прощаването от своите

фенове тази есен. През целия
мач домакините доминираха,
съответно имаха териториален превес.
След този кръг „Балкански”
заема четвърто място на таблицата с 26 точки. В следващия (последен) кръг от есенната част димитровградчани
гостуват на ОФК „Ниш” в
едноименния град.
Д. С.

От началото на този месец състезателите на Клуба
по карате „Цариброд” осъществиха внушителни резултати на няколко турнира. В Международния турнир
„Гранд приз Ниш 2018”, в който участие взеха над
400 каратисти от 35 отбора от Сърбия, България и
Македония, отличия грабнаха всичките шест състезатели на димитровградския отбор - Марко Тодоров и
Наталия Заркова - златни, Андрия Станков, Теодора
Станкова и Елена Каменова - сребърни, а Ваня Горчева
– бронзово отличие.
От „Купата на Пожаревац 2018”, в което състезание
взеха участие 200 състезатели от 16 сръбски отбора,

димитровградчани се завърнаха с четири медала.
Марко Тодоров, Александър Таков и Марко Илиев
спечелиха златни, а Анджела Иванова – сребърен
медал. За първи път в състава на „Цариброд” бе
младата Лана Петрова, която в силната конкуренция
не успя да се добере до отличие. Поради същата
причина без медал остана и Сара Славова.
На мемориалния турнир „Проф. Милан Тошев
Тошке” в Кралево, в който участваха над 200 състезатели от 17 сръбски отбора, всичките пет състезатели на „Цариброд” спечелиха медали. Със злато се
закичиха Кристина Гоцева, Лазар Рангелов и Даница
Василева. Сребърен медал взе Сандра Илиева, а
бронзов - Марко Вацев.
Д. Ставров

Хумор - Сатира - Забава
Поговорки за деца от Бурел,
Царибродско
Изпрати Цветко ИВАНОВ

Афоризми

Симеон КОСТОВ

• Деца родителье откопую, ама и закопую.
• Деца може на родителье крила да даду, ама и ногье да им пребию.
• Деца без родителье су
ко стовна без дръжку.
• Дете без бащу йе половин
сироче, без майкьу – све сироче.
• Док детето не завика,
майкьа му сису не дава.
• Йесенье време йе
ко детинье дупе.
• Кво научиш ко дете, това
ти за цел живот остане.
• Куче иде по комат,
а дете – по милос.
• Малечка деца – малечкьи
ядове, голема деца – големи.
• На дете йе и цивка блага.
• Поживий си додека
су ти деца малечка.
• Пръстите на човека не су
йеднакви, та камо ли децата.
• Стар човик – дваш дете.
• Стиснула га ко баба унуче.
• Човик чува, чува, а не
“ Майка” - Владимир Димитров - Майстора
знае кву алу че очува.
• Смешно е, когато
оптимистът мисли за
бъдещето само когато
за това му припомни
празният стомах.
• Адам и Ева
– началото и края
на този свят.
• Дявола се изплаши
от сплотеността на

Знаеш как е в живота,
когато една врата
се затвори, друга се
отваря..
- Знам, знам... Имал
съм такъв проблем с
Москвича..
***
- Докторе, може ли да
ви питам нещо?
- Да?
- Какво се случва
когато умрем?
- Даваме леглото на
някой друг...
***
Жена, пусни телевизора, да кажат, че сме
добре, че нещо пак се
разколебах!
***
Платих сметките за
ток, вода, телефон, зимни
гуми и парно. Готов съм
за Коледните пости!
***
Жената се оплаква на
приятелка:
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човечеството и му
подхвърли демокрацията.
• Човека се учи докато
е жив. Преди смъртта
разбира, че не знае
защо е живял.
• Целува мръсна
ръка, но затова си

Вицов е
- Моят е много гаден!
Вчера му поисках 200
лева за разкрасяване, а
той ме погледна и ми
даде 500.
***
Реших да вечерям
кисело мляко със захар..
Но вместо захар сложих
сол. Е няма да го хвърлям..Сложих и малко
чесънче, добавих краставица..Сега пия втора
ракия и пека две наденички!
***
В полунощ жена звъни
на съседката:
- Ще ме услужиш ли
с точилката?
- Няма да мога – той
и моя още не се е прибрал.
***
- Татко, ще се омъжа
за съседа Пешо

има чиста политическа кариера.
• В любовния
триъгълник той
е четвърти.
• След като съпружниците се одалечат
много един от друг,
стават по-близки.

- Дъще, не се омъжвай
за него. Той няма никого,
освен това е и куц, и кривоглед.
- Е, какво от това. Аз
не искам красавец!
- Не бе, просто го
пожали! И без теб
живота му е труден!
***
В селската дискотека
младеж към девойка:
- Танцуваш ли?
- Не.
- Ела да бутнем трактора, че не пали.
***
Влизам и казвам:
95 до горе и една
годишна винетка!
И цялата бензиностанция замълча с респект!
***
- Рейсът за Търговище
тръгна ли?
- Преди минутка.
- Е, не съм закъснял
много...

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

Здраво баба Сускье
Прочето писмото и убаво се
насмеямо с деда Лулу. Нийе требе
сабале да намиримо стоку, немамо
време, а и да имамо не гледамо
теквея блювотине. Ама да ти се
повалим, Лула ми пай рече дека
сам много паметна. Ньекньа се
върну из пензионото и ме пита:
- Що бабо у туя нашу държаву
сви сакаю да измърдаю да не плате
порез, струю, воду?
- Па що? Това ни йе у кръвту
- реко я. Петстотин године ни
държали турци и нийе смо сакали
да гьи прейдемо, знали смо дека
това нейе наша държава. И улезло
ни у кървту, па съга не може да
разберемо дека държавата ни йе
наша и гледамо да гьу оскубемо и
да не плачамо.
- Браво бабо, рече Лула, паметна
си ко пчела. Нийе у пензионото
дебату важно цел саат за това и
решимо дека су ни за све криви
турците, а ти се одма сети. Деда
Стоимен рече, ка су турците криви
за све, що съга не се угледамо на
турскуту еконимию, що не работимо ко ньи. Видите ли вийе дека
Турция стану йедна од най-якьете
държаве у Йевропу, а нийе смо на
опашкуту?
- Ма текъв смо народ – рече деда
Тоша. Кво ни одговара привачамо
од другьи, а кво не – нечемо. И за
све су ни криви другьи. Гледам
мойега комшию. Прима социялу,
не плача воду, струю плача с некикъв попус, нема 65 године, а се
вози джабе. А има два сина, двоицата имаю убава кола, не излазе
из ньи. Вечимка годину работе у
Бугарско. Кажу и двойцата узимаю
преко 1500 евра. А и двоицата се
воде на бирото.
- Па колата су им сигурно на
бугарскье таблице, работе у Бугарско и затова су сирома и сисаю
две майкье? – рече Верда. Много
души тека работе, а бирото и социялното това не знаю или нече да
знаю. Затова стварната сиротиньа,
особено по селата направо си гладуйе и се мързне.
- Па да не су луди тука да работе
за стотина евра, поче да гьи брани
Саздия. Еве и моят вечимка половин годину работи у Бугарско и йе
доволан. Истина, мучи се, рано се
диза, не може да буца ко преди,
ама има паруту. Тука работеше
при йеднога. Он има десетина
запослени, а само йеднога приявенога, плача му за пензию,
другьите работе на църно. Има
некиква инспекция за работници,
ама синат говореше, дека газдата
се повързал с ньи, дава им парице
и они ка требе да дойду у контролу
га окну и му кажу дека че дойду.

30 ноември 2018 година
- Дали су ни и
за това криви турците - пита я. Що
не приватимо да
плачамо порез ко у Америку.
Тамо кажу све може да се
забуши, ама од порез и од смърт
не може да се побегне.
- При нас од смърт не може, а
од све друго може. Ако не плачаш
порез, струю или друго си попаметан од другьите. Държавата
ти дава после попусти, плачаш на
рате, половина дугат ти опрости
и ти имаш кьар од това що не си
плачал. А тия що редовно све плачаю испадаю будале! Па после ко
да плачаю? – пита Стоимен.
- Я съга поразбра защо сви
сакаю да мину държавуту. Оно
ем имало кьар од това ем су попаметни од тия що плачаю. Ама
не могу да разберем що сви све
сакаю од ньу? - рече Сазда.
- А она и държавата много
не зарезуйе народат, а гледа да
га оскубе колкото може повече.
Еве преди некою годин при нас
измислили некикво грагьевинско земльище по селата и ударили дебел порез. Оно нема пут,
вода, струя, запустело, урасло у
павид и търняци, а грагьевинско
земльище!? – пожали се Мика
кривият.
- Споминясте турско, ама
некойе работе у турско су биле
по-добре од съга. Нейе случайно
остало у народат – Е, пусто турско.
Тъгай, например, не си морал да
плачаш путарину, ако не идеш по
путат, мостарину – ако прегазиш
баруту. А съга ка региструйеш
кола мора све да платиш, па макар
гьи и не палил, не гьи интересуйе
– рече Пера даскалат.
- Е па ти Перо ко рече, оно йе
било по-добре да смо си остали
под турците – пита Саздия.
- Или под гьерманците – каже
Стоимен. И они су много по добре
од нас.
Поче майтап и я се измъкну и
си дойдо. А мене ми сину и пита
Лулу:
- Па знайеш ли Луле защо
държавата не гледа много народат.
Па държавуту управляю човеци
койи су потомци на тия що су
били под турците. Па они, исто
ко турците, сматраю дека народат
нейе ньин и гледаю що повече
да га оскубу, а народат сматра
дека държавата нейе ньегова, па
гледа що повече да забуши. И
деда Лула ми пак рече дека сам
много паметна, па се плаши да ме
не украдну американците.
Деда Мане, ти си акълия, де
кажи права ли сам. Айд у здравлйе си и помисли.
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