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Подготовки за изборите за национални съвети 

Репортаж 

От Варна 
до Трънски 
Одоровци

1-ви ноември  
Ден на народните будители

Арести в Държавната агенция за  
българите в чужбина в София

В НБ „Детко Петров” 

Промоция на„Малко 
езикознание”  
на Властимир Вацев

Шабан Шаулич  
изнесе  
концерт  
в Босилеград

Босилеградчани гостуваха  
в „Шареница”

Денят на народните буди-
тели е български национа-
лен празник, който се чества 
всяка година на 1 ноември. На 
тази дата се почита паметта 
на българските просветни 
дейци и революционари, а 
по този повод се организи-
рат различни прояви в цялата 
страна.

В България е прието буди-
тели да се наричат активистите 
на националното и културно 
възраждане в началото и сре-

дата на 19-ти век, когато стра-
ната все още била под турско 
робство. Те са били предимно 
обикновени учители и свеще-
ници, но с тяхното ораторство, 
успели да настроят хората и 
да дадат начален тласък за 
развитието на националното 
съзнание.

За първи път е честван в 
Пловдив през 1909 година, а 
от 1922 г. до 1945 г. година е 
общ национален празник.

С. Дж.

Вучич на среща 
в София

Президентът на Сърбия Александър 
Вучич ще участва в четиристранната Бал-
канска среща на върха, която ще се проведе 
в София  на 3 ноември, съобщиха от каби-
нета на държавния глава.

Домакин на срещата ще бъде българс-
кият министър-председател Бойко Борисов, 
а ще участват и премиерите на Гърция 

Алексис Ципрас и на Румъния Виорика 
Дънчила.

Последната четиристранна среща се про-
веде в Румъния.

Целта на срещите на „четирте балкански 
лидери“ е по-добрo свързване на страните 
от региона, както и по-лесното интегриране 
на Сърбия в ЕС, като се има предвид, че 
България, Гърция и Румъния подкрепят 
членството на нашата страна в европейс-
кото общество.

 С. Бойкова
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медии
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Подготовки за изборите за национални съвети 
Републиканската изби-

рателна комисия оформи 
сборни кандидатски листи за 
преките избори за членове на 
националните съвети на наци-
оналните малцинства, насро-
чени за 4 ноември 2018 г. 

Провъзгласени са общо 58 
кандидатски листи за всички 
18 национални малцинства, 
които своите национални 
съвети ще избират на преки 
избори, и то: шест за НС на 
албанското национално мал-
цинство, три за ашкалийското, 
четири за бошняшкото, две за 
българското, две за буневаш-
кото, две за влашкото, една за 
гръцкото, три за египетското, 
две за унгарското, три за гер-

манското, една за полското, 
пет за ромското, четири за 
румънското, седем за русин-
ското, четири за словашкото, 
една за словенското, пет за 
украинското и три листи за 
чешкото национално мал-
цинство. 

Членовете на Републиканс-
ката избирателна комисия са 
приели и Решение за формата 
и  съдържанието на бюлети-
ните за гласуване на преките 
избори за национални съвети 
на националните малцинства. 
Бюлетините за избор на Наци-
оналния съвет на българското 
национално малцинство ще 
бъдат отпечатани двуезично 

- на сръбски и на български 
език, на хартия с формат А4. 

Четири малцинства ще 
избират националните си 
съвети посредством елек-
торални заседания. Това са: 
хърватското, черногорското, 
македонското и руското. 

Оргнизационно-техничес-
ките и административните 
подготовки за успешно про-
веждане на изборите, както и 
самия изборен процес в Боси-
леградска община ръководи 
шестчленен орган, назначен 
от страна на Републиканската 
избирателна комисия.  

До набирането на този брой 
на вестника в отделния изби-
рателен списък в Босилеград-
ска община са вписани общо 
5 210 гласоподаватели с право 
на вот. Според данните на РИК 
до 19 октомври в Отделния 
избирателен списък в Сърбия 
са вписани общо 18 106 гласо-
подаватели, принадлежащи 

към българското национално 
малцинство.

В Босилеградска община ще 
се гласува в 15 избирателни сек-
ции - 2 в основното училище в 
града и 13 в подведомствените 
училища в селата - Райчи-
ловци, Гложйе, Горна Лисина, 
Горно Тлъмино, Дукат, Долна 
Любата, Долна Лисина, Долно 
Тлъмино, Радичевци, Горна 
Ръжана, Горна Любата, Зли 
дол и Назърица. В избирател-
ните секции изборите ще се  
контролират от десетчленни 
секционни избирателни 
комисии, съставени от пред-
седател, четирима членове и 
техни заместници.  

П.Л.Р.

Пресконференция в Националния съвет в Димитровград 

Единство! 
Водачите на Националния 

съвет на малцинството ни 
Владимир Захариев и Сте-
фан Стойков в навечерието 
на предстоящите избори за 
Съвета във вторник посе-
тиха Пирот и Димитровград, 
където се срещнаха с пред-
ставители на общините и 
дадоха изявления за меди-
ите. По-късно организираха 
пресконференция в седали-
щето на НС в Димитровград, 
на което освен тях говориха и 
секретарят на Канцеларията 
на НС в Димитровград и кан-
дидат-съветник на листата с 
номер 2 Славица Васова, както 
и бившият председател на НС 
и кандидат-съветник на същата 
листа д-р Ангел Йосифов. 

„Постигнахме единство, а 
така е и редно. Ние сме братя, 
между нас не трябва да има 
подялба. Животът е кратък, за 
да има подялби и недоразуме-
ния. Споразумението, което 
направихме, е историческо. 
Чакахме димитровградчани 
да се домислят и накрая стана 
така. А това, че преди да се обе-
диним някои говориха срещу 
нас и бяха срещу обединени-
ето ни, мога да коментирам с 
думите, че ние като християни 
трябва едни на други да си 
прощаваме”, заяви в нача-
лото на обръщението си към 
присъстващите журналисти 
водачът на листата „Това сме 
ние – природно движение - 
Владимир Захариев”. 

Той обърна внимание и на 
неотдавнашното арестуване 
на председателя на Държав-
ната агенция на българите в 
чужбина Петър Харалампиев, 
който срещу него в продължи-
телен период от време даваше 

злонамерни изявления, като 
каза: „Очаквахме да се случи 
това. Ние безплатно пома-
гахме на сънародниците ни 
да получат българско граж-
данство, но други май това са 
го правили за пари”. 

На журналистически 
въпрос как коментира шан-
совете на листата с номер 
1, предвождана от Стефан 

Костов, Захариев не пожела 
да даде конкретна прогноза, 
а каза следното: „Според 
информациите, които имаме, 
огромно мнозиство от канди-
дат-съветниците от неговата 
листа са отеглили кандида-
турите си. Бягат като манас-
тирски котки. Те трябва да 
знаят, че тези, които работят 
за собствения си джоб, а не за 
итересите на народа, са обре-
чени на провал. Мога да ви 
съобщя, че след като обяви 
своята листа, Стефан Костов 
ми поръча: ‘Ще оттегля лис-
тата тогава, когато ми върнеш 
бензиностанцията’, което бе 

знак, че той гледа изключи-
телно личните си интереси”, 
каза водачът на малцинството 
ни. 

Стефан Стойков говори за 
постиженията на настоящния 
състав на НС – преведени са 
почти всички учебници на 
български език за основ-
ното училище, преведен е 
и немалък брой на учебни-

ците за средно образование, 
запазено е Радио Босилеград, 
задвижено е „Ново Братство”, 
обявявани са конкурси от раз-
лични области, мотивирано е 
записването на децата в бъл-
гарските паралелки в учили-
щата, осъществена е инци-
ативата принадлежащите 
към българското малцинство 
различните служебни актове 
да получават на майчиния си 
български език...

Стойков изпита задоволс-
тво, че за тези избори броят на 
вписаните в Отделния избира-
телен списък на малцинството 
с няколко хиляди е по-голям в 

сравнение със списъка отпреди 
четири години. Тогава е имало 
14 908, а сега – 18 106 изби-
ратели. Това се дължи, каза 
Стойков, на работата на НС, 
но и на подкрепата, която ние 
като малцинство получавахме 
от отделни републикански 
органи, институции и отделни 
политически лица. Той, както 
и Владимир Захариев преди 
него, се опита да ги набе-
лежи – президента на Сърбия 
Александър Вучич, премиера 
Ана Бърнабич, министрите 
Зоран Джорждевич, Алексан-
дър Вулин, Славица Джукич 
Деянович, Владан Вукосавле-

вич..., председателя на ИС на 
прогресивната партия Дарко 
Глишич и редица други. 

Д-р Ангел Йосифов между 
другото сподели: „На едно 
заседание на прогресивната 
партия откровено споделих 
идеята, че не трябва да се раз-
деляме, а да се обединим, че 
трябва да излезем на избо-
рите заедно, съответно с една 
листа. За съжаление тогава бях 
самичък. Оказа се обаче, че бях 
прав, защото споделих истинс-
ката стойност, която за щастие 
стана реалност. Който гласува 
за листата с номер 2, нека да 
знае, че няма да загуби. Когато 
тази листа победи, а сигурно 

е, че ще победи, всички пред-
ставители на нашето малцинс-
тво нека да знаят, че ще бъдат 
печеливши. Този наш знак, 
че сме обединени, че сме сго-
ворни, едновременно ще пред-
ставлява сигнал и за инвести-
торите. Както знаем, България 
отделя средства за подкрепяне 
на КИЦ-овете в Сърбия, но 
ние ще настояваме занапред 
да отдели средства и за пома-
гане на Националния съвет, 
тъй като той е автентичния и 
легитимен представаител на 
българското малцинство.“

Особено ярко прозвучаха 
следните думи на Йосифов: 
„Обединихме се в 12 без пет, 
но и това е по-добре, откол-
кото да се бяхме обединили в 
12 и пет, в който случай щеше 
да има и последствия за мал-
цинството”. 

Журналистите настояваха 
да разберат дали обединя-
ването е било в резултат на 
натиск от Белград. Всичките 
говорещи политици на пре-
сконференцията категорично 
отвърлиха тази възможност. 

От изказванията им се раз-
бра, че от челните хора на 
Димитровградска община 
е пристигнал сигнал, че в 
общинския бюджет занапред 
ще се предназначават средства 
за финансиране на дейностите 
на Националния съвет на бъл-
гарското малцинство, което 
досега не е било случай. 

Говорещите потвърдиха, че 
след като листата „Това сме 
ние – природно движение 
- Владимир Захариев” стане 
стожер на бъдещия състав на 
Националния съвет, председа-
телствуването ще се провежда 
по ротационен принцип, съот-
ветно председателите ще се 
сменяват на шест месеца или 
една година и ще бъдат ту от 
Босилеград, ту от Димитров-
град. 

Б. Димитров 
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Кандидатската листа „Да върнем достойнството  
на народа” - Стефан Костов

Стефан Костов е успешен бизнесмен 
от Босилеград, роден е на 5 февруари 
1974 г. в с. Дукат, Босилеградско. Учил 
се е в Долна Любата и Босилеград. 
Женен е, с две деца. През 2001 г. започва 
бизнескариера с трима работници. 
Създава занаятчийска работилница, 
която по-късно прераства в модерна 
фабрика за производство на мебели 
„Храст” с 80 работици, търговски ком-
плекс и бензиностанция в Парачин. 
Преди три години влиза в полити-
ческия живот за спасение на Боси-
леград.

В Националния съвет на българското 
малцинство в Сърбия ще се застъпва 
за по-добър стандарт, зачитане на пра-
вата и оцеляването на всеки българин 
в Р Сърбия. В Босилеград ще настоява 
за пълноценно зачитане на правата 
на българите като достойни хора, в 
сферите на образованието и информи-
рането на български език, българската 
култура и официалната употреба на 
българския език и писмо. Освен това, 
той ще настоява за откриване на нови 
работни места и за по-големи заплати  
на работниците.

Кандидатската листа „Да върнем 
достойнството на народа” е граж-
данско обединение на специалисти 
и видни хора от Босилеград, Враня и 
Ниш, които, изхождайки от Консти-
туцията и Законите на Р Сърбия, от 

духa и разпоредбите на международ-
ните документи за правата на човека 
и на националните малцинства, ще 
решават проблемите, които застраша-
ват нашата национална идентичност 
и екзистенцията ни. По този начин 
ние, като лоялни граждани на Р Сър-
бия, ще дадем своя конструктивен 
принис за  нейното модернизиране 
и европеизиране и ще покажем как 
българското национално малцинство 
на границата между двете съседни 
държави от дезинтегриращ може да 
се превърне в стабилизиращ фактор за 
укрепване на добросъседството, мира 
и сигурността на Балканите. 

  Костов изтъква, че той и кандида-
тите от листата, която предвожда, имат 
сили и потенциали да дадат пълен 
принос за осъществяване правата на 
българското национално малцинство 
в сферите, в които според валидните 
закони на Р Сърбия Националният 
съвет има правомощия. 

„На гражданите в Босилеград им 
е отнето достойнството, оставени са 
без работа и дадени са им метли, без 
реални шансове да им се подобрят 
условията за живот и поминък. Тъкмо 
заради това аз активно се включих в 
политиката. Не искам да печеля от 
политика, понеже вече съм се доказал 
като успешен бизнесмен, не само в 
Сърбия, но и в страните от територи-
ята на бивша Югославия. Искам просто 
да помогна в Националния съвет и да 
върна достойнството на народа”, изтъ-
ква водачът на листата „Да върнем 
достойнството на народа”.

Доколкото бъда избран за предсе-
дател на Националния съвет, ще се 
застъпвам ние българите в Сърбия да 
бъдем мост на сътрудничество между 
двете държави и двата братски народа. 
Затова и на самия предизборен пла-
кат е снимката ми, на която аз стоя 
между двамата президенти - Алексан-
дър Вучич и Румен Радев. Обещавам, 
доколкото оглавя съвета, да доведем 

двамата президенти в Босилеград. 
Изцяло подкрепям политиката на 
Сръбската прогресивна партия и на 
президента Александър Вучич, който 
много е направил за Сърбия и смятам, 
че ще направи и за Босилеград, но е 
нужно и сами да се ангажираме. 

Според Костов в Босилеград инфор-
мирането е изключително лошо, 
понеже радиото служи за промови-
ране на общинската власт, а обикно-
вените граждани, представителите на 
частния бизнес и други нямат достъп. 
Медиите трябва да ни информират 
за всичко и да бъдат достъпни на 
всички.  

Що се касае до образованието на 
майчин български език смятам, че 

държавата дава право на българите да 
се учат на майчин език и всеки има пра-
вото свободно да се определи детето 
да му се учи на български език.  

Костов не поиска да коментира 
оттеглянето на някои членове от кан-
дитатаската листа „Да върнем достой-
нството на народа”, която той огла-
вява.  

Отправям послание към всички 
сънародници да се включат в предсто-
ящите избори за Национален съвет на 
българското национално малцинство 
без оглед за кого ще гласуват, понеже 
това е легитимно право на всеки един 
избирател, каза Стефан Костов..

1. “Да   върнем достойнството  
на хората” - Стефан Костов
1. Стефан Костов 1974 г. директор  Босилеград
2. Йовица Костов 1963 г. инженер по горско стопанство Босилеград
3. Невенка Костадинова 1972 г. химик Босилеград
4. Далибор Георгиев 1987 г. юрист Босилеград
5. Влайко Асков 1964 г.  юрист Босилеград
6. Райка Ивков 1991. ръководител на клон в предприятие Босилеград
7. Дарко Аначков 1991. абсолвент в Стопанския факултет Враня
8. Велин Стойков 1950 г. пенсионер Босилеград
9. Дешка Георгиев 1959. професор по български език Босилеград
10. Раде Илиев 1964 г. техник по горско стопанство Босилеград
11. Митко Миланов 1960. професор по география Босилеград
12. Валентина Христова 1971 г. професор по английски език Босилеград
13. Александър Димитров 1972 г. дипломиран икономист Босилеград
14. Симеон Йорданов 1961 г. юрист Босилеград
15. Жаклина Миланов 1987 г. икономически техник Босилеград
16. Винко Тодоров 1961 г. машинен инженер Босилеград
17. Мирослав Пеневич 1984 г. инженер по горско стопанство Босилеград
18. Силвана Стаменов 1972 г. икономически техник Босилеград
19. Спаско Иванчев 1959. строителен инженер Ниш

Оттеглиха се някои кандидати от листата  
„Да върнем достойнството на народа“

Седем кандидати от листата „Да 
върнем достойнството на народа“ 
на 23 октомври подписали декла-
рация, с която се отказват от кан-
дидатурата си и отнемат правото 
на Стефан Костов да ги представ-
лява и да говори от тяхно име в 
публичното пространство във 
връзка с предстоящите избори за 
национални съвети на национал-
ните малцинства. 

Декларацията беше публику-
вана чрез медията „Глас пресс”, 
а в статията се посочва, че след 
няколко заседания на кандидатите 
от избирателната листа и искани-
ята на някои от членовете на лис-
тата тя да бъде оттеглена, водачът 
на листата Стефан Костов отказал 
да я оттегли.  

В статията се посочва още, че 
„След изненадващото оттегляне на 
листата за изборите за Национален 
съвет на българското национално 
малцинство „Уједињење Бугара 
- Съединение на българите“ на 
Зоран Джуров и формирането на 
листата „Това сме ние - природно 
движение“ начело с кметовете на 

Босилеград и Цариброд Владимир 
Захариев и Владица Димитров, в 
Босилеград се появило силно съм-
нение, че управляващата СНС иска 
да упражни пълен контрол над 
НС на българите и че изборите са 
предрешени в полза на сегашния 
председател на Националния съвет 
Владимир Захариев. Това предиз-
вика недоволство сред кандидатите 
за членове на НС от листата „Да 
върнем достойнството на народа“ 
и те поискаха от водача на листата 
Стефан Костов също да оттегли 
листата си. Това можеше да доведе 
до провал на изборите, защото 
фактически листата на Владимир 
Захариев щеше да остане сама”.  
                                                   
                                                 П.Л.Р.

* На 28 октомври от листата 
се оттеглил и Дарко Аначков от 
Враня, който в публичното си 
съобщение посочил, че „Новите 
обстоятелства, свързани с 
изборите за Национален съвет, 
объркващата и недостатъчно 
ясна ситуация, го накарали да 
се оттегли от листата „Да вър-
нем достойнството на народа”.“  
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Кандидатска листа „Това сме 
ние - природно движение”  
Владимир Захариев

В рамките на представянето на кандидатската 
листа  „Това сме ние - природно движение”, предсе-
дателят на Националния съвет на българското наци-
онално малцинство и водач на  листата Владимир 
Захариев и зам.-председателят на НС и четвърти на 
листата Стефан Стойков, говориха за работата на 
Националния съвет през изтеклите 4 години, както 
и за плановете, които ще реализират, доколкото 
спечелят предстоящите избори.

Двамата подчертават, че през последните 4 години 
НС активно е работил върху увеличаването броя на 
българите, вписани в Отделния избирателен списък, 
и добавят, че през 2014 г. са били вписани 14 900 
българи, а в момента броят им е 18 106. 

Образование:
Когато оглавихме Националния съвет преди 4 

години, българското малцинство в Сърбия нямаше 
нито един преведен учебник на майчин език за 
основното училище, а така е било в  продължение 
на 30 години и повече от 50 години за гимназията. 
Благодарение на ангажирането на НС и на съдейс-
твието на Министерството на образованието на Р 
Сърбия и Института за учебници начело с директора 
Драголюб Койчич, вече имаме преведени и отпеча-
тани учебници на майчин български език за всички 
класове на основното училище, с изключение на 
учебниците по музика и изобразително изкуство. 
Преведени са и отпечатани и 6 учебника за първи 
клас на гимназията. Те подчертаха, че е поискана 
помощ от компетентните държавни институции в Р 
България за изготвяне на притурки по национална 
история и география на България и изобразително 
изкуство и музика, като изразиха надежда, това да 
се осъществи през следващия период.  Положи-
телният резултат е увеличаването броя на учени-
ците, които се учат на майчин български език. Във 
всички класове в босилеградското основно училище, 
с изключение на трети клас, има по една паралелка, 
в която обучението изцяло се провежда на майчин 
език. Същевременно и във всички класове в гимна-

зиите в Босилеград и Димитровград 
има по една паралелка с обучение на 
български език. Националният съвет 
ежегодно организира Републикан-
ско състезание по български език, 
а на последното си заседание прие 
решение най-успешните ученици от 
състезанието всяка година да бъдат 
награждавани с парични награди 
в размер от 5 до 10 хиляди динара. 
Средствата за тази цел ще бъдат оси-
гурявани от бюджета на НС. 

Информиране:
По време на нашия мандат елек-

тронните медии в Босилеград и 
Димитровград не са закрити - РТВ 
Цариброд бе приватизирана и про-
дължи да работи, а благодарение 
на усилията на НС не се стигна до 
приватизация на Радио Босилеград 
и успяхме да формираме нова елект-
ронна медия - „Нова Радио телевизия 
Босилеград“. НС задвижи и вестник 
„Ново Братство“ и активно работи 
по въпроса за решаване на финансо-
вите проблеми на бившите и сегашни 
заети в Издателство „Братство“. Освен 
споменатите в момента съществуват 
и други медии на български език. Ще 
се застъпваме да намерим решение за 
стабилно финансиране на „Ново Братство“, за което 
са необходими 7,2 милиона динара на годишно ниво 
(а целия бюджет на Националния съвет възлиза на 
7,7 милиона динара) и да създаваме по-качествени 
условия за работа на всички медии. 

Култура:
През изтеклите четри години Националният съвет 

на българското национално малцинство е отбеляз-
вал всички значими дати от българската история и е 
организирал и подкрепял редица културни мероп-

риятия. Във връзка с това 
организирани са кон-
курси за финансиране 
на различни проекти в 
сферите на културата, 
образованието, инфор-
мирането и служеб-
ната употреба на езика 
и писмото, за която 
цел от бюджета на НС 
годишно са  отделяни 
по 2,1 милиона динара. 
По 700 хиляди динара 
бяха предназначени за 
проекти на кандидати 
от Димитровград и 
Босилеград, както и 700 
хиляди дин. за проекти 
на български организа-
ции от вътрешността на 
Сърбия, където живеят 
български общности. 
Отделно всяка година 
НС провъзгласява някои 
проекти „от особено 
значение” и финансира 
реализацията им. По 
този начин финансово 
подкрепяхме Фолклор-
ния фестивал „Краище 
пее и танцува” в Боси-

леград, „Великденския фестивал” в Босилеград, 
„Нишавски хоровод” в Димитровград, „Българиада” 
в Нови Сад, Фестивала на националните малцинства 
в Ниш  и др.  

Служебна употреба на български език
Нещо, което преди беше немислимо, сега вече е 

факт - гражданите в Босилеградска община имат 
възможност да поискат и да получат официални 
документи на майчин български език от органите 
на местното самоуправление, съда, полицията, 
Здравния дом и от други институции. Надяваме 
се това да стане практика и в Димитровград и в 
други общини. 

Всичко, което беше договорено на първата среща 
на Републиканския съвет за  националните малцинс-
тва с тогавашния министър-председател Александър 
Вучич, с оглед прилагането на Плана за действие за 
глава 23, бе реализирано и затова изказваме голяма 
благодарност към Правителството на Р Сърбия и 
президента Вучич.

Изразяваме голямо задоволство от факта, че се 
договорихме с кмета на Димитровград д-р Владица 
Димитров и заедно предвождаме листата „Това сме 
ние - природно движение“. Стремим се председа-
телството и седалището на Националния съвет да 
се ротират за определен период - за шест месеца 
или една година. Няма да има разделения между 
българското малцинство в Сърбия и всички заедно 
ще действаме за създаването на по-добри условия за 
осъществяване на правата на българите във всички 
краища на Сърбия.  

Ще настояваме при официалните държавни 
органи в Р България да бъде приет Закон, с който 
на всички наши сънародници в Сърбия да се въз-
станови българското гражданство и по този начин 
да им се спестят ненужните разноски за доказател-
ство за българския им произход и получаването на 
български документи.   

Доверието на гласоподавателите се печели с 
истина и работа!

Петър Рангелов

2. “Това сме ние” - природно  
движение - Владимир Захариев 
1. Владимир Захариев 1962 г. програмист Босилеград
2. Владица Димитров 1974 г. лекар специалист Димитровград
3. Славица Васов 1974 г. икономист Димитровград
4. Стефан Стойков 1982 г. спортен треньор по лека атлетика Босилеград
5. Славчо Владимиров 1967 г. работник Босилеград
6. Лилянка Василова 1952 г. пенсионер Босилеград
7. Страшко Апостолов 1972 г. машинен инженер Босилеград
8. Саша Миланов 1970 г. електроинженер Босилеград
9. Славица Стоянова 1956 г. юрист Босилеград
10. Новица Здравков 1979 г. работник Босилеград
11. Васко Георгиев 1963 г. работник Босилеград
12. Роза Стоименов 1978 г. икономист Босилеград
13. Иван Йорданов 1971 г. работник Босилеград
14. Ангел Йосифов 1957 г. лекар спец. радиолог Димитровград
15. Любинка Миланов 1971 г. икономист  Босилеград
16. Небойша Стоянов 1981 г. професионално лице за поддържане   Враня
17. Димитър Асенов 1951 г. икономист от Ниш
18. Стоядинка Митов 1969 г. работник Сурдулица
19. Методи Чипев 1956 г. гимназиален учител по физическо възпитание Босилеград
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Световна среща 
на българските 
медии

Под егидата на Българската теле-
графна агенция БТА и Асоциацията на 
българските медии по света, в Скопие 

се проведе Четирнадесетата световна 
среща на българските медии. В про-
явата участваха журналисти от над 
40 медии на българи от 25 държави. 
Генералният директор на БТА Мак-
сим Минчев поясни на откриването, 
че тази година срещата се провежда 
в Македония, защото Западните Бал-

кани са били във фокуса на българс-
кото европредседателство.

- Не очаквахме, че толкова гореща 
ще бъде есента в Скопие, но се надя-
ваме, че след всяка гореща есен идва 
хубава, топла пролет, подчерта той. 

Според думите му за добро или 
лошо журналистиката в последните 
няколко години стремоглаво променя 
своята инфраструктура под натиск на 
технологиите. 

На форума „Медии и памет” бяха 
обсъдени проблемите на българските 
медии зад граница, особено финан-
сирането.  Бяха дискутирани темите: 
„Различните лица на патриотизма”, 
„Бизнес и национален дълг” и „Жур-
налистика и пропаганда”. По време на 
форума бе открита изложба „Бълга-
рия представя: Епископската базилика 
и римското мозаечно наследство на 
Филипопол”.

Световните срещи на бългаските 
медии се провеждат от 2005 година. 

С. Бойкова

България домакин на 
Световния конгрес  

на информационните  
агенции

Шестият световен конгрес на инфор-
мационните агенции ще се проведе 
в България, оповести генералният 
директор на БТА Максим Минчев. Най-
голямото медийно събитие в историята 
на България ще се проведе между 12 
и 16 юни 2019 г. в София и в Пловдив, 
като културна столица на Европа.  
Конгресът се провежда на всеки три 
години и по традиция на него се съби-
рат представители на информационни 
агенции от близо 150 държави. Основ-
ната му цел е да представи икономи-
ческите, научните, образователните, 
институционалните и персоналните 
потенциали на Ниш, региона и Сърбия 
в областта на модерните технологии.

Форум за напреднали технологии в Ниш

Какво би накарало  
българите да  

останат в България
Търсят и по-добро здравно обслужване, социална среда,  

сигурност...

Арести в Държавната агенция за  
българите в чужбина в София

В понеделник сутринта спе-
циализираната прокуратура в 
София започна разследване в 
Държавната агенция за бъл-
гарите в чужбина (ДАБЧ). 
Следователите извършват 
обиски на адреси в София, 
Плевен и Кюстендил. Според 
прокуратурата става въпрос 
за организирана престъпна 
група, която срещу подкупи 
раздавала удостоверения за 
български произход на граж-
дани от Молдова, Украйна 
и Македония. Групата била 
наблюдавана в продължение 
на няколко месеца след сигнал 
до Комисията срещу корупци-
ята. Задържаните са следени 
със специални разузнавателни 
средства. 

„Касае се за производство 
за организирана престъпна 
група, занимаваща се с длъж-
ностни престъпления, доку-
ментни престъпления и под-
купи”, обясни пред медиите 
зам.-главният прокурор Иван 
Гешев.

По неофициална информа-
ция срещу 5000 евро чужди 

граждани получавали удосто-
верение за български произ-
ход. Издавани са между 30-40 
документа на седмица, което 
означава, че нерегламентира-
ните суми седмично може да 
са достигали 200 000 евро. По 
първоначална информация 
от възможността да получат 
документ за български про-
изход са се възползвали граж-
дани от Молдова, Украйна и 
Македония. Издаваните удос-
товерения са едно от услови-
ята за кандидатстване и за 
българско гражданство. 

Сред задържаните са пред-
седателят на агенцията Петър 
Харалампиев и главният сек-
ретар Красимир Томов. Раз-
следващите работят и със 
зам.-председателя Димитър 
Владимиров. 

„Аз съм убеден, че това, 
което предприемат компетен-
тните органи, е да покажат, че 
имаме нулева толерантност 
към всеки един, който заема 
отговорна позиция и влиза 
в някакви схеми, уронващи 
престижа на институцията 
и страната”, коментира Цве-
тан Цветанов, председател 
на Комисията по вътрешна 
сигурност в НС.

Сред задържаните има и 
посредници, които са осъщес-
твявали контакта с хора, жела-
ещи да получат българско 
гражданство, без да отгова-
рят на процедурните изиск-
вания. 

Повече информации за 
разследването ще има след 
сряда.

Град Ниш - Службата за 
местни проекти за икономи-
ческо развитие, в партньорс-
тво с  Регионалната стопанска 
камара в Ниш, Електронния 
факултет, клона на Нацио-
налната служба по заетост 
и клъстера на съвременни 
технологии „НиКАТ”  орга-
низират Четвърти форум 
за напреднали технологии. 
Форумът ще се проведе  от 
6 до 8 ноември 2018 г. в Офи-
церския дом в Ниш.

Вицепремиерът Расим Ляич 
ще открие събитието, а учас-
тие в него ще вземат минис-
трите Зоран Джорждевич и 
Ненад Попович, помощник-
министъра на образованието 
Габриела Груич, ректорът на 
Нишкия университет Драган 
Антич, началникът на Нишав-
ска административна област 
Драгана Сотировски, дирек-
торите на - Националната 
служба по заетост Зоран Мар-
тинович и на Телеком Сърбия 
- Предраг Чулибрък и други. 

В рамките на форума ще се 
проведе съвещание за иконо-
мисти, панаир за труда и про-
фесионална ориентация, съоб-
щиха от кабинета на кмета на 
Ниш Дарко Булатович. 

Основната цел на форума е 
да представи икономическите, 
научните, образователните, 
институционалните и персо-
налните потенциали на Ниш, 
региона и Сърбия в областта 
на модерните технологии.

С. Бойкова

Работната заплата остава 
основната причина за обмис-
лянето на над 1 млн. българи 
да напуснат страната. Между 
1000 и 3000 лв. е възнаграж-
дението, което би задържало 
част от тези хора в България. 
Това каза Ивайло Калфин, 
съветник на еврокомисаря по 
бюджет и човешки ресурси и 
бивш вицепремиер, в ефира 
на Bloomberg TV Bulgaria.

Калфин посочи, че не само 
ръст на заплатата би задържал 
българите у нас. Той поясни, 
че голяма част от обмисля-
щите миграция търсят по-
добро здравно обслужване, 
социална среда и сигурност.

“Хората очевидно търсят 
живот и работа в по-сигурна и 
предвидима среда. По-високи 
заплати, възможност за по-
добро образование, по-висока 
сигурност и по-добро здравео-

пазване са част от ценностите, 
които търси един българин 
извън България. Обратно би го 
върнала промяна във всички 
тези показатели”, посочи Кал-
фин. Той поясни, че миграци-
ята с образователни цели не 
заема съществен дял, тъй като 
европейското образование е 
достъпно отдавна.

Калфин каза още, че се 
наблюдава увеличен дял на 
по-възрастните хора, смя-
тащи да напуснат страната и 
да прекарат предпенсионните 
си години, работейки извън 
България. Според него на бъл-
гарския пазар пък са необхо-
дими висококвалифицирани 
служители от чужбина, а нис-
ката работна заплата и прив-
личането с нея на нискоквали-
фицирани кадри не би могло 
да бъде траен процес.

Подготви С.Б.
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Един влиятелен местен политик 
неотдавна го питал: „Абе, ти нормален 
ли си? От Варна си дошъл в Трънски 
Одоровци да живееш!“

Да, наистина било така. Името на 
политика няма да посочваме. Всъщ-
ност, когато по-добре обислим нещата, 
политикът май е бил съвсем прав. И 
ние същото бихме попитали варне-
неца. А той се казва Илия Нотев. В 
селото се родил през 1947 г. Баща му 
бил от Трънски Одоровци, а майка 
му дошла от България. Развели се 
след няколко години, след което тат-
кото отвел малкия Илия в Белград, 
където той отраснал. По-голяма част 
от детството и младежките си години 
Илия прекарал в србъската столица. 
Военната повинност отбивал в Рийека 
и Загреб. В столицата на Хърватия 
му пристигнало писмо от майката, 
която след раздялата с баща му се била 
завърнала в България. Нямала други 
деца и в писмото помолила Илия след 
войниклъка да дойде в България, да 
живее с нея. Така и станало. Илия 
отишъл в България, там създал семейс-
тво, родили му се двама синове, от 
които сега има и внучета... В морската 
столица на България главният герой 
на приказката ни работил до пенси-
онирането си главно като шофьор, а 
известно време бил и на шефовски 
постове в областта на транспорта. На 
младини бил футболист и играл за 
варненски футболен отбор, който се 
състезавал във втора българска лига. 
На 400 метра от брега на Черно море 
построил вила на три етажа. Обаче не 
му се стояло вече там. Съпругата му се 
поминала, децата „хванали” всяко на 
своя страна по работа и той останал 
самичък в голямата къща и големия 
град. 

И имало ли е логика от Варна да 
дойде в Трънски Одоровци? 

Май е имало! Екипът на „Ново 
Братство” в това се увери, посеща-
вайки го неотдавна в родното му село. 
Слушайки приказката му, стигнахме 
до извода, че любовта към мястото, 
в което един човек „се е излюпил”, 
понякога може да придобие неимо-
верно големи размери, т.е. магнетични 
сили. Илия казва, че тук най-много му 
пасва да живее и..., точка! Чист въздух, 
чиста вода, сред своите е... Той е не 
само обикновен жител на селото, но 
е и кмет. На поста го избрали съселя-
ните му през май миналата година. 
Интересен е с това, че все още трудно 
се справя с шопския говор, предвид, че 
е живял или в бивша Югославия, или 
в България. Следователно – в родния 
си край някак е като - новак. 

Къщата му се намира в махалата 
Йечарник и до нея се стига по не 
много добре уреден път, който май 
си търси малко чакъл и валиране. 
Няколкостотин метра от къщата са 
върховете на Гребен планина. Илия 
доста вложил във възстановяването 
на старата постройка – ремонтирал 
покрива, сложил съвременна дограма, 
построил тоалетни... „Отишли му” 
няколко хиляди евро за целта. Времето 

на Тито май оставило дълбоки следи в 
сърцето му, впоследствие на което на 
няколко места в дома му забелязахме 
закачени снимки на маршала. В инте-
рес на истината в централно място в 
двора видяхме и голяма снимка на 
актуалния президент на Сърбия Алек-
сандър Вучич. 

За „личната карта” на Трънски 
Одоровци 

Пийвайки си бавно и спокойно 
ракийката и кафето и взимайки от 
мезенцето, което подготви домакина 
ни, поговорихме и за „личната карта” 
на селото. В момента в него живеят 
90-ина души. Малко или много? Нека 
да посочим сведението, че някъде след 
Втората световна война (значи, преди 
около 70-ина години) в селото имало 
около 1600 души. Хора под 60-годишна 
възраст днес са малко. В училището се 
учат само три деца, но само едно е от 
селото, а другите две са от съседното 
село Куса врана. Кметът ни убеждава, 
че има хора, които се завръщат и стягат 
къщите на предците си, но едновре-
менно изграждат и нови постройки. В 
амбулаторията идва медицински екип, 
но всеки втори понеделник. Магазинче 
за хратнителни и други стоки 
има, но в него е малко скъ-
пичко. Стационарна телефо-
ния няма, но са добри сиг-
налите и на трите мобилни 
оператори. Повечето от 
къщите имат сателитни 
чинии и си плащат сметка на 
операторите. Кметът не знае 
точно колко телевизионни 
канала се хващат с помощта 
на земните антени, тъй като 
самият той няма такава, а не 
му е известно и кои от съсе-
ляните му имат. Преценява, 
че с обикновените домашни 
антени могат да се хванат 
поне няколко сръбски, но и 
български канала, предвид, 
че България е „тук някъде 
наблизо”. Проблеми с водо-
снабдяването по принцип 
няма. Селото е съставено от 

много махали и всяка от тях си има 
свой резервоар, съответно водопро-
вод. Някои семейства дори си имат 
и лични водопроводи. Един от тях е 
именно кметът. Разказа ни, че водата 
във водопровода му идва от някакъв 
извор до Гребен планина. Няма хидро-
фор, никой не контролира годността 
на водата от водопровода, но е убе-
ден, че е абсолютно чиста и здрава. 
Пробвахме я и нищо не възразихме. 
Във връзка с водата разбрахме, че е 
в ход изграждане на един резервоар 
в махалата Варничйе с размер от по 
три метра широчина и дължина и два 
метра дълбочина, което практически 
означава, че ще побира около 18 куби-
чески метра вода. 

Какво липсва, какво е сторено, 
какво предстои...? 

Илия Нотев май по рождение е скро-
мен човек и не предпочита да се хвали. 
Факт е обаче, че по време на неговия 
не толкова дълъг кметски мандат в 
Трънски Одоровци е сторено много на 
комуналното поле. Факт е, че човекът 
много пъти давал и собствени средства 
само и само да се завърши някаква 
комунална дейност. Когато говори за 

постигнатото, той най-напред под-
чертава, че сам нищо не би можал да 
стори без подкрепата на съселяните си, 
органите на местното самоуправление 
в Димитровград и Общественото пред-
приятие „Комуналац”. И затова им е 
много благодарен. Пред нас сподели, 
че в Сърбия е трудно човек да бъде 
селски кмет, тъй като селата според 
закона фактически не разполагат с 
финансови средства. По време на раз-
говора ни докоснахме темата, касаеща 
положението на селските кметове в 
България. Констатирахме, че на тях 
„май е по-широко около шията”, тъй 
като те имат и заплати, а селата им и 
бюджети... 

Нека да набележим някои от пос-
тиженията в комуналната сфера, отче-
тени по време на мандата на Нотев: 
сложени са 10-ина улични крушки, 
направен е навес пред автобусната 
спирка в селото, извършени са ремон-
тни дейности върху и в сградата на 
кметството (боядисване, уреждане на 
тоалетната...), в която са и помещени-
ята на т. нар. клуб на пенсионерите 
и на амбулаторията, уреден е пътят 
до едно от двете местни гробища, а 
самото гробище е изчистено, уреден 
е училищният двор, в който през това 
лято на 7 юли е организирано спортно 
съревнование за ученици от Димит-
ровградско и други среди и което има 
претенции да стане традиционно... 

Кметът ни разказа и за многото 
планове за бъдещето. Ще настояват 
да се: сложат още улични крушки, 
уреди паркинга до сградата на учи-
лището, изгради навес пред цър-
квата „Св. Йоан”, възстановят физ-

културната зала и стола 
в рамките на училището, 
сложат порти на входа на 
училищния двор, да се 
построи по-силен мост 
над Кусовранския поток 
по пътя, който води към 
местността Зайедница,  да 
се ремонтира параклисът 
в рамките на едно от двете 
селски гробища... 

Само да е жив и здрав и 
да постигне всичко, което е 
запланувал. Това на раздя-
лата пожелахме на кмета 
от името на вестника ни.

Доколкото продължи 
да работи толкова усърдно 
и доколкото и нас продъ-
лжи да ни има, за него 
и селото му тепърва ще 
пишем. Засега толкова!  

Б. Димитров 

Приел учениците по случай 
Детската седмица  

След като разбрахме, че по случай 
Детската седмица Нотев приел трите 
деца от местното училище, стори ни 
се удачен момент малко да се поше-
гуваме с него: „Децата вероятно и 
не знаят за друг кмет, освен за теб”, 
подхвърлихме на Илия и добави-
хме: „За децата ти си Тито, кмете 
Илия!”. Той не се разсърди, а шегата 
посрещна с усмивка и разбиране.  
Допълнително разбрахме (но не от 
самия него, а от друг източник), че 
на всяко от трите деца Илия купил 
подаръци и то от собствени средства.

Репортаж 

От Варна до Трънски Одоровци
(МАГНЕТИЧНАТА 
СИЛА  
НА РОДНИЯ КРАЙ) 
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Просвета, Култура

В НБ „Детко Петров” 

Промоция на„Малко езикознание”  
на Властимир Вацев 
* Неуморимият Властимир Вацев тези дни в родния град промоцира поредната си книга. Става дума за сборника му „Малко 
езикознание”, чийто издател е Народната библиотека „Детко Петров”. 

На промоцията до някогашния 
гимназиален учител по български 
език, литературен деец и публицист 
Властимир Вацев седяха колежката 
му по перо и библиотекар Елизабета 
Георгиева, библотекарят Албена 
Милева и езиковедът Донка Нико-
лова от България, която от няколко 
седмици в Димитровградско помага на 
местните учебни заведения и културни  
ведомства, нуждаещи се от познанията 
й за българския език и литература. На 
Николова  тази „мисия” е възложило 
Министерството на образованието на 
Р България. Към присъстващите се 
обърна и някогашният редактор на 
детското списание „Другарче” и лите-
ратурен деец Денко Рангелов, който 
с Властимир Вацев се познава лично 
„само” 54 години, съответно - от 1964 
година. 

Впечатляващ обемист текст, 
посветен не само на най-новата книга 
на Вацев, но и на литературното му 
и публицистично творчество като 
цяло, прочете гостенката от България. 
Макар че „писанието си”, оквалифи-
цира скромничко – само като статия 
(а на моменти и като „представяне”), 
то повече приличаше на научна сту-
дия, за чието списване е било нужно 
да се положи огромен труд и отдели 
много време.  За Властимир Вацев 
Николова каза, че е „дългогодишен 
стожер на родното слово и радетел 
за българската култура и просвета в 
Димитровград и Р Сърбия”. Според 
нея „всеки странник в книгите на г-н 
Вацев може да открие атмосферата 
на стария Цариброд, да разбере духа 
и настоящето на Димитровград, да 
изгради своя представа за характера 
и въжделенията на неговите жители 
– разпънати между избора да оцеля-
ват или устояват в кипящия от пле-
мена и народи кръстопът на Изтока и 
Запада, орисани да бъдат пазители на 
царевия брод в склоновете на древния 
Хемус.” 

За езиковеда „емоционалната 
‘дискусия’ на г-н Властимир Вацев за 
нормите на българското слово сви-
детелстват за актуални обществени 
процеси, разкриват нравствената и 
професионалната същност на автора: 
учител, приел за своя дълг да обра-
зува и изгражда личности, възпитател 
и психолог, загрижен за моралната 
устойчивост и здравето на младите 
хора, тревожен будител, отговорен за 
прогреса и дълготрайността на родния 
свят”. 

В своя текст Николова каза, 
че в сборника „Малко езикознание” 
всъщност са зелегнали 69 научнопо-
пулярни есета и добави: „Във всяка 
една от ‘урочните единици’ откри-
ваме прецизно филологическо знание, 
назовани са разнообразни похвати и 
форми за работа с учениците, изгра-

дена е, макар и твърде схематично, 
неизбежната във всяка училищна 
общност опозиция учител-ученик”. 
Пишейки за личността и делото на 
Властимир Вацев, тя между другото 
бе използвала и следните епитети: 
„Тънък психолог, наблюдателен и так-
тичен събеседник,”. Твърде интересно 
бе становището й, според което „учи-
телят във функционалните си уроци 
предусеща поривите на своята непо-
корна аудитория, обуздава хаотичния 
бунт, превръща своите възпитаници 
в едномишленици, жадни за знания 

и успех! Една не малка част от тексто-
вете, вълнуващи пейзажни картини, 
нарушават урочната нормативност на 
изложението. Усетът към красотата на 
мирозданието, умението да се доло-
вят непознати и загадъчни гласове на 
природата бихме могли да приемем 
като порив на автора да изяви чувстви-
телността на своята личност, а защо не 
и като съзнателен опит да моделира 
желания психологически портрет на 
учителя по роден език въобще. Пог-
ледната като свидетелство за нравите 
и потребността на конкретната, исто-
рически и географски формирала се 
общност ‘Цариброд-Димитровград’, 
книгата на г-н Властимир Вацев е 
полезно четиво за всички, изкушени от 
въпросите, свързани с учебно-възпита-
телния процес, с българската история 
и особеностите на българската наро-
допсихология. Сборникът „Малко ези-
кознание” създава родолюбив свят на 
умни и интелигентни личности, само-
изграждащи се носители на красивото 
слово, духовно свързани с родната тра-
диция и културните достижения на 
Западна Европа”. 

Обръщайки се към аудиторията, 
Властимир Вацев
сподели голямата си емоционална 
развълнуваност от начина, по който 
колежката му от България пред-
стави литературното му творчество. 
Напомни, че е на 85-годишна възраст и 
добави, че „мислено и физически вече 
усеща умора”. Припомни, че години 

наред е имал рубрика „Малко ези-
кознание” в детското списание „Дру-
гарче” и че и след угасването на това 
списание е продължавал да пише по 
темата, надявайки се, че ще се наме-
рят средства то отново да започне да 
се печата.

Според него „ако има език - ще 
има и народ, а ако няма език, няма 
да го има и народа”. Вацев напомни за 
нещо, което съгражданите му отдавна 
вече добре го знаят – че особено вле-
чение към литературната критика, но 
в центъра на вниманието му е изкуст-

вото като цяло. В контекста на темата 
сподели, че е писал обзори и други 
видове  литературни и публицистични 
произведения за изобразителното, 
филмовото и други изкуства. Про-
словутият художник от малцинството 
Методи Петров, с когото Вацев е бил 
и добър приятел, веднъж му признал, 
че по-студиен обзор за художественото 
му творчество не е написал нито един 
негов колега художник или изкуство-
вед, а именно Властимир Вацев. 

Представянето на книгата в поч-
ти истинско културно зрелище 
с емоционалното си, вдъхновено и 
издържано изложение превърна дъл-
гогодишният редактор на списание 
„Другарче” и „съратник” на учителя 
Вацев – Денко Рангелов. Той в речта 
си събуди спомените за сътрудничес-
твото с учителя не само в посоченото 
детско списание и други издания на 
Издателство „Братство”, но и споме-
ните за времето, когато учителят му е 
преподавал в училището. „Той сееше 
обичта към българската литература. 
Всичко имаше в главата си”, очерта 
по ефектен начин интелектуалните 
потенциали и познанията за езика и 
литературата на учителя Вацев няко-
гашния му ученик, а след това и колега 
и близък сътрудник на литературното 
и публицистично полета Денко Ранге-
лов. „В момента аз не съм развълнуван, 
а съм радостен. Изпитвам радост...”, 
сподели легендарния редактор и лите-
ратурен деец Рангелов. В продължение 

на изложението си той декламира 
свои стихове, за което получи бурни 
аплодисменти от публиката. 

Промоцията на поредната книга на 
Властимир Вацев се състоя в рамките 
на отбелязването на 120-годишнината 
от откриването на Народната библио-
тека (читалището) в Димитровград. 

Авторът благодари на работещите 
във ведомството за оказаното сътруд-
ничество при подготвянето на книгата 
му. 

„Малко езикознание” е печатано от 
фирмата „Смарт прес” от пиротското 
с. Крупъц в 200 екземпляра. 

Б. Димитров

Трета книга на Елизабета  
Георгиев през 2018 г.

Изговори...  
„и след това”

Издателство „Интелекта” от град 
Валево в поредицата „Нова литера-
тура” публикува  поредната стихос-
бирка на Елизабета Георгиев „И след 
това”. 

И този път както винаги Георгиева 
предлага нови неща на читателите. 
По оригинален начин, използвайки 
метафората, тя въвежда читателите в 
скрития свят на емоциите, позволя-
вайки му свобода при тълкуването на 
стиховете. „Играта на метафорите  е 
една от характеристиките на поезията 
на Елизабета, която дава възможност 
за увеличаване на читателския кръг, 
въпреки че тайните на поетичния 
ключ са неразгадаеми. Поезията тъкмо 
затова дава възможност на читателите 
да я четат и тълкуват по свой начин. 
Използвайки безбройни асоциации, 
лична символика и особена лексика, 
поетесата  съобщава чувствата си, 
пишейки на универсален език. По това 
се разпознават истинските поети”. 
– пише Власта Младенович в послес-
ловието на книгата.

„И след това...” е третата книга на 
Елизабета Георгиев през тази година.  
Преди това от  печат излезнаха „Виен-
ското колело на имената”, книга за 
деца на сръбски език, и „Бащата на 
Паганини” на български език.

Милана Виденов и този път оформи 
кориците на книгата. Стихосбирката 
е написана на сръбски език. Тиражът 
й е 500 бройки и е сравнително висок, 
ако се има предвид, че става дума за 
поезия.

С. Дж.



31 октомври 2018 година�() Култура

МъдростРазликите ни сближават
Деветият Международен фестивал на националните малцинства и дружества „Дните на изворната музи-
ка“ се проведе на 26 октомври в Ниш в залата на Светосавския дом към Съборната църква. Организа-
торът на тържеството Сдружение „Балакан“ от Ниш на тази дата отбеляза и своя юбилей - десет години 
съществуване.

В организация на Фонадация „Българска памет“ 

Босилеградски гимназисти на семинар във Варна 

Фестивалната програма откри съставът 
„Царибродски оркестър“ от Димитровград. 
Музикантите изпълниха „Криво сватбарско 
оро“, „Еделвайз“ – песента, която беше хит на 
Европа през 1923 година, и песента „Хубава 
си моя момо“.

Песните на ромското национално малцинс-
тво представи оркестър, в който са баща и син, 
но както те сами казаха, синът е главен.

Македонското малцинство имаше двама 
музикални представители: единия бе Саша 
Трайковски, а втория дуетът Урош Предич 
и Стефан Лончар, които представляваха част 
от Сдружението  на  македонците „Вардар“ в 
Ниш. Саша Трайковски благодари на Сдруже-
ние „Балкан“ за дългогодишното им сътруд-

ничество по начина, по който най-добре умее 
- пеейки песен на български език. Сръбската 
музика бе представена от страна на КХД „Абра-
шевич“ от Ниш, оркестъра „Медиана“ и ансам-
бъл от Свърлиг, които бяха в традиционни 
носии. От Босилеград за фестивала пристигна 
ансамбълът „Босилеградско славейче“, който 

го обогати с песните „Стамена“ и „Мома Анге-
лина“.

Най-малката участничка в проявата бе Уна 
Димитриевич, ученичка в ОУ „Душан Радович“ 
от Ниш. Тя се учи и в музикално училище и 
има редица  участия в бройни състезания, от 
които е получила куп награди. Публиката я 
помни от участието й в едно телевизионно 
шоу, в което тя пее на различни езици. Тази 
вечер тя събра апладисментите на зрителите 
с изпълняването на българската песен „Повей 
ветре“.

Както му е редът, „Царибродкият оркестър“, 
който откри фестивала, имаше частта и да го 
закрие. За края на проявата всички участници 
излязоха на сцената съвместно да благодарят 

на публиката. Сдружение „Балкан“ на участ-
ниците връчи грамоти, а отличия получиха 
и всички онези без чиято помощ „Дните на 
изворната музика“ не би били толкова качес-
твени.

С.Дж.

За поредна година шестима четвъртокласници 
от босилеградската гимназия, придружавани от 
преподавателя им Перица Пенев, участват в XXIII 
Есенен семинар на Фонадация „Българска памет“ и 
д-р Милен Врабевски, който от 29.10. до 02.11.2018 г. 
се провежда във Варна. В семинара участват близо 
200 ученици от българската диаспора в Сърбия, 
Македония, Молдова, Украйна, Албания, Румъния 
и др. Всички разноски за участниците в семинара 
изцяло поема Фондация „Българска памет”.  

Tази година форумът е посветен на „Предприе-
мачеството и високите технологии“, а на участни-

ците ще бъде предложена впечатляваща програма, 
насочена към иновациите в света на технологиите 
като виртуалната реалност, изкуствения интелект, 
хуманоидните роботи, 3D мапинг-а, нано сателитите 
и много други. Лектори са водещи предприемачи, 
новатори, дигитални специалисти, творци и лидери 
в сферата на науките и роботиката.

Участието си в семинара учениците са осъщест-
вили благодарение на спечеления конкурс за есе на 
Фондация „Българска памет” на тема „Изкуственият 
интелект: край или ново начало”. Семинарът е част 
от проекта „Силна национална идентичност - силна 

европейска идентичност” и се реализира с подкре-
пата на Европейската комисия в България, Община 
Варна и Hanns-Seidel-Stiftung. 

 
П.Л.Р. 

Професор в университета 
задал на своите студенти след-
ния въпрос:

- Всичко ли, което същест-
вува, е създадено от Бог?

Един от студентите смело 
отвърнал:

- Да, създадено е от Бог.
- Значи Бог е създал всичко? 

– попитал отново профе-
сорът.

- Да, сър – потвърдил сту-
дентът.

- Ако Бог е създал всичко, 
значи, че той е създал и злото, 
тъй като то така или иначе 
съществува. И съгласно при-
нципа, че нашите дела опре-
делят нас самите, значи Бог 
е зло.

Студентът замълчал при 
този отговор. Професорът 
бил много доволен от себе си. 
Похвалил се пред студентите 
как още веднъж доказал, че 
Бог е мит.

Още един студент вдигнал 
ръка и казал:

- Мога ли и аз да ви задам 
един въпрос, Професоре?

- Разбира се – отвърнал про-
фесорът.

Студентът се изправил и 
попитал:

- Професоре, а студ същес-
твува ли?

- Що за въпрос, разбира се, 
че съществува. На теб никога 
ли не ти е било студено?

Студентите се засмели на 
зададения въпрос, но момчето 
продължило:

- В действителност студ не 
съществува. В съответствие 
със законите на физиката 
това, което ние считаме за 
студ, всъщност е отсъствие на 
топлина. На практика човек 
или предмет могат да бъдат 
изучени в зависимост от това 
притежават ли и предават ли 
енергия. Абсолютната нула (-
459,67 градуса по Фаренхайт) е 
пълно отсъствие на топлина. 
Всяка материя става инертна 
и не може да реагира при 
тази температура. Студът не 
съществува. Ние сме създали 
тази дума, за да опишем това, 
което чувстваме при липсата 
на топлина.

Студентът продължил:

- Професоре, тъмнината 
съществува ли?

- Разбира се, че същест-
вува.

- Вие, отново не сте прав. 
Тъмнината не съществува. В 
действителност тъмнината е 
отсъствие на светлина. Ние 
можем да изучим светлината, 
но не и тъмнината. Можем 
да използваме призмата на 
Нютон, като разложим бялата 
светлина на множество цветове 
и изучим различната дължина 
на вълната на всеки цвят. Вие 
не можете да измерите тъмни-
ната. Обикновен лъч светлина 
може да проникне в света на 
тъмнината и да я освети. Как 
можете да разберете колко е 
тъмно, което и да е пространс-
тво? Измерва се количеството 
светлина. Не е ли така? Тъм-
нината – това е понятие, което 
човек използва, за да опише 
отсъствието на светлина.

Най-накрая младият човек 
попитал професора:

- Сър, зло съществува ли?
Този път професорът неуве-

рено отвърнал:
- Разбира се, както вече 

казах. Ние го виждаме всеки 
ден. Жестокостта между 
хората, престъпленията и 
насилието по целия свят. Това 
са примери за проявлението 
на злото.

На това студентът отвър-
нал:

- Злото не съществува, сър, 
или поне не съществува само 
по себе си. Зло – това е просто 
отсъствие на Бог. Това прилича 
на тъмнината и студа. Зло е 
дума създадена от човека, за да 
опише отсъствието на Бог. Той 
не е създал злото. Злото - това 
не е вяра или любов, които 
съществуват, както светлината 
и топлината. Злото – това е 
резултатът от отсъствието в 
сърцето на човека на Божестве-
ната любов. Това е наличието 
на студ, когато няма топлина, 
или тъмнина, настъпваща при 
липсата на светлината.

Професорът мълчаливо сед-
нал на мястото си. Името на 
младия студент било Алберт 
Айнщайн.

Подготви: Д.Х.



�()31 октомври 2018 година
Религия, Култура

Поглед към миналото 

Американци в Димитровград през 1950 г. 
Изключително удоволствие е, 

когато някъде (във вестник, 
списание, портал...) се намери инте-
ресен и качествен авторски журна-
листически текст. Един такъв текст 
неотдавна намерихме в портала „Вир-
туален музей Цариброд”, който фоку-
сира вниманието си предимно върху 
Царибродско в миналото. 

В посочения портал текстове и 
снимки публикуват главно цариброд-
чани, живеещи от години и десетиле-
тия в други среди – Ниш, Белград..., 
които искрено милеят за своя роден 
край.

В една безупречна статия, представ-
ляваща изследователски репортаж, 
съдържащ изключителен докумен-
тален текстов и снимков материал с 
голяма историческа стойност не само 

за Цариброд, но и по-широко, авторът 
Мариян Миланов говори за двамата 
американци Джак Бирънс (Jack Birns) 
и Рой Роувън (Roy Rowan), които през 
средата на миналия век пребивавали в 
Димитровград. Джак бил фоторепор-
тер, а Рой журналист. 

Откъде-накъде американци  
в Цариброд? 

През 1950 година те пътували с 
легендарния влак „Симплон Ориент 
Експрес”, „наследника” на влака „Ори-
ент Експрес”, който още от 1883 година 
поддържал железопътна връзка между 
Лондон и Константинопол. Префикса 
„Симплон” получил след Първата све-
товна война, когато съюзниците, жела-
ейки да заобиколят немските земи, 
построили Симплон тунел между 
Швайцария и Италия и променили 
маршрута на линията. Американците 
се качили във влака в Лондон и се запъ-
тили към Истанбул. Задачата им била 
да подготвят пътописен репортаж за 
легендарното американско списание 

„Лайв” („Life”). След края на пътешес-
твието репортажът им бил публикуван 
в броя на списанието от 11 септември 
1950 година. 

Полагайки голям изследователски 
труд, Мариян Миланов разследвал 
детайлите на пътешествието им, като 
особен акцент хвърлил върху разкри-
ването на факта как са имали време 

да напуснат влака и няколко часа да 
прекарат в Цариброд.

Научил между другото и това, че 
публикуваният им в посоченото спи-
сание репортаж съдържал 30 снимки 
от около 1800, колкото те заснели по 
време на пътуването си от Англия до 
Турция. През 2008 година, разказва 
авторът по-нататък, „Гугъл”  дигита-
лизирал фото-архива на списанието 
„Лайв”, като по този начин снимките 
от пътуването на Джак и Рой станали 
достъпни на широката общественост. 
„Лайв” също създал свой дигитализи-
ран архив, докато дигитализираното 
месечно списание „Ретурс” („Retours“) 
извършило реконструкция на пъте-
шествието и го разделило в седем 
фази. Пътуването през тогавашна 

Югославия било поместено в петата 
фаза.

В Цариброд Джак и Рой се  
задържали няколко часа, 
тъй като на служителите на българс-
ката държава, работещи на граничната 
съвместна жп гара в Цариброд, било 
необходимо време да видят дали да 
им дадат визи за пътуване в България 
или не. Бирънс и Рой се възползвали 
от това и се поразходили из града. 
Бирънс в Цариброд заснел повече от 
60 снимки. 

Мариян Миланов в репортажа си 
оценява, че „фотографиите на Бирънс 
по прекрасен начин отразяват всекид-
невния живот на местното население в 

Цариброд“. Добавя, че „в тях 
е забележена спонтанността 
и искреността на хората, на 
които гледката как двама чуж-
денци се разхождат из града 
с фотоапарат била твърде 
необикновена“. 

Американците не получили 
българска виза. Завърнали 

се в Белград, 
о т к ъ д е т о 
със самолет 
отпътували в 
Гърция и там 
на една гара 
на границата 
между Гър-
ция и Бълга-
рия посрещ-
нали следва-
щия влак на 
„Симплон 
О р и е н т 
Експрес“, с 
който про-
д ъ л ж и л и 
пътя си към 
Истанбул. 

Предвид, 
че с англий-

ския език „няма проблем“ 
(завършил е англистика), Мариян 
Миланов успешно се справил и със 
задачата да установи контакт с основа-
теля и редактора на дигитализираното 
списание „Ретурс“ - холандеца Арян 
ден Боер, преди да напише статията 
си във „Виртуален музей Цариброд“. 
Той любезно му разкрил детайлите на 
пътешествието на двамата американци 
и му изпратил снимки, които те през 
1950 година заснели в Цариброд. 

Приказка, каквато само може да се 
пожелае. 

Подготвил: Б. Димитров  

Снимките превзети  
от портала „Виртуален музей Цариброд
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„Ново Братство” на Фестивала на радиостанциите на Стара планина

Всички ги обвързва едно голямо 
нещо, а това е любовта към радиото

Под егидата на асоциацията РАБ 
Сърбия през миналия уикенд в хотел 
„Стара планина” в присъствието на 
голям брой представители на радио-
станции от всички краища на страната 
се проведоха XVI Радио дни. 

Фестивала откри председателят на 
асоциацията Мая Раковиц като под-
черта, че членовете на стружението 
РАБ, което е посветено на подобрява-
нето на позицията на радиостанциите 
в Сърбия, са особени, защото никога 
не са виждали конкуренция едни в 
други, а са искали всяко радио да бъде 
по-добро.

-Учихме едни от други и се гордея 
с РАБ и всички радиостанции, които 
са част от него. Всички ни обвързва 
едно голямо нещо, а това е любовта 
към радиото, посочи Раковиц.

Държавният секретар в Министерс-
твото на културата и информирането 
Александър Гайович, който уважи най-
голямото събитие на радиостанциите 
у нас, посочи,  че радиото бавно, но 
отново заема важно място в ефира.

- В ерата на технологиите Репуб-
лика Сърбия се опитва да не загуби 
крачка с Европа и света. Благодаре-
ние на новите идеи и нововъведения, 
радиото не само укрепи позицията си, 
но в информационната система заема 
едно от най-важните места, подчерта 
Гайович. Той отбеляза, че въпреки 
трудните условия, програмни и техни-
чески, радиото оцеля благодарение на 
сливането и обединяването в мрежи, 
което е световна тенденция.

- Изграждат се различни форми 
на медиите, но радиото гордо и чес-
тно поддържа високо медийното си  
положение. Радиото се чува навсякъде, 
защото и технологичните постижения 
подобряват радиото, изтъкна държав-
ният секретар Александър Гайович. 
Според думите му държавата може 
да направи много, но трябва да има 
собствено законодателство. Предшест-
веник на това е изготвянето на Втората 
стратегия за публичната информаци-
онна система в Република Сърбия, 
подчерта той.

По време на радио дните бяха про-
ведени множество дискусии, панели, 
кръгли маси и семинари по актуални 
въпроси и проблеми в медиите, осо-
бено радиостанциите. Те бяха водени 
от ръководителя на Групата за комуни-
кация и координация към Национал-
ната академия за обществено управ-
ление Деян Ракетич, ръководителя 
на Групата за проектно финансиране 
и развитие на медийния плурализъм 
към Министерството на културата и 
информирането Борка Райшич, чле-
новете на съвета на РЕМ Горан Пеко-
вич и Джордже Возаревич, Миодраг 
Ивкович от РАТЕЛ и Драган Видойко-
вич, директор на Екополис медийната 
мрежа.

Сред участниците особено внима-
ние предизвикаха лекциите на проф. 
Владета Радович и проф. Ванче Бойков 
от университета в Ниш.

Проф. Ванче Бойков: 
Обърнете внимание на препятствията в комуникацията

Проф. Владета 
Радович: Няма 
свобода на ме-
диите без кри-
тична мисъл 

Владета Радович, про-
фесор в Нишкия уни-
верситет, подчерта, че 
няма свобода на меди-
ите без критична мисъл, 
а критична мисъл без 
медийно образование.

Той поиска  въвеждане 
на медийно образование 
в училищата и подоб-
ряване положението на 
журналистите. 

- С колегите от уни-
верситета проф. Иван 
Цветанович и проф. 
Ванче Бойков вече дълго 
време публично се 
застъпваме за въвежда-
нето на медийно обра-
зование във всички нива 
на формалното образо-
вание. Според нас това 
е важно за младите 
хора, защото медиите 
от една страна откриват 
възможността за общу-
ване в световен мащаб, а 
от друга крият опасност 
от манипулация. 

Представяне  
на книга

В рамките на Радио дните 
бе представена монографията 
„Основи на методиката на пуб-
лична изява – От мисълта до 
посланието - Деонтологични и 
стилистични указания”, чиито 
автори са университетските пре-
подаватели Владета Радович, Иван 
Цветанович и Ванче Бойков.  

- Ние в РАБ Сърбия се гордеем 
с тази книга не само затова, че ние 
сме медийни спонсори, защото 
това е истинска христоматия на 
деонтологични и стилистични 
указания за публична изява, под-
черта Мая Раковиц.

Тя добави, че монографията 
е получила голям публицитет 
в Министерството на култура и 
информирането и големи пох-
вали от медийните радетели.

Сунчица Бойкова

Гайович опо-
вести промени 

в медийни-
те закони

Държавният секретар 
в Министерството на 
културата и информи-
рането Александър Гай-
ович оповести промени 
в медийните закони. 
Според думите му 
всичките три медийни 
закона ще бъдат изме-
нени и допълнени през 
следващия период. 
По-рано министърът 
на културата и инфор-
мирането Владан Вуко-
савлевич каза, че каби-
нетът му обмисля дали 
са необходими промени 
в медийните закони 
преди приемането на 
новата медийна стра-
тегия.

Филм за Стара планина
Известният изследовател Владимир Манич 
представи филма “Перлите на Старата пла-
нина”, посветен на красотата на Стара пла-
нина. На въпрос на „Ново Братство” колко 
филма е заснел досега, той отговори, че са 
много, но не им знае точния брой. Манич 
е по потекло от старопланинското село 
Изатовци, а работи като учител в Ниш.

Проф. Ванче Бойков 
говори за механизма за 
формиране на впечатлени-
ята за събеседника, както и 
претпятствията в комуни-
кацията. 

Той подчерта необходи-
мостта при опозноването 
събеседникът да се види в 
действие и във взаимодейс-
твие с други хора, защото 
първото впечатление зна-
чително влияе върху по-
нататъшната комуника-
ция.

- Един бърз поглед към 
човекa, няколко думи и дейс-
твия, често са достатъчни,  
за да си създадем първото 
впечатление. Въпреки че 

в много отношения то е 
непълно, несъвършенно 
и вероятно невярно, пър-
вото впечатление е много 
стабилно и разчитаме на 
него с увереност, подчерта 
ученият.

Проф. Бойков каза, че 
препятствията пред ефек-
тивната комуникация 
между радиожурналистите 
и слушателите се дължат на 
различните несъответствия 
на средствата, механизмите 
и динамиката на взаимния 
обмен. 

Той подчерта, че в литера-
турата се посочват няколко 
фактора, които препятстват 
успешната комуникация: 

ограничена възможност 
за получаване на думи от 
индивида, за който е пред-
назначена комуникацията; 
разсейване, смущаване на 
вниманието при получа-
ването на информация; 
неформулирани и недо-
статъчно добре форму-
лирани настройки, които 
трябва да бъдат известни, 
за да разберат твърдението; 
несъвместимост на схемата 
за взаимодействие; влия-
ние на несъзнателните и 
частично съзнателни меха-
низми и  объркване и недо-
статъчно представяне на 
съобщението. 
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Спорт

Малка обява 
Търся скромна, свястна и 
здрава жена до 65-годишна 
възраст от Димитровградско 
за съвместен живот. 
С австрийска пенсия съм, 
здрав съм и имам апартамент 
във Виена. 
Моля да ми се обаждат само 
жени със сериозни наме-
рения и предложения и то 
заначало само по имейла: 
nishava14@gmail.com

Димитровградските каратисти на състезание в Парачин 

Пак с куп медали 

Футболна Зона Юг 

Младост загуби от Пчиня с 1:3

Тъжен помен 
Навършват се ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦA 

от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
свекър, тъст и дядо 

ДРАГОМИР ВЕЛИНОВ 
от с. Църнощица 

(1941 - 2018)
Панихидата ще отслужим на 13 ноември (вторник) от 

10 ч. на селските гробища в Църнощица, в местността Две 
реки. 

Дълбоко в сърцата си вечно ще пазим хубавите спомени 
за теб и за твоите добрини! Благодарим ти за всичко!

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!
 Опечалени: съпругата Нада, дъщерята Цветанка и  

синът Симеон със семействата си и многобройни роднини

Неотдавна за девети път се про-
веде турнир по карате под название 
„Купата на Парачин 2018”. Участие 
взеха 212 каратисти от 19 отбора. 
Димитровградския клуб по карате 
„Цариброд” представляваха шес-
тима състезатели и то в дисципли-
ната кате в индивидуална катего-
рия. Всички се закичиха с медали 
в своите категории. 

Марко Тодоров в категорията на 
възрастните и Даница Василева в 
категорията „надежди” (на която 
това бе и пръвото състезание) спе-
челиха злато. Сребърни отличия 
спечелиха Сандра Илиева, Марко 
Вацев, Иван Денчев и Ангела Ива-
нов. 

Организатори на състезанието 
бяха Клубът по карате „Самурай” 
от Парачин, Съюзът по карате на 
Сърбия без покрайнините и Феде-
рацията по карате на Сърбия. 

Д. С. 

Босилеградчани претърпяха поредна загуба 
в тазгодишното издание на Футболна Зона 
Юг, тъй като в рамките на 11 кръг загубиха с 
1:3 като домакини от лидера във временната 
класация „Пчиня” от Търговище. 

В останалите срещи от този кръг са пос-
тигнати следните резултати: Ябланица - Бал-
кански 1:1, ОФК Ниш - Единство (Пирот) 4:0, 
Будучност - Власина 2:3, ОФК Бързи брод - 
Единство (Горна Стопаня) 3:0, Танаско Раич 

- Пуста река 0:2, Вранска баня - Морава 5:3 и 
Младост (Медошевац) - Слога 2:1. 

Начело във временното класиране са Пчиня, 
Пуста река и Власина с по 23 точки, докато 
Младост е на последно място с 3 спечелени 
точки. 

В дванадесетия кръг „зелените” гостуват 
на Балкански в Димитровград, а мачът ще се 
играе на 3 ноември от 13,30 ч. 

П.Л.Р. 

Шабан Шаулич  
изнесе концерт в Босилеград

Кралят на народната музика 
Шабан Шаулич и дъщеря му 
Илда Шаулич на 26 октомври 
на сцената в училищния двор 
в Босилеград изнесоха кон-
церт. Освен босилеградчани, 
на събитието присъстваха и 
голям брой почитатели на 
певеца от Кюстендил и други 
градове от България, както и 
от съседните общини от Пчин-
ски окръг. 

Организатор на концерта 
бе Кандидатската листа „Това 
сме ние - прииродно движение 
- Владимир Захарийев”. Както 
заяви от бината водача на лис-
тата и настоящия председател 
на Националния съвет Вла-
димир Захарийев, а същото 
потвърди и самия Шабан 
Шаулич, концерта е органи-
зиран благодарение на съдейс-
твието на Дарко Глишич, кмет 
на Община Уб и председател 
на изпълнителния съвет на 

Сръбската прогресивна пар-
тия - СНС, на когото по повод 
Деня на Община Босилеград 
кметът Захариев връчи награ-
дата „Почетен гражданин на 
Босилеград”.  

- Г-н Глишич е приятел с 
Шабан Шаулич и е съдействал 
той и дъщеря му безплатно 
да изнесат концерт в рамките 
на предизборната кампа-
ния на кандидатската листа 
„Това сме ние”. Общината и 
нашата кандидатска листа не 
са платили нито един динар 
за този концерт. Гордееме се, 
че имаме удоволствието да ни 
посети легендата на народната 
музика в Сърбия и заедно с 
дъщеря си да ни подари този 
великолепен концерт, изтъкна 
Захарийев, с когото на бината 
заедно излязоха и останалите 
кандидати от листата „Това 
сме ние”.

П.Л.Р.

Босилеградчани гостуваха  
в „Шареница”

Танцовият ансамбъл 
към Центъра за култура 
„Босилеград” и представители 
на това ведомство в неделя на 
28 октомври участваха в едно 
от най-популярните телеви- най-популярните телеви-популярните телеви-телеви-
зионни предавания „Шаре-
ница“, което се излъчва по, което се излъчва поизлъчва по по 
Първата програма на Радио 
телевизия Сърбия.

Под ръководството на 
хореографа Саша Радованов 
първият танцов състав 
към Центъра за култура 
великолепно изпълни хоре-хоре-
ографиите „Бистришкате „БистришкаБистришка 
копаница“ и „Шопски“ и „Шопски и „Шопски„ШопскиШопски 
танци“, с което със сигурност 

е спечелило симпатии на 
стотиците хиляди зрители в 
Сърбия.  

По време на предаването 
Любен Глигоров и Горан 
Миланов, организатори 
на културните програми 
във ведомството, говориха 
за културните събития, 
забележителностите и 
туристическите потенциали 
на общината, а бяха 
представени и традиционни 
кулинарни специалитети 
от Босилеградско - зелници, 
спържа, качамак, баници, 
домашна ракия и др. 

П.Л.Р.



Здраво деда Мане
Ичера свърну деда Сава при нас. Стиснул 

вестник под мишку и се умислил. Покара га да улезне, че 
приставим каве и че сипем по чашку додека дойде деда 
Лула од при козицете. Тамън седе и те ти га деда Лула. 
Он седа, а Сава му муа весникат пред очите.

- Те прочети, да видиш дека йе по-добре що не смо 
у Београд.

- Ма ко по-добре, себну се Лула. Па у Београд све по-
убаво и по-йевтино, рай за пензионери. Джабе се возе, 
нема, нема, па им даду некикве помокьи, имаю некикве 
картице, пред врата им война болница и другье болнице… 
Па хитна колко сакаш, окнеш гьи и они одма дооде… 

- Тука те чекам, нацери се Сава. Прочети кво су рабо-
тили докторе из београдскуту хитну

- Ма не могу да четим, а и незнам дека су ми дзър-
калата. Прераскажи кво си прочел, ама знайеш дека я 
много да веруйем на весниците.

- Па пише дека некойи докторе из хитнуту, щом гьи 
окну, они одма окали погребното. Дешавало се да при 
болнотога първо дойду гробарете, па после докторете. 
И болните обавезно умирали, немало им спас. Може и 
да су им и помагали да си отиду. Узимали паре од гро-
барете, да не су джабе доодили. Почели човеци да се 
жале при директоратога на хитнуту, он направил истрагу 
и видел дека не су сви докторе изелице и това обявил. 
И знайеш ли кво се десило. Хитно сменили докторатога! 
Он бил пощен човек, немал мутни приятелье и скоро 
13 године се судил да докаже дека йе прав, дека тия 
двойица докторе обрукали свите другьи и узимали паре 
од погребното и кой знайе од койи.

- Бре, бре, бре – уцъка се Лула. Знам дека докторете 
узимаю паре од тия що праве и продаваю лекове да 
преписую ньини лекове, узимаю паре за болованьа, за 
иденье у инвалидску, за тугьу негу и незнам йош за кво, 
ама да узимаю паре да уморе човека – туя бруку не съм 
чул и не ми иде у тиквуту. 

- Де доста цъкал, реко я на Лулу. Йела на масуту да 
сипнем од пукницуту, да ти се разбистри у тиквуту. 

Седоше и заоратише за мукуту с дърва за зимуска, ка 
од йеднуш деда Лула пита Саву.

- А кво йе било с тия докторе, затворили ли су гьи?
- Тия докторе-изелице судили и ослободили. Йедън 

отишъл у пензию, а другьият станул некикъв специалис 
и напущил хитнуту. Запослил се у другу болницу. И съга, 
после толкова године, министарат на здравльето узел 
директоратога у некикъв тим за борбу с корупцию. Искьи-
нули му живците, ама победил.

- Ма знайеш ли Саво, дека тия двойица докторе су 
работили за държавуту? – намигуйе ми Лула.

- Кико – зину Сава.
- Па тека. Замисли си да су уморили само 100 човека. 

Знайеш ли колко су паре ущедили на държавуту. Нейе 
им исплачувала пензийе, помокьи, не су заузимали кре-
вети у болницете, не су арчили лекове, несу дънгубили 
докторе покрай ньи…

- Доста, не се майтапи с теквея работе. Станул си текъв 
кандзърин, да с тебе неможе озбильно да се орати. Я би 
те питал дали би тека оратил да су дошли при тебе. 

- Не би могъл да орати, умеша се я. Досъга одавна да 
су га изели бробинците. Нийе наодимо ману на нашуту 
хитну що ка гьи окнеш, първо питаю колко године има 
болният, па после за адресуту, ама бар не съм чула дека су 
некога намерно уморили ко тея београдскье изелице.
Айд у здравлье деда Мане и ако и при вас има теквея 
работе, припази се.
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• Гола и красива истина не е жена, 
която те възбужда и  ти взима акъла.

• Глупака си мисли, че глупостта е 
само негова привилегия.

• Морето на властта не е до колене. 
За да не потънеш, трябва да знаеш и 
да плуваш.

• Някога с песен градихме фабрики. 
Песента изпяхме, фабриките 

закрихме и сега с въздашки градим 
кули в небесата.

• Какъв народ, такава власт. 
Народът гладен, властта още по-
гладна.

• Прегърмя политическия, но не и 
сърдечния удар, който следваше.

• До провала не са те довели 
краката,  а главата.Аф
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След изборите
След изборите в Тройната коалиция 

започват преговори кой ще управлява. 
- Ние имаме 45 г. опит от нашите пред-

шественици и техния устрем да управля-
ваме.

- Ще управлявате, когато му дойде вре-
мето, но не и сега. Моите деди са били на 
власт повече години от вас, зная как да 
управлявам.

- Сакън, не се карайте! Щом ще говорим 
за дедите си, то е ясно, че аз ще раздавам 
порциите във властта! Щото моята рода е 
управлявала 500 години...

***
Българинът го е най-страх от две неща:
Да не настине... и да не се мине!!!
***
 Луд маниак поръсил със силна отрова 

купчина пари и ги дарил на домовете за 
сираци. В резултат са загинали 20 депу-
тати, 3 кмета и 12 общински съветници. 
Пострадали деца няма.

***
Само българин може така: свърши му 

шампоана, сложи малко вода и изкарва 
още една седмица.

***
Срещат се две кучета:
- И как е животът след изборите? По-

добре ли е?- Също е - купичката с храната 
е далеч, а каишката пак е къса. Затова пък 
можем да лаем, колкото си искаме!!!

***
Въпрос към радиото:
- По какво си приличат политиците и 

памперсите?
- Сменят се по една и съща причина...
***
В изборите “две в едно”:
- Отива бабичка да гласува, но си забра-

вила очилата. До тъмната стаичка стои 
“наблюдаващ” и бабата го моли:

- Сине, помогни ми да си попълня бюле-
тина.

Той й помогнал.
- А за кого гласувах? - попитала стари-

цата.
- Недей така, бабо! - строго я скаст-

рил наблюдаващият. - У нас изборите са 
тайни!

***
По време на изборите народът понесе 

партията-победител на ръце. Сега я носи 
на гърба си.

***
Крайно време е да направят изборите 

като лотарията - теглиш билетче, търкаш 
и квото ти се падне, такова...

Вицов е

Диня в двора на „Услуга” 

Звучи невероятно, но е факт. Снимката е заснета 
в двора на Комуналното предприятие „Услуга” 
в Босилеград. Въпреки че в Босилеградско не се 
отглеждат дини и че сме в края на октомври месец, 
тази малка диня устоява на студа и се противопос-
тавя на природните закони. Заетите в комуналното 
казват, че тези дни планират да се почерпят с 
вкусния плод.                                                    П.Л.Р.

Фотооко 

Колкави тиквички!!! 
В двора на едно димитровградско семейство на 

улица „Бора Станкович” тези дни забелязахме две 
тиквички с дължина от около два метра. 

Евала за това как ги отгледаха! От тях може да 
се приготви ястие за цял батальон войска!   Б. Д.


