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Вестникът излиза с помощта на 
Министерството на държавна-
та администрация и местното 
самоуправление, благодарение на 
спечеления проект „Създаване на 
условия  за устойчивост и работа  
на вестник „Ново Братство” на 
български език“, финансиращ се 
от Бюджетния фонд за национал-
ните малцинства за програми и 
проекти от областта на инфор-
мирането на езиците на нацио-
налните малцинства през 2018 г.

интегрира 
мултикултуралното 

развитие между 
Сърбия и България
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Стр. 

Сретение 
Господне  
- празникът  
на срещата 
с Христос

Преселване,  
заради пестене 

Ново помещение 
за НС в Димит-
ровград

XIX редовно  
заседание на  
местния парла-
мент в Босилеград

Иван Йорданов е 
нов зам.-кмет на 
общината

В Алексинац се проведе среща в рамките 
на проекта „Норвегия за вас”
* На срещата присъстваха кметовете на Босилеград и Димитровград Владимир Захариев и д-р Владица Димитров. 

В присъствието на прези-
дента на Сърбия Александър 
Вучич и на посланика на Нор-
вегия в Сърбия Арне Санес 
Бьорнстад в Алексинац се 
проведе среща на кметовете 
на 91 местни самоуправления, 
участници в проекта “Нор-
вегия за вас”. На събитието 
присъстваха и министърът 
на труда, заетостта, борчес-
ките и социални въпроси на 
Република Сърбия Зоран 
Джорджевич и министърът на 
държавната администрация 
и местното самоуправление 
Бранко Ружич.

Кралство Норвегия през 
изтеклите две десетилетия 
в Сърбия е инвестирало над 
250 милиона евро чрез раз-
лични проекти, насочени към 
подобряване на социалното 
включване и икономическото 
засилване на уязвимите групи 
и подобряване качеството на 
живот на хората в по-слабо 
развитите общини в Сърбия, 
а помогало е и при премахва-
нето на последиците от навод-
ненията през 2014 г. 

Сред проектите, които 
Кралство Норвегия в момента 
финансира в Сърбия, е проек-
тът “Норвегия за вас” на стой-
ност 4,27 милиона евро, който 
предлага помощ на 91 местни 
самоуправления от третата и 
четвъртата групи на развитие. 
Проектът предвижда увели-
чаване на възможностите за 
трудоустрояване на уязвимите 
групи, подобряване на соци-
алното сближаване и вклю-
чване, както и подобряване 
на инфраструктурата. Посла-
никът Бьорнстад подчертал, 
че ще разгледат идеите на 
представителите на общи-
ните и ще помогнат тяхната 
реализация. 

- Искам още един път да 
благодаря на Кралство Нор-
вегия за голямата помощ, 
която оказва на нашата страна, 
заявил президентът Вучич. 
Значението на подкрепата на 
Норвегия е не само в парите, 
колкото и да са значими. 
Важното е, че тя ни учи как 
да разполагаме правилно със 
средствата, как да ги харчим 
прозрачно, да спазваме про-

цедурите и да ги използваме 
разумно, изтъкнал между дру-
гото президентът.

- В Сърбия станах свидетел 
на положителни промени през 
последните две десетилетия, 
но осъзнавам, че все още има 
части на страната, които изос-
тават от по-развитите градове 
и общини. С проекта “Нор-
вегия за вас” ще подкрепяме 
малките и по-слабо развити 
общини да подобрят качест-
вото на живот в съответствие 
с нуждите, които имат, казал 
посланикът Бьорнстад, доба-
вяйки, че целта на Норвегия е 
да укрепва такива общини те 
сами да могат да си помогнат, 
а страната да достигне балан-
сирано развитие. 
Изказването на кмета на Боси-
леград Владимир Захариев по 
време на срещата в Алексинац:

- Аз сам начело на Община 
Босилеград от 2001 г. и през 
този период са се сменяли 
много президенти и минис-
три, но досега Сърбия не е 
имала такъв президент, като 
нашият „брат” Александър 

Вучич, и такова правителство, 
което сега оглавява Ана Бър-
набич. Това казвам защото, 
въпреки че представлявам 
една община с 10-хилядно 
население, винаги съм бил 
приет по най-добрия начин, 
както в президенството, така 
и от всеки един министър. Те 
винаги проявяват разбирател-
ство, без оглед че идваме отда-
лече и че не сме на същото рав-
нище с тях. Това отношение 
ни дава надежда да вярваме 
в икономическия проспери-
тет, както на нашата община, 
така и на Република Сърбия 
като цяло. Още на първата ми 
среща с г-н Вучич на заседани-
ето на Съвета на националните 
малцинства през 2015 год., 
на която присъствах в качес-
твото на председател на НС 
на българското национално 
малцинство, отношението му 
бе изключително приятно и 
сърдечно, а всичко което 
тогава договорихме в областта 
на информирането, за пре-
вода и печатането на учеб-
ници на български език и др.,  

(На стр. 2)

В събота  
в Димитровград  

Ще се проведе 
кръгла маса

Стр. 

През тази година в  
димитровградската  
галерия  

Изложби на твор-
би на Методи 
Мето Петров  
и Богдан Николов

Стр. 

In memoriam 

Кръстьо 
Манчев

Стр. 

Кара втория век

Гост на „Ново Братство” – проф. 
д-р Татяна Кръстева-Михайлова 

Много обичам  
Димитровград...

Стр. 

Стр. 
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Катинар за единствения  
стъкларски магазин Стр. 

Стр. 
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Сърбия стана пълноправен член 
на програмата „Еразъм +”

Република Сърбия офици-
ално стана пълноправен член 
на програмата „Еразъм +”, 
най-голямата образователна 
програма на Европейския 
съюз, чиито средства възлизат 
на 14,7 милиарда евро. Спора-
зумението за присъединяване 
към тази програма на 5-ти 
февруари в Брюксел подпи-
саха министърът на образова-
нието, науката и технологич-
ното развитие на Република 
Сърбия Младен Шарчевич и 
еврокомисарят по културата, 
младежта и образованието 
Тибор Наврачич. Освен Сър-
бия статута на пълноправен 
член на програмата „Еразъм 
+“ имат само още пет страни 
извън ЕС - Норвегия, Турция, 
Лихтенщайн, Македония и 
Исландия.

„Еразъм +“ е програма на 
Европейския съюз, която оси-
гурява финансиране на про-

екти за сътрудничество в три 
области: образование, млади и 
спорт. Програмата подпомага 
постоянното развитие на обра-
зователната система на Репуб-
лика Сърбия чрез подкрепа 
на проекти, които в основата 
си имат теми в съответствие с 
националните приоритети на 
Република Сърбия в областта 
на образованието.

Образователните инсти-
туции на Република Сърбия 
получават чрез тази програма 
и средства за проекти, които 
подкрепят развитието и при-
лагането на иновативни прак-
тики и обмен на опит на евро-
пейско ниво. Тя предвижда 
служителите в институциите 
и учениците да могат да оти-
ват на краткосрочен обмен в 
европейските страни.

В рамките на „Еразъм +“ в 
момента се изпълняват над 300 
проекта, в които са включени 

училища, младежки органи-
зации, университети, пред-
приятия... Чрез тези проекти 
ежегодно се обменят повече от 
2000 студенти и над 300 учи-
тели, ученици и младежки 
активисти. С пълнопрвното 
участие в програмата ще бъдат 
увеличени възможностите за 
професионално усъвършенс-
тване в чужбина. Република 
Сърбия и нейните образова-
телни институци са участвали 
в „Еразъм +” от началото на 
2014 г., но в ограничен капа-
цитет или като страна пар-
тньор в региона на Запад-
ните Балкани. От началото 
на програмата страната ни е 
на първо място в региона на 
Западните Балкани, както по 
броя на одобрените проекти и 
по размера на средствата, така 
и по броя на хората, които 
отиват на обмен в страните 
от ЕС.

Досега образователните 
институции, както и мла-
дежките организации, са учас-
твали в проекти на обща стой-
ност над 67 милиона евро за 
всички видове проекти в рам-
ките на „Еразъм +”, а броят на 
преподавателите, студентите 
и учениците, които през този 
период са участвали в между-
народния обмен  в европейс-
ките страни, е над 5 800.

В областта на предуни-
верситетското образование 
в Република Сърбия всяка 

година са увеличавани средс-
твата от тази програма (2017 
г. - 1 милион евро, 2018 г. - 1 
милион и 700 хиляди евро), а 
при пълноправно участие в 
програмата бюджетът ще се 
увеличава постоянно.

Статутът на пълноправен 
член на програмата „Еразъм +“ 
е една от предвидените стъпки 
към членството на Сърбия в 
ЕС по глава 26. от Преговорите 
за присъединяването, касаеща 
образованието и културата.

П.Л.Р. 

бе реализирано със 110 про-
цента. По времето, когато пре-
зидентът Вучич бе премиер, 
а сегашната премиерка Ана 
Бърнабич, бе министър на 
дъжавната администрация 
и местното самоуправление, 
оказаха ни голяма помощ, 
благодарение на която нашата 
община сега може да канди-
датства с проекти при евро-
пейските фондове и да полу-
чава шанс за реализация на 
редица проекти. 

С помоща на държавата 
в Босилеград са открити две 
текстилни фабрики, в които 
вече са заети 44-ма работници, 
а до есента се очаква в тях да 
бъдат ангажирани общо 180 
лица. Затова каним прези-
дента, нашия брат Вучич, 
най-късно до 21-ви септември 
- Деня на общината, да посети 
Босилеград, когато заедно да 
открием тези заводи. Тогава 
ще ви предложа за Почетен 
гражданин на Босилеград, 
което за мен представлява 
изключителна чест, понеже 
вие сте единственият прези-
дент, който, откакто аз съм 
кмет, знае за Босилеград и 
знае къде се намира Боси-
леград. Искаме помощ от пре-
зидента и за намирането на 
инвеститор за фермата, която 
бе в състава на общественото 
предприятие „Напредък” в 
Босилеград, а след приклю-
чването на  фалитната про-
цедура сега е собственост на 
държавата. Фермата е с капа-
цитет 3 000 овце и 500 кози и 
представлява изключителен 
икономически потенциал за 
нашата община. Искам да 

подчертая, че общината ни е 
изключително красива. Разпо-
ложена е на 570 км2 - голяма 
територия, богата с природни 
ресурси, гори и води, и с пре-
красни хора, които обичат 
да работят и да бъдат уважа-
вани. В Босилеградска община 
99 процента от населението 
са българи. Въпреки че сме 
българи, ние сме уважавани в 
Република Сърбия, от окръга 
до най-високите структури на 
властта, които винаги проявя-
ват готовност и съпричастност 
и ни оказват помощ. За мен 
е чест да бъда част от такава 
Сърбия и да бъда кмет в тази 
наша държава. Каним ви да 
посетите нашата община и да 
се запознаете с тези прекрасни 
и трудолюбиви хора. 

Не бих посочвал поот-
делно всички министри и 
високопоставени държавни 
функционери, които са ни 
оказвали помощ. Сред тях е 
тук присъстващия министър 

Зоран Джорджевич, който 
веднага откликна на нашия 
иск за предоставяне на финан-
сови средства за  обучение на 
100 незаети лица, които след 
това ще бъдат настанени на 
работа в новооткритите текс-
тилни заводи. Мого пъти ни е 
помагал и г-н Дарко Глишич 
и редица други ръководители 
на държавни институции. 
Още веднъж изказвам благо-
дарност към всички министри 
и държавни служители, които 
са ни помагали и имат жела-
ние да ни помагат.  

В нашата община същес-
твуват и две мини, имаме и 
два Международни фестивала 
- Великденски и Фолклорен 
фестивал през лятото, в които 
са участвали представители 
от Франция, Румъния, Босна 
и Херцеговина и др. Гражда-
ните на Босилеград са добри 
домакини и затова каним 
всички присъстващи да посе-
тят Босилеград, да изпращат 

свои фолклорни ансамбли на 
фестивала, а от друга страна и 
ние сме готови да дойдем при 
вас и да ви представим нашия 
фолклор и традициите, които 
съхраняваме. Босилеград е 
провъзгласен и за най-добър в 
света по отношение на приема 
на мигранти, благодарение на 
което с ИОМ и други между-
народни организации ремон-
тирахме старата болница, в 
който проект са вложени 
около 400 хиляди евро. В миг-
рантския център пребивават 
бежанци от Пакистан, Иран, 
Сирия и други страни. Пред-
лагаме им най-различни съдъ-
ржания, често ги посещаваме 
и ги учим на нашите обичаи 
и традиции, а същевременно 
и ние учим от тях. 

От президента Вучич и от 
определени министри вече 
получихме обещания за 
финансова помощ за изграж-
дането на басейн в Спортния 
център „Пескара“ и за при-

ключването на проекта за 
изграждане на нов водопровод 
- „Рода вода”, който започна 
да се строи още през 2007 г., 
а за чиято цялостна реализа-
ция една част от средствата 
вече ни осигури ЕУ Прогрес. 
При Посолството на Кралство 
Норвегия кандидатствахме за 
средства за доизграждане на 
спортната зала, строежа на 
която е започнал също през 
2007 г. и до момента е приклю-
чен на 80%. С нейното постро-
яване ще се създадат условия 
за спортуване на около 1000 
босилеградски деца. Искам да 
изтъкна, че в рамките на Спор-
тния съюз на Босилеград и на 
Спортното дружество „Мла-
дост” съществуват 27 спортни 
секции, които се ръководят 
от преподаватели по физ-
култура. Призовавам ви да 
ни помогнете за доизгражда-
нето на залата и да създадем 
възможност на децата за спор-
туване в този обект, където ще 
им бъде топло и уютно, а не 
както сега да упражняват на 
открито.

В своето изказване пре-
зидентът Вучич изтъкна, че 
Владимир Захариев вече 20 
години е непобедим в своята 
община и похвали начина 
му, по който той се бори и 
застъпва за своята община. Той 
призова норвежкия посланик 
освен на Община Босилеград 
финансово да помогне за реа-
лизацията на проекти и на 
Община Димитровград, изтъ-
квайки, че това са две общини, 
в които мнозинство от населе-
нието е с български произход. 
                                           
                                         П.Л.Р. 

В Алексинац се проведе среща в рамките на проекта „Норвегия за вас”
(От стр. 1)
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312 милиона динара за съфинансиране на 
малцинствени вестници във Войводина 

Председателят на Покрай-
нинското правителство на 
Войводина Игор Мирович 
връчи договори за съфинан-
сиране на вестници на езиците 
на националните малцинства 
в територията на Войводина, 
чиито основатели са нацио-
налните съвети на национал-
ните малцинства.  Средствата 
са в размер на 312 милиона 
динара, а сумата е увеличена с 
12% в сравнение с предишната 
година. 

В информацията, която 
е публикувана на официал-
ния сайт на Правителството 
на Войводина, се посочва, 
че става дума за 22 списа-
ния, чиито издатели са девет 
издателски къщи - Мадяр Со, 
Хет нап, Хлас люду, Либер-

татеа, Руске слово, Хърватска 
рийеч, Буневашки информа-
тивен център, Ридне слово и 
Македонски информативен 
и издателски център.

“Информирането на ези-
ците на националните мал-
цинства е един от най-важните 
приоритети на нашето прави-
телство. Войводина  показва 
своята сила и решителност 
да се грижи за националните 
малцинства и за опазването на 
тяхната идентичност”, заявил  
покрайнинският премиер 
Мирович. „Успяхме да уве-
личим общата стойност на 
тази подкрепа до 312 мили-
она динара. През 2016 година, 
когато сформирахме прави-
телството, подкрепата възли-

заше на 264 милиона динара“, 
добавил той.

И докато Войводина изцяло 
финансира вестниците на 
националните малцинства, 
чиито основатели са национал-
ните съвети, малцинствените 
вестници в Централна Сър-
бия, чиито основатели също 
са националните съвети, не 
получават финансови средства 
от Републиканското правител-
ство. Такова е положението и с 
нашия вестник - „Ново Братс-
тво”, чийто основател е НС 
на българското национално 
малцинство в Сърбия, Репуб-
ликанското правителство не 
отделя средства, а медията ни 
се финансира единствено от 
бюджета на НС. 

 П.Л.Р. 

XIX редовно заседание на местния парламент в Босилеград

Иван Йорданов е  
нов зам.-кмет на общината 

Иван Йорданов от Милевци 
е нов заместник-кмет на 
Община Босилеград. На този 
пост той бе избран на XIX-ото 
редовно заседание на мест-
ния парламент в Босилеград. 
Йорданов е търговец в частен 
магазин в с. Милевци и вече 18 
години е съветник в Общинс-
ката скупщина. След избора 
му, той подаде оставка като 
член във всички комисии и 
работни тела при Общинската 
скупщина, в които е членувал 
до момента. Вместо Йорда-
нов за нов съветник от лис-
тата „Това сме ние - Владимир 
Захариев” бе назначен Денча 
Спасов от с. Горна Ръжана. 

Преди избора на Йорданов 
съветниците констатираха 
прекратяването на мандата 
на досегашния заместник-
кмет Стефан Стойков, който 
неотдавна бе избран за пред-
седател на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство в Сърбия. Кметът 
Владимир Захариев назначи 
Стойков за помощник-кмет, 
който ще отговаря за въпроси 
извън сферите на образовани-
ето, културата, информира-

нето и служебната употреба 
на български език и писмо, 
понеже тези области са в ком-
петенцията на Националния 
съвет, който той оглавява. По 
този начин се предотвратява 
възникването на конфликт на 

интереси. 
На заседанието бе прието и 

първото изменение и допъл-
нение на общинския бюджет 
за 2019 г., което главно касае 
промени на източниците на 
приходите за финансиране на  
проекта „Рода вода” и други 
проекти, които тази година е 

запланувано да се реализират 
в общината. 

Съветниците приеха и 
новия Устав на Община Боси-
леград, който е съгласуван с 
измененията и допълнени-
ята на законите, решението 
за сформиране на Общински 
щаб за бедствени положения, 
решението за организацията 
и дейностите на Гражданс-
ката защита за територията 
на Община Босилеград и др. 
Местния парламент разисква 
и прие годишните програми 
и финансовите планове на 
организациите и ведомствата, 
които пряко или косвено се 
финансират от общинския 
бюджет за 2019 година, а бе 
дадено и съгласие на финан-
совите планове на всичките 37 
местни общности.  

На заседанието кметът 
Владимир Захариев запозна 
съветниците със заключенията 
от кръглата маса „Истина и 
мерки за опазване на окол-
ната среда на територията на 
Община Босилеград”, орга-
низирана неотдавна от общи-
ната. 

П.Л.Р. 

Радио Босилеград получи 
съвременно техническо  
оборудване

Компанията Roaming Networks 
търси  

инженери, техници и монтажисти.
Кандидатите могат да изпратят своето CV на  E-mail: 

hr@roamingnetworks.rs
Допълнителни информации относно условията за 

работа можете да получите на телефон: 
+ 381/ 64 8196 353.

Радио Босилеград получи 
ново съвременно техноло-
гично оборудване, с което са 
създадени необходимите тех-
нически условия за качествено 
излъчване на програмите. 
Радиото е закупило мощен 
миксиращ пулт, съвременен 
компютър за аудио монтаж, 
лаптоп, който ще се използва 
за преки предавания извън 
студиото, както и два нови 
микрофона. Освен това подно-
вена e и една част от мебелите 
в студиото, като са закупени 
нови маси и столове. 

Радиото е в състава на „Нова 
Радиотелевизия Босилеград“, 
чийто основател е Национал-
ният съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия. За закупуване на 
новото оборудване са израз-
ходвани 590 хиляди динара, 
която сума радиото получи от 
правителството на Република 
Сърбия във вид на еднократна 
финансова подкрепа за меди-
ите, които излъчват програмa 
на български език. 

- Изказвам голяма благо-
дарност към правителството 
на Република Сърбия, което 
ни отпусна средства за заку-
пуване на новото оборудване. 
По този начин е създадена въз-
можност за по-голяма ефек-
тивност на работа, както и за 
подготовка на програмите и 
излъчването им в ефир, каза 
Игор Йовановски, и.д. дирек-
тор на „Нова Радиотелевизия 
Босилеград“. 

Тъй като в медията е налице 
проблема с липсата на необ-

ходим брой журналисти, 
Йовановски изразява надежда 
Националният съвет да изна-
мери средства и начини 
наскоро да бъдат ангажирани 
професионални журналисти, 
с което ще се създадат условия 
радиото да подготвя повече 
съдържания и да увеличи 
броя на предаванията си.    

* Финансовите средства за 
закупуване на новото оборуд-
ване са одобрени въз основа 
на обещанието на президента 
Александър Вучич, което той 
даде по време на миналого-

дишната им среща с българ-
ския президент Румен Радев в 
Сърбия. Тогава президенттът 
Вучич заяви, че правителс-
твото ще отпусне три пъти 
повече финансови средства 
на всички медии на български 
език, които са кандидатствали 
в конкурса на Министерството 
на културата и информира-
нето на Р Сърбия, а проектите 
им не са били одобрени. В края 
на миналата година всички 
електронни и печатни медии 
на български език (без оглед, 
че не всички бяха кандидатст-
вали в конкурса) получиха от 
правителството еднократна 
финансова подкрепа. 

Този вид финансова помощ 
не получи единствено в-к 
„Ново Братство”, въпреки 
факта, че нашият вестник е 
най-старата медия на българс-
кото национално малцинство 
в Сърбия.

П.Л.Р.
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Общинският съвет в Босилеград обяви 

Конкурс за финансиране  
на проекти на граждански 
сдружения

Общинският съвет в Боси-
леград обяви публичен кон-
курс за разпределяне на средс-
тва от общинския бюджет за 
финансиране на проекти от 
обществено значение, които 
ще се реализират от граж-
дански сдружения през 2019 
година. Конкурсът предвижда 
финансиране на проекти в 
областта на туризма, селс-
кото стопанство - пчеларс-
тво, опазването на околната 
среда, културата, опазването 
на културните традиции и 
на историческото богатство, 
грижа за старите, подобряване 
качеството на живот на хора с 
увреждания и професионална 
рехабилитация на инвалиди 
от войните. 

Право да кандидатстват 
имат граждански сдружения, 
регистрирани на територията 
на общината, както и сдруже-
ния, които са регистрирани в 
други общини в Република 
Сърбия, при условие, проек-
тите им да бъдат рализирани 
на територията на Босилеград-
ска община.   

Средствата за проектите на 
стойност 11 301 088 динара, 
са запланувани в общинския 
бюджет за 2019 година.  3 
287 000 дин. от общата сума 

са предвидени за проекти в 
областта на туризма; 866 000 
- за проекти в областта на 
селското стопанство; 2 286 
454 - за проекти в областта 
на опазването на природата; 
3 355 000 дин. са предназна-
чени за опазване на околната 
среда; 1 061 634 - за опазване 
на културните традиции и 
на историческото богатство, 
обществена грижа за стари 
лица, подобряване качест-
вото на живот на хората с 
увреждания и професионална 
рехабилитация на инвалиди 
от войните; както и 450 000 
динара за проекти в областта 
на културата. Предвидено 
е срокът за  реализация на 
проектите да продължи най-
малко 3 месеца, а най-много 
една година и задължително 
трябва да приключи до края 
на бюджетната година.  

Конкурсът продължава до 
15 февруари 2019 г., а пред-
ложените проекти ще бъдат 
разглеждани от Комисия за 
разпределяне на средства 
на граждански сдружения 
за финансиране на проекти 
от обществено заначение в 
Община Босилеград.

П.Л.Р. 

Форума за етнически отношения в Пирот 
организира кръгла маса

Подобряване на  
законодателството  
за правата и свободите на 
малцинствата

В организация на Форума за 
етнически отношения в Пирот 
се проведе кръгла маса на тема 
“Подобряване на законодател-
ството за правата и свободите 
на националните малцинства 
и на принадлежащите към 
тях в Република Сърбия”. 
Кръглата маса е организи-
рана в рамките на проекта 
„Застъпничество за изграж-
дане на законодателна рамка 
за интегративна политика”, 
който подкрепя Фондацията 
за открито общество.

„Форумът работи дълго 
време върху корекцията на 
законодателството за малцинс-
твата и сега вече обсъждаме 
конкретни въпроси, които 
трябва да бъдат променени в 
определените закони. Това се 
отнася предимно до Закона за 
правата и свободите на мал-
цинствата и употребата на 

майчиния език“, заявил Дра-
ган Янич, директор на Форума 
за етнически отношения и 
един от организаторите на 
тази среща.

На кръглата маса присъс-
твали представители на бъл-
гарската, влашката и ромската 
общности и няколко експерти 
от Правителството на Сър-
бия, както и представители 
на посолствата на България и 
Румъния, които са членки на 
ЕС, а законодателните про-
мени се извършват в съответс-
твие с плана за действие по 
Глава 23 за присъединяване 
на Сърбия към ЕС.

Като представители на 
Националния съвет на българ-
ското национално малцинство 
в кръглата маса участвали д-р 
Ангел Йосифов, председател 
на ИС на НС, и Иван Таков от 
Звонци.                        П.Л.Р.

Челните хора на Спортния съюз 
посетиха Димитровград 

Председателят на Спорт-
ния съюз на Сърбия (ССС) 
Давор Щефанек, генерал-
ният секретар Горан Марин-
кович и съветникът Синиша 
Раданович тези дни посетиха 
Димитровград. Гостите най-
напред обиколиха Спортния 
център „Парк“, където бяха 
посрешнати от председателя 
на Общинския съвет Зоран 
Гюров, директора на Спор-
тно-туристическия център 
„Цариброд” Васил Андреев 
и хора от местния Спортен 
съюз. По време на разговорите 

те бяха запознати с обстанов-
ката в областта на спорта в 
общината, както и с плановете 
за подобряване на спортната 
инфраструктура. 

Представителите на ССС 
казаха, че са изключително 
доволни от това колко се инвес-
тира в спорта и констатираха, 
че спортната зала отговаря на 
високи критерии. На срещата 
бе договорено да се окаже под-
крепа за приключване на стро-
ежа на стрелбището в рамките 
на комплекса.

Между другите бе спо-
мената и идеята, тъй като 
Димитровград се намира до 
самата граница на Сърбия и 
България, представлява под-
ходящо място за организи-
ране на мачове между двете 
страни. Стана дума и за плано-
вете за организиране на нови 
спортни прояви в града, които 
с подкрепата на Спортния 
съюз на Сърбия, както и на 
Министерството на младежта 
и спорта, би могли да бъдат и 
реализирани.

Д. Х.

Преселване, заради пестене 

Ново помещение за НС в Димитровград 
Канцеларията на Нацио-

налния съвет на българското 
национално малцинство в 
Димитровград отнеодавна се 
намира на улица „Балканска”, 
но не в централната част на 
града, а срещу жп гарата. 

Ръководството на НС реши 
да измести канцеларията, 
съобразявайки се с нуждата 
от спестяване на пари. НС раз-
полага с ограничен бюджет, 
от който трябва да се осигу-
рят заплати за няколко слу-

жители, след това значителна 
част от заплатите за заетите в 
„Ново Братство”, както и за 
множеството дейности, които 
съвета организира и реали-
зира, сподели в кратък разго-
вор за вестника ни председате-
лят на съвета Стефан Стойков, 
обосновавайки причината за 
преселването на канцелари-
ята. 

За разлика от старото, което 
се намираше в централната 
част на града, на улица „Вук 

Караджич”, за новото поме-
щение НС няма да отделя 
средства за плащане на наем, 
имайки предвид, че става дума 
за сграда, в която собствени-
чески права имат и органите 
на местното самоуправле-
ние. Председателят Стойков 
сподели, че НС е получил 
това помещение, благодаре-
ние подкрепата на кмета на 
Димитровградско д-р Владица 
Димитров, който също е член 
на НС.                              Б. Д.
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Димитровград 

Проведено обучение за туристическата дейност 
В Димитровград миналия 

уикенд бе проведено обу-
чение по темата „Ефикасно 
ползване на туристическите 
мощности”. Организирано бе 
от Сдружението „Граждан-
ски инициативи Цариброд” 
в рамките на програмата му 
„Гражданите в акция”. 

Лекциите изнесоха спе-
циалистите от областта на 
туризма Йелена и Йован 
Чеперковичи. От страна на 
организаторите те офици-
ално бяха представени като 
лицензирани треньори за 

провеждане на обучения от 
областта на туризма.  

 Присъстваха представители 
на: Спортно-туристическия 
център „Цариброд”, непра-
вителствени организации, 
гостилничарско-туристически 
фирми, както и собственици 
на етно къщи в Димитровград-
ско и ученици в туристичес-
ките паралелки от местната 
гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий”. 

Проектът на посоченото 
сдружение в рамките на про-
грамата „Релоад” се финан-
сира от ЕС и се реализира с 

помощта на ОНДП (специ-
ализирана организация на 
ОН). 

Присъстващите на обучени-
ето дейци от туристическо-гос-
тилничарската област в общи-
ната имаха възможност да чуят 
редица полезни информации 
и съвети, които, поне такива 
бяха преценките на органи-
заторите, могат да доприне-
сат за повдигане на нивото на 
услугите в обектите, а по този 
начин те да увеличат прихо-
дите си до определена степен.  
                                              
                                             Б. Д. 

Нови комунални дейности в с. Трънски Одоворци 

Кметът Нотев: „Селото се развива...” 

Кметът на село Трънски 
Одоровци Илия Нотев неот-
давна „отчете” пред вестника 
ни, че 80 на сто от запланува-
ните комунални дейности за 
2018 г. са реализирани. 

„Тези дни проведохме засе-
дание на Съвета на местната 
общност, на което, разиск-
вайки по темата за дейнос-
тите му през миналата година, 
стигнахме до заключението, че 
през 2019 г. ни очаква да рали-
зираме и останалите 20 на 
сто от дейностите, залегнали 
в амбициозната програма 
от миналата година”, спо-
дели Нотев и посочи кои са 
те: „Очаква ни боядисване 
на двата моста над р. Ерма, 
асфалтиране на участъци от 
махленски пътища, които от 
регионалния асфалтов път 
водят към махалите Йечар-
ник, Чукар и Милка, сла-
гане на тръба с широчина 
шест метра над Кусоврански 
поток, с което фактически ще 
построим мост към махала 
Душетинци, изграждане на 
тоалетна в главното селско гро-
бище (съществува още едно в 
махалата Ложище), слагане 
на три тръби над Кусовран-
ски поток, като по този начин 
ще изградим още един  мост 
над потока, който ще води 
към махалата Зайедница, и 
доуреждане на резервоара 

за питейна вода в местността 
Варничйе”. 

Челният човек на най-дей-
ната през последните години 
местна общност в Димитров-
градско сподели новината, че 
всички семейства, които са 
били помолени да отделят 
средства за асфалтиране на 
участъците от махленските 
пътища, са откликнали  и са 
отделили собствени средства 
за целта. Участъка от махлен-
ския път към Йечарник ще 
бъде асфалтиран с дължина 50 
метра от регионалния път. За 
целта ще бъдат необходими 
250 хиляди динара. Жителите 
на махалата ще съберат 50 
на сто от средствата, другата 
половина ще обезпечи мес-

тното самоуправление. Хора 
от махалата (постоянно живе-
ещи, както и онези, които там 
не живеят постоянно, но имат 
семейни къщи в тази част на 
селото) са отделили по 100 
евро за целта. В махалите 
Чукар и Милка са отделяли 
по 50 евро. Там участътка от 
махленския път, върху който 
ще бъде сложен асфалт, ще е 
с дължина 25 метра. Решения 
от общинския бюджет да се 
отделят средства за асфалти-
ране на участъците от посо-
чените махленски пътища 
вече са взети на заседания на 
Изпълнителния общински 
съвет. Посоченият общински 
орган е взел и решение през 
2019 година да се асфалтира и 
моста над р. Ерма, който води 
към махалите Село и Костол, 
съответно до селските гро-
бища. 

Благодарение предимно 
усърдието на кмета Илия 
Нотев и на сътрудниците му, 
в Местната общност Трънски 
Одоровци през последните 
няколко години бяха извър-
шени множество комунални 
дейности. Нотев е уверен, че 
селото върви напред и, както 
предпочита да казва, се раз-
вива. Особени мощности 

за развитие в предстоящия 
период за селото се разкриват 
в областта на туризма, пред-
вид, че през него протича 
„красавицата сред реките” 
- Ерма. От няколко години 
край брега на реката работи 
и представителният турис-
тически обект „Лили хит”, в 
чието изграждане капитал 
вложи жителка на селото, 
която дълги години е живяла 
и работила в Германия. 

Нотев се похвали и с един 
спортен успех. Съобщи, че той 
и треньорът на димитровград-
ския АК „Балкан” Александър 
Марков, който по потекло е 
от Трънски Одоровци, неот-
давна са водили седмоклас-
ника Кристиян Иванчев, който 
се учи в Димитровград, а си 
живее в селото, на междуна-
родно състезание по атле-
тика в България, на което той 
оправдал доверието и спече-
лил бронзов медал. 

Понастоящем в Трънски 
Одоворвци са регистрирани 
62-ма постоянни жители. В 
избирателните списъци обаче 
броят им е 77 (някои одоров-
чани живеят в други среди, 
но в личните карти като мес-
тоживеене се посочва селото), 
докато в летните месеци броят 
на жителите нараства и до 200
.                           Б. Димитров 

„Успехите, които отчитаме, 
не са само в резултат на 
моята работа, а на работата 
на целия ни екип, съответно 
целия Съвет на местната 
общност”, сподели кметът 
Нотев и добави: „Нека да 
отбележа, че освен мен, 
който влизам в състава на 
съвета като кмет на селото, 
в този орган са още и: зам.-
кметът Саша Йоцев, пред-
седателят на съвета Цветан 
Николов, както и двамата 
членове – Небойша Иванчев 
и Ивица Гигов. Изключи-
телно добре се разбираме и 
си сътрудничим. Обединява 
ни съвместната цел – село 
Трънски Одоворци да стане 
още по-привлекателно 
място за живот и работа.” 
Нотев сподели новината, че 
неотдавна е избран и нов 
председател на клона на 
димитровградското сдру-
жение на пенсионерите 
в тази част на общината. 
Това е Милена Алексич, с 
която Съветът на местната 
общност също отчита добро 
сътрудничество. Тя е отго-
ворно лице на пенсионерс-
ката организация не само за 
Трънски Одоровци, но и за 
съседните села Куса врана, 
Петачинци и Искровци. 
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Тревожно 

Катинар за единствения стъкларски магазин

Единственият магазин, в 
който димитровградчани 
можаха да си купят стъкло 
за прозорци и врати или да 
получат каквато и да било 
друга услуга свързана със стъ-
клото, неотдавна бе закрит. 
Както узнахме, двамата собс-
твеници на сега вече бившия 
магазин „Сърча”, намиращ се 
на улица „Кирил и Методий” 
в квартала Строшена чешма, 
Далибор Йеремиев и Зоран 
Иванов отидоха поминъка си 
да изкарват във фирма в Бъл-
гария. 

Мющерии били малко, 
данъците били много..., и 
се стигнало до ситуацията 
димитровградчани вече да 
няма къде да отидат в случай 
неохотно да счупят стъклото 
на прозорец. 

„Занапред ще ходим в 
Пирот, а може би и в Драго-
ман и Сливица”, коментират 
димитровградчани, говорейки 
по темата за закриването на 
единствения магазин от този 
вид в града. 

Докъде ще стигне Димит-
ровград?, остава да се види. 
Броят на населението стре-
моглаво намалява, магазини 
и работилници все повече се 
закриват. В скоро време трябва 
да се очаква закриване и на 
единствената работилницата 
за поправка на обувки, тъй 
като наближава денят, когато 
обущарят, който занаята е 
наследил от предците си, Емил 
Петров ще се пенсионира. 

И така вчера без заводи, 
днес без стъкларски магазин, 
утре без обущарска работил-
ница... 

Б. Димитров 

В организация на ОО на ЧК и гимназията

Лекции за борба с тютюнопушенето

Босилеградски пчелари  
присъстваха на Държавния  
пчеларски панаир в Белград 

В организация на мест-
ното сдружение на пчеларите 
„Радилица” двадесетина пче-
лари от Босилеградско в събота 
на 9-ти февруари присъстваха 
на XI Държавен панаир за пче-
ларство в Белград. За поредна 
година присъствието на боси-
леградските пчелари на пана-
ирa осигури Община Боси-
леград, която им обезпечи 
безплатен транспорт. Орга-
низатор на панаира, който 
се проведе в залите на „Белг-
радския саям”, бе Съюзът на 
пчеларските организации на 
Сърбия СПОС.  

Освен запознаването с 
нови технологии и начини 

за отглеждане на пчели и 
обмен на опит с колеги от 
различни краища на Сър-
бия, босилеградските пче-
лари имали възможност да 
си закупят храна за пчели и 
професионална литература, 
както и кошери, рамки, цедки 
и друг пчеларски инвентар. 
Производителите на меда от 
нашия край присъствали и 
на редица панели и лекции, 
посветени на отглеждането на 
пчели, прилагането на нови 
технологии в областта на пче-
ларството и пласмент на мед и 
други пчелни продукти. 

Председателят на боси-
леградското сдружение на 

пчеларите Игор Антимов 
изтъкна, че „Радилица” и 
Община Босилеград за пче-
ларите от общината години 
наред организират безплатно 
посещение на Панаира за пче-
ларство в Белград и изказа 
благодарност към общината, 
която и този път е осигурила 
транспорта. 

В момента Сдружени-
ето „Радилица” наброява 
около тридесетина активни 
членове, а според неофици-
ални данни в Босилеградска 
община се отглеждат около 3 
000 кошера. 

П.Л.Р. 

В събота в Димитровград  

Ще се проведе кръгла маса 
В събота на 16 февруари в 

Конферентната зала в рамките 
на спортната зала в Димит-
ровград ще се проведе кръгла 
маса на тема „Употребата на 
традиоционните названия и 
вписаването на представите-
лите на националните мал-
цинства в регистрите”.

Според предварителната 
агенда, която на медиите бе 
предоставена от органите на 
местното самоуправление, 
проявата би трябвало да 
започне в 10 часа с уводни речи 
на кмета на Димитровградско 
д-р Владица Димитров, посла-
ника на Р България в Белград 
Радко Влайков и държавния 
секретар в Министерството за 
държавно управление и мес-
тно самоуправление д-р Иван 
Бошняк. 

По темата „Употребата на 
традиционните названия на 
единиците на местното само-
управление, населените места 
и други географски названия 
на езиците на националните 
малцинства” е запланувано 
да говорят председателят на 
Общинския съвет в Димит-
ровград Зоран Гюров, доцент 
д-р Ана Кочева от Института 
за български език към Бъл-
гарската академия на науките 
(БАН), както и представител 
на горопосоченото сръбско 
министерство.

По темата за вписването 
на имената и националната 
принадлежност на представи-

телите на националните мал-
цинства в регистрите е предви-
дено съответни речи да изне-
сат д-р Ангел Йософов, пред-
седател на Изпълнителния 
съвет на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство, Деян Милев, член 
на Общинския изпълнителен 
съвет на Община Димитров-
град, д-р Ана Кочева от Инс-
титута за български език към 
БАН, както и представител на 
сръбското министерство. 

Предвиденото време за 
провеждане на дискусии и 
формулиране на заключения 
от кръглата маса е от 13 до 14 
часа, след което на сградата 
на местното самуправление в 
Димитровград ще бъде поста-
вено табло с традиционното 
название на общината. И по-
точно – на таблото ще бъде 
изписано наименованието 
Цариброд на кирилица.

Б. Д. 

На панаирите на 
туризма в  
София и Белград 
Ще се предста-
ви и СТЦ  
„Цариброд” 

Спортно-туристическият 
център „Цариброд” през този 
месец ще участва в два между-
народни панаира на туризма 
- в София и Белград. В столи-
цата на България панаирът 
започна на 14-ти и ще продъ-
лжи до16 февруари, докато 
мероприятието от същия 
вид в сръбската столица ще се 
проведе от 23 до 26 февруари. 

И на двете значими турис-
тически събития ведомството 
ще представи всичките турис-
тически забележителности, 
както и местни гастрономи-
чески специалитети, които 
могат да мотивират туристи 
от Сърбия и чужбина да я 
посетят – „шушеницата”, 
млечните продукти, етно 
музиката и фолклора, кань-
она на река Ерма, манас-
тира „Св. Йоан Богослов”, 
Петърлашката пещера и др. 

Б. Д. 
За учениците в първи и 

втори клас на босилеградската 
гимназия Общинската орга-
низация на Червения кръст 
организира лекции и виде-
опрезентация, посветени на 
борбата с тютюнопушенето. 
Инициативата бе организи-
рана по повод 31 януари – Све-
товния ден за борба с тютюно-
пушенето.

Целта на лекциите, които 
изнесе преподавателят по био-
логия Мирослав Александров, 
е била запознаване на учени-
ците с вредните последици 

от тютюнопушенето, като 
една от  най-широко разпро-
странените нездравословни 
привички, която зависи единс-
твено и само от отделния човек 
и представлява рисков фактор 
№1 за множество болести.

Преди и след лекциите били 
организирани и допитвания 
сред учениците, с цел про-
верка на познанията за вред-
ните последици от никотина 
и другите токсични вещества 
в  тютюневия дим за човешкия 
организъм.  

П.Л.Р.

На ГКПП „Градина” 

Иззети 100 хиляди фалшиви динарa
Митничарите на ГКПП „Градина” тези дни предотвратиха опит за 

изнасяне от страната на 100 хиляди фалшиви динара. Нарушението 
направил 39-годишен гражданин на Северна Македония, с когото, 
в колата му марка „Алфа ромео” с регистрационни номера на тази 
страна, пътували още две негови сънароднички. 

Повечето от парите били укрити в колата в пликче, докато опре-
делена сума е намерена и в портмонето на македонеца. Банкнотите 
били с номинал 2 хиляди динара. Касаело се за добре изработени 
фалшификати. 

Предполага се, че целта на нарушителите била лъжливите пари 
да обменят в евро или друга чуждестранна валута в България. 

Б. Д.
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През тази година в димитровградската галерия  

Изложби на творби на Методи Мето Петров  
и Богдан Николов 

* В културното ведомство ще бъдат органи-
зирани към 20-ина изложби  

Макар че в програмата за дейност на димит-
ровградската галерия „Методи Мето Петров” 
за тази година пише, че ведомството е запла-
нувало да устрои 12 изложби, от управителя 
Зоран Андонов тези дни разбрахме, че броят 
им ще се движи и до 20. За почитателите на 
изобразителното изкуство вероятно най-инте-
ресна ще е информацията, че в галерията 
отново ще могат да видят творбите на двамата 
известни местни художници от не толкова 
далечното минало – Методи Мето Петров и 
Богдан Николов, известен с прозвището си 
Божа Пинда. 

Според програмата изложбата на легендар-
ния Мето би трябвало да се проведе през май, 
а партньор на галерията при организирането 
на проявата ще бъдат членовете на семейс-
тво Петрови. Методи Мето Петров почина 
през 1996 година. По-късно галерията получи 
название на неговото име. Известен е пре-
димно като автор на комикси, илюстрации и 
карикатури. Бил е обаче и изключителен пор-
третист, работил е и в техниките масло, аква-
рел... Създател е на образа Бай Онзи, юнака 
на едноименния комикс, който десетилетия 

наред се публикуваше на последната страница 
на в-к „Братство”. 

Богдан Николов е известен предимно като 
някогашен журналист и технически редактор 
на в-к „Братство”, но той все пак е бил худож-
ник по професия. Известен е предимно като 
изключителен акварелист. Няколко негови 
изключителни творби от този изобразите-
лен вид от години разкрасяват интериорите 
на Народната библиотека „Детко Петров”. 
С не по-малък успех е сътворявал и карика-
тури, които десетилетия наред е публикувал 
предимно във вестника. На изложбата, която 
ще бъде организирана през април, ще бъдат 
представени именно акварели на някога твърде 
популярния, всестранен и неуморим - Божа 
Пинда, който в живота си дори е стигнал да 
публикува и няколко книги от публицистичен 
вид с тематика за Димитровград и изтъкнати 
личности от общината. Партньор на ведомс-
твото при организирането на изложбата ще 
бъде синът на Богдан Николов - Бранко. Той, 
също както и татко му, е професионален 
художник, който живее и твори в два града 
– Ниш и София. 

Б. Димитров 

В босилеградската гимназия след края на първото полугодие

Успехът и поведение-
то са сравнително добри Завинаги ни напусна леген-

дарният професор, доктор на 
историческите науки Кръстьо 
Манчев. Роден в село Борово-
Верзар преди 93 години, израс-
нал на крачки от границата 
между България и Сърбия, 
той е съвременник на бурни 
епохи. Като студент преко-
сил реката, която не била само 
граница между две държави, 
а граница между две враж-
дуващи системи, и се озовал 
в България. Там става „бъл-
гарин второ качество”, изп-
ращат го край друга граница 
- в Симеоновград (Марица). 
Това, че е живял край гра-
ницата в сиромашия, в пос-
тоянни кризисни времена, в 
различни диктатури и обще-
ствени системи, че е учил в 
Югославия и в България, както 
и неговата дълбоко хуманна 
натура му помогнали, макар 
и при непрекъснат натиск 
и „газене”, работейки като 
учител, професор и учен, да 
израсне в един от водещите и 
най-влиятелни историци на 
Балканите. В своите научни 
трудове, в своите истории 
за балканските народи, той 
чрез научен подход изнасяше 
наяве историческата истина 
за нашето минало, на много 
места коренно различна от 
общоприетата „политическо-
глашатайска” история. По 
думите му, понеже за него 
историята е наука, а не поли-
тика, до промените през 1989 
г. пише „за чекмедже”, а след 
това идва до истинска ерупция 
на творчеството му. Излизат 5 
впечатляващи тома на „Исто-

рия на Балканите”, запознава 
българската научна обществе-
ност с историята на Сърбия, с 
„балканските разпри”. В твор-
бите му намираме социалната 
черта на събитията, чувстваме 
неговото истинско разбиране 
за другите и инаквите, а от тях 
блика хуманността му. Него-
вият научен и човешки хаби-
тус и критиката на балканския 
национализъм са всеизвестни 
и разбрани не само от учените 
на Балканите, но и в Чехия, 
Германия, Русия ...и, което 
може би е най-важното, от 
всички добросъвестни хора и 
учени в България и Сърбия.

За скромния човек, готов 
винаги да помогне, за уче-
ния, проф. д-р Кръстьо Ман-
чев историята беше наука в 
служба на научната истина. В 
тези времена, все още трудни, 
да не забравим хуманното 
дело и послание, нито живота 
и труда на незабравимия 
Кръстьо Манчев.

Лека му пръст!
Ненад Стефанов,  

Цветко Иванов и Иван Иванов

In memoriam 

Кръстьо Манчев

Успехът и поведението в 
края на първото полугодие 
от учебната 2018/2019 г. в гим-
назията в Босилеград са срав-
нително добри и са почти на 
същото ниво както и предиш-
ните години, казва директорът 
на училището Владимир Гри-
горов.  

От общо 206 ученици в 
средното ни училище, 134-
ма завършиха първия срок с 
положителен успех, а 72-ма 
имат по една или повече слаби 
бележки. Положението спо-
ред успеха е следното - 55-има 
са завършили с отличен успех, 
44 с много добър, 34 с добър, 
един със задоволителен, 15 
имат по една, 15 по две, а дори 
42-ма ученици са с по три или 
повече слаби. 

Успехът по класове: 
От 52-мата първокласници 

14 са отличници, 17 са завър-
шили с много добър успех, 4 
с добър, докато 17 имат слаби 
бележки. 

При второкласниците - от 
общо 46 ученици, първото 
полугодие 13 са завършили 
с отличен успех, 10 с много 
добър, 10 с добър успех, а 13 
имат по една или повече слаби 
бележки. 

От 52-мата третокласници 
15 са отличници, 8 са завър-
шили с много добър успех, 15 
с добър, а 14 имат по една или 
повече слаби. 

При четвъртокласниците 
- от общо 56 ученици, 13 са 
отличници, на 9 в книжката 
ще бъде отбелязано много 

добър, на 5-ма добър, докато 
18 имат слаби бележки.  

Григоров изтъква, че успе-
хът през първото полугодие 
е почти на същото равнище 
като миналогодишния, а в 
някои класове има и подоб-
рение. Той изрази надежда 
успехът да бъде по-добър през 
втория срок, понеже според 
досегашната практика, в края 
на учебната година учениците 
са по-усърдни и бележат по-
добри резултати. Що се касае 
дисциплината, той посочи, че 
е била на задоволително рав-
нище, а единствено изключе-
ние представлява повишеният 
брой отсъствия при някои уче-
ници от IV клас. 

П.Л.Р.

146 години  
от гибелта на 
Левски

Тази година се навършват 146 
години от обесването на Апос-
тола на свободата – Васил Левски. 
Отбелязването на годишнината 
в Димитровград  ще продължи 
три дни.

Честванията ще започнат на 17 
февруари вечерта, когато в голе-
мия салон на Центъра за култура от 19.30 часа ще бъде 
изнесена театралната постановка „Разпитът“ с участие 
на българските актьори Христо Мутафчиев и Веселин 
Плачков. 

На 18 февруари от 11.30 ч. в Спортната зала ще се състои 
Лекоатлетически турнир „Лъвски скок“, промотьор на 
който ще бъде известният сръбски лекоатлет Драгутин 
Топич. Вечерта на същия ден отново в салона на Центъра 
за култура ще бъде прожектиран телевизионният театър 
„Тайната вечеря на Дякона Левски“. 

Програмата по отбелязването на годишнината от 
гибелта на Левски ще приключи на 19 февруари от 12 ч. 
с възпоменателна церемония и полагане на венци и цветя 
пред бюст-паметника на Апостола в центъра на града.

Д. Х.
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Прилагането на информационните и комуникационни техно-
логии в образованието са допринесли за развитие на нови 
модели на преподаване с учене, които се провеждат извън 
класната стая. Образованието трябва да се възползва от гло-
бализацията на комуникацията, но и да осигури критика на 
неговите негативни последици в защита на човечеството с цел 
обезпечаване хуманистично социално развитие. 

Пише: проф. д-р Ванче Бойков

Предимства на дистанционното обучение
Дистанционното обучение дава уникална въз-

можност за придобиване на висококачествено обра-
зование, без посещение на учебно заведение, а в 
поредицата предимства най-често се подчертава 
неговата гъвкавост. Този начин на образование се 
оказа значително по-адаптивен от класическия, тъй 
като дава възможност да се учи от всяка точка на 
света, в удобно за всеки време, учащият сам опре-
деля времето и продължителността на обучението, 
скоростта на усвояване на учебните единици. За 
участие в този учебен процес като условие е достъп 
до интернет. 

Една от най-често акцентираните добри страни на 
дистанционното обучение са и икономиите. В този 
смисъл е ясно, че обучението в домашни условия 
е сравнимо по-евтино, защото парите и времето, 
предвидени за пътуване до училище и учебните 
заведения, също се спестяват. 

Дистанционното обучение не намалява вече  уста-
новените взаимодействия, а може значително да 
ги увеличи. Чрез информационните технологии е 
възможно индивидуално придобиване на знания, 
непрекъсната обратна връзка и мониторинг на 
напредъка. Учащият има възможност на взаимна 
комуникация и обмен на различна информация. 

Като най-съществени се очертават следните пре-
димства на дистанционното пред традиционното 
обучение:

- учението е индивидуализирано, като създава 
възможност учащият да напредва с темпове, които 
съответстват с неговите психологически и възпри-
емчиви способности от определена сфера;

- в комбинация с други електронни източници на 
информацията (електронни енциклопедии, списа-
ния, библиотеки и WWW) се обезпечава най-акту-
алното съдържание в съответствие със собствените 
интереси;

- чрез постоянно или случайно взаимодействие 
с източниците на информацията нараства актив-
ността на учащите и се развива критично мислене, 
както и способността за анализ и заключение;

- взаимодействието се установява не само с обу-
чителите, но и с учащите от други училища, с които 
си разменят знанията и опита, а също приравняват 
нивото на знанията в различните училища;

- в образователните институции, в които няма 
достатъчно обучители по всички дисциплини, се 
обезпечава информация и се намаляват транспор-
тните разходи, свързани с пътуване на преподава-
тели;

- образователният софтуер, който позволява дис-
танционното обучение, е проектиран така, че оси-
гурява случайна евалуация на знанието във фазата 
на обучението, че с оценяването на знанието при 
взаимодействие с обучителя или с другите учащи 
извършва самооценка с помощта на образователен 
софтуер;

- осигурява се ангажиране на най-добри спе-
циалисти от дадена област и с това се повишава 
качеството на образованието;

- във факултетите и училищата, които имат прак-
тика в учебните заведения, медицинските центрове, 
заводите и други институции, е възможно критично 
преразглеждане на практиката, която прави препо-
даването по-ефективно и намалява разходите;

- дистанционното обучение, разбира се, представ-
лява значителна иновация, която в комбинация с 
традиционното обучение допринася за подобряване 
на качеството на образователния процес. 

Слабостите на дистанционното обучение
Дистанционното обучение, както и всеки модел 

на образование, независимо от това на каква инфор-
мационно-комуникационна и образователно-тех-
нологична база се основава, се среща с определени 
трудности и недостатъци. Тези слабости са свързани 
най-вече с голяма зависимост от технически и тех-
нологични аспекти предпоставки. Дистанционното 
обучение е налице от миналия век и през цялото 
време, повече от сто години зависи от наличието на 
комуникационната среда. Липсата на техническа 
и технологична подкрепа на практика блокира 
тази концепция на образованието. Въпреки че, 
дистанционното обучение изглежда по-евтино, 
развитието на мрежовата поддръжка и софтуер 
могат да станат много скъпи, ако училището раз-

чита прекалено много на образователна форма и се 
стреми да се адаптира към нея. Това привидно пре-
имущество може да се превърне в ключов дефект, 
особено в по-бедните среди. Основно препятствие 
в дистанционното обучение е невъзможността да се 
осъществи пряко взаимодействие между обучителя 
и обучаващия. 

При дистанционното обучение често се усеща 
чувство на изолация и самота.

Като проблем, свързан с прилагането на концеп-
цията за дистанционно обучение, е и недостатъчната 
му адаптация. Някои учащи, благодарение на инди-
видуалните си предпочитания да работят самостоя-
телно, са много по-успешни от своите колеги. Освен 
това, за развитие на адаптивни (гъвкави) материали 
се нуждаят от повече време, отколкото тези, които 
са неадаптивни. 

Дистанционното обучение, както и всички други 
форми на електронно обучение функционира по-
добре, когато съдържанието се учи от части, а от 
учащите се изисква самостоятелна работа. В ситуа-
ции, когато е необходимо овладяване на материали, 
за които е нужно пряко сътрудничество между 
членовете на групата, ученето може да предизвика 
значително забавяне, особено ако участниците не са 
актуални и дисциплинирани. Участниците, които са 
нередовни с изпълнението на трудови задължения 
или които закъсняват може да попречат на групата 
да постигне поставените цели. Един от проблемите 
може да бъде и с неподготвените преподаватели. 
За да бъде успешен, онлайн учителят трябва да е 
опитен педагог, а същевременно да бъде харизма-
тичен и да има предприемачески дух. Трябва да 
разполага с емоционална интелигентност, опит и 
да има познания върху материала.

Недостатъците могат да бъдат  свързани с педа-
гогически, методически и психологически характе-
ристики на участниците, както и с организационни 
и социални обстоятелства, в които се осъществява 
този процес на обучение. Един от тези проблеми, 
които имат обща валидност е фактът, че не е напра-
вен адекватен учебник, който да задоволи всички 
нужди на учащите в овладяването на различните 
материали, необходими за изучаване на конкретни 
области. 

Не бива да се забравя и фактът, че дистанцион-
ното обучение, както впрочем и другите видове 
електронно образование, имат определени огра-
ничения и бариери в сравнение с класическата 
образователна форма. 

(В следващия брой: Салмоновият модел на дистанци-
онното обучение) 

Съвременни тенденции  
в образованието

Съвременни тенденции в образованието

Предимства и слабости на дистанционното обучение

Площад д-р Зоран Джинджич, № 2, 18320 Димитровград  
тел: +381 10 362 177; е-mail: kulturacaribrod@mts.rs

На основание чл.35 и 36 от Закона за културата 
на Република Сърбия („Държавен вестник РС, 
№ 72/2009 13/16, 30/16 – поправка член 12 и 13 от 
Статута на Културния център Димитровград и 
решението на Управителния съвет № 10/31.01.2019. 
на заседанието, проведено на 31.01.2019 г., обява 

К о н к у р с
I. За избор и назначаване на директор на Кул-

турния център Димитровград за период от 4 
години,

II. Кандидатът за директор трябва да изпълнява 
следните изисквания:

Общи изисквания
1. Да е гражданин на Република Сърбия,
2. Да е над 18 години,
3. Да притежава общо здравословно състо-

яние,
4. Да не е осъждан с присъда безусловно 

лишаване от свобода от най-малко шест месеца
5. Да няма повдигнато углавно дело срещу 

кандидата 

Специфични  условия
1. Да е с висше образование,
2. Да има организациони умения в областта 

на културата
3. Да приложи програма за работа и разви-

тие на ведомството, като съставна част на конкур-
сната документация, в унисон с чл. 36 алинея 2 от 
Закона за културата,

4. Да има трудов опит от най-малко 5 (пет) 
години в професията (чл. 36 от Закона за културата 
на Република Сърбия)

III. Срок за подаване на заявленията за участие 
в конкурса е 15 (петнадесет) дни от деня на пуб-
ликуването на конкурса.

IV. Заявленията с конкурсната документация 
се подават лично в общата служба на Културния 
център Димитровград или по поща на следния 
адрес: Площад „Д-р Зоран Джинджич“ 2, 18320 
Димитровград /конкурс за директор/ ДА НЕ СЕ 
ОТВАРЯ

V. Ненавременните и непълни заявления няма 
да бъдат разглеждани.

VI. Управителният съвет на ведомството ще 
направи избор на кандидат до 30 дни от приклю-
чването на конкурса и предложението ще връчи 
на основателя.

Управителен съвет на Културния център  
Станимир Андреевич, председател
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Св. мчк Трифон – „Зарезоя”
На 14/1 февруари Православната цър-

ква чества един от най-славните светци-
лечители Св. мъченик Трифон. Той се 
родил около 225 г. в с. Комсада, близо до 
гр. Апамия, област Фригия в Мала Азия. 
Родителите на св.Трифон били дълбоко 
вярващи християни и отрано се постарали 
у своето чедо да разгорят любов и преда-
ност към Бога. Трудът на родителите скоро 
дал своя плод. Свети Трифон бил още 
дете, когато по негова молитва Бог вършел 
чудеса. Едва на 17години той излекувал 
дъщерята на римския император Гордиан 
и с това си спечелил голяма слава. Понеже 
Бог тъкмо чрез него дал изцеление на Гор-
диана, истинността на обясненията му, че 
живият и истинският Бог, в Когото вярват 
християните, е излекувал девойката, била 
очевидна за всички. Мнозина повярвали 
и се кръстили. Императорският дом се 
изпълнил 
с радост. 
Благоволе-
нието на 
и м п е р а -
тора към 
х р и с т и я -
ните ста-
нало тол-
кова явно, 
че вече го 
смятали за 
таен хрис-
т и я н и н . 
Той обда-
рил богато 
свети Три-
фона и с 
благодар-
ност го 
изпратил 
у дома му. 
Но сърцето на юношата било чуждо за 
богатството, затова той раздал из пътя си 
всичко на нуждаещите се. Но следващият 
император - Декий Траян се оказва непри-
мирим враг на християнското учение. Той 
дал заповед всички по-тачени християни 
да бъдат изправени пред съд. Сред тях бил 
и Трифон, който не искал да се отрече от 
Христос и пострадал с мъченическа смърт 
- посечен с меч.

Първата пролетна резитба на лозите 
лозарите правели символично именно в 
деня, в който се възспоменава св. мъченик 
Трифон. Този ден те нарекли “Трифон 
Зарезан”, в нашите краища е известен 
и като „Зарезоя”. Основния празни-
чен обред - зарязването на лозята, се 

изпълнява обикновено от мъжете лозари, 
макар че на места зарязват и жени, моми 
и ергени или двама съпрузи.

През месец февруари започва годиш-
ният цикъл на обработка на лозите в Южна 
Европа, също така и в България и Сърбия. 
Сутрин след църковната служба мъжете 
поемат на групи към лозята, за да се помо-
лят за плодородие след дългата зима. Там 
те най-напред се прекръстват към изгрев 
слънце, отрязват няколко пръчки от една 
или три лози в средата или в краищата 
на лозето, поливат корените и отрязаното 
място с вино, а някъде посипват и пепел. 
Отрязаните лозови пръчки се навиват на 
венец, който се отнася вкъщи и се поставя 
пред иконата. Със светената трифоновска 
вода се поръсват лозите. Като приключи 
зарязването, в лозята се слага богата тра-
пеза с донесеното от дома.

След зимния слънчев кръговрат Три-
фон Зарезан е първият празник, чиято 
обредност се изпълнява сред природата. 
Традицията с години се спазва и в димит-
ровградски край, където почитателите на 
лозята и любителите на виното използват 
празника да се срещнат, да изпълнят праз-
ничния ритуал, да се помолят на светеца 
и на Бога за богата и плодородна година, а 
разбира се и да си пийнат по някоя чашка 
вино и да се повеселят.

Честит празник на всички лозари и 
винопроизводители! Пожелаваме им 
много берекет и добра реколта през тази 
година! Да има хубаво грозде, да направят 
хубаво вино!

Д. Х.

Сретение Господне  
- празникът на  
срещата с Христос

Четиридесет дни след Рождес-
тво Христово, на 15/2 февруари 
отбелязваме един от дванадесетте 
велики празници през годината 
- Сретение Господне. Тъй като 
обикновено се случва в делничен 
ден, ние почти забравяме праз-
ника, въпреки че той отбелязва 
завършването на коледното време 
и разкрива осъзнаването на пъл-
ния смисъл на Рождеството от 
човека, пребъдващ в чиста и пълна 
радост.

От 2001-ва година това е и деня, 
в който Сърбия чества и своя наци-
онален празник - Деня на държав-
ността. Празникът е определен 
поради две важни за страната 
исторически събития, станали 
именно на Сретение Господне 
– 1804 г. в Орашац е започнало 
Първото сръбско въстание, когато 
вождът Караджордже Петрович 
вдига народа на въоръжена борба 
за освобождение от турците. По-
късно през 1835 г. в Крагуевац е 
приета първата конституцияна 
Сърбия.

Празникът Сретение Господне 
припомня и съзерцава едно съби-
тие, записано в Евангелието на 
св.ап. Лука. Четиридесет дни след 
рождението на Иисус Христос във 
Витлеем Йосиф и Мария, спаз-
вайки религиозните правила по 
онова време, довеждат детето в 
Йерусалим, за да Го представят 
пред Господа, както е записано 
в закона Господен (Лука 2:22-23). 
Евангелието продължава: 

“Тогава имаше в Йерусалим 
един човек на име Симеон; и тоя 
човек беше праведен и благоговеен, 
и чакаше утехата Израилева; и Дух 
Светий беше върху него. Нему бе 
предсказано от Духа Светого, че 
няма да види смърт, докато не 
види Христа Господен. И дойде 
по вдъхновение в храма. И когато 
родителите донесоха младенеца 
Иисуса, за да извършат обичая 
по закона, той Го прегърна, бла-
гослови Бога и рече: „Сега отпус-
каш Твоя раб, Владико, според 
думата си с миром; защото очите 
ми видяха Твоето спасение, що Си 
приготвил пред лицето на всички 
народи - светлина за просвета на 
езичниците и слава на Твоя народ 
Израиля.“ (Т.е. сега вече ми поз-
воляваш да поема пътя на отците 
си. Сега вече ме оставяш да прек-
рача прага на смъртта и той не е 
страшен за мене, защото аз видях 
спасението, моето спасение, спа-
сението на Твоите люде.)

А Йосиф и майка Му се чудеха 
на казаното от него. И благослови 
ги Симеон и рече на Мария, майка 
Му: „Ето, Тоя лежи за падане и 
ставане на мнозина в Израиля и 
за предмет на противоречия - и 
на сама тебе меч ще прониже 
душата, за да се открият мислите 
на много сърца.” Тия думи, тогава 
не напълно ясни за ония, които ги 

чули, са ни обяснени чрез земния 
живот на Спасителя. Той дал на 
народите нов закон – закона на 
любовта и благодатта, но Самия 
Той и Неговото учение станали 
за мнозина предмет на спорове и 
противоречия. А Пресвета Бого-
родица по време на страданията и 
кръстната смърт на своя Син пре-
живяла такава скръб, че действи-
телно меч пронизал душата й.

В църковната служба на този 
ден се подчертава фактът, че 
Иисус, Синът и Словото Божие, 
чрез Когото бе създаден света, сега 
лежи като младенец в ръцете на 
праведния Симеон. Същият този 
Божи Син, Законодателят, сега 
Сам изпълнява Закона, носен на 
ръце като човешко дете, като дете 
на смъртни хора. 

Каква е връзката на това съби-
тие с нас, с нашата вяра? Праз-
нуването на Сретение Господне 
не е само историческо възпоми-
нание. Вдъхновени като Симеон 
от същия Свети Дух, и водени от 
същия Дух в Църквата на Спаси-
теля, членовете на Църквата могат 
да очакват своята собствена среща 
с Господа. И също като праведния 
Симеон могат да свидетелстват, 
че и те могат да напуснат света с 
мир, след като очите им са видели 
Божието спасение в лицето на 
Христа. Има ли на света нещо по-
радостно от срещата с този, когото 
обичаш? Този старец е прекарал 
целия си живот, очаквайки свет-
лината, която озарява всички, и 
радостта, която изпълва всичко. 
И колко неочаквано и красиво е 
дошла при Симеон дългоочаква-
ната светлина и радост чрез едно 
дете. Представете си треперещите 
ръце на стария човек, когато поема 
в обятията си четиридесетдневния 
младенец толкова нежно и вни-
мателно; очите, които се взират 
в малкото създание и се пълнят 
със славословия. Симеон е чакал. 
Той е чакал през целия си живот 
и със сигурност е размишлявал, 
молил и вглъбявал в очакването си 
така, че накрая целият му живот 
се е превърнал в едно постоянно 
радостно очакване.

Сретение Господне е празник на 
истинска среща с Бога. Да не вър-
вим по пътя на богоотрицанието 
и богоборчеството, но достойно 
да приемем в себе си Иисус - Бог 
на любовта и правдата. И ако ние 
носим Бога у себе си, тогава и в 
ежедневните ни срещи с хората, 
сред които живеем и творим, ще 
бъдем в състояние да вграждаме 
в живота божествените начала на 
истината, доброто и красотата.

По благочестивия обичай и днес 
новородените деца на 40-ия ден от 
рождението им би трябвало да се 
занасят в храма за благословение, 
а на майките да бъде прочетена 
определена молитва.

Подготви Д. Христова

И тази година в Звонци

Отбелязване на Баба Марта на 6 март 
В централното село на 

Звонския край – с. Звонци, 
от няколко години тра-
диционно се отбелязва 
типично българският 
празник Баба Марта. Чел-
ните хора на Звонско всяка 
година организират тър-
жеството с някоя партнь-
орска община в България. 
Този път партньор в орга-
низирането на проявата ще 
бъде българската община 
Костинброд. Договора са 
постигнали представите-

лите на Звонския край Иван 
Таков и Саша Златанов, 
които неотдавна пребива-
ваха в Костинброд и разго-
варяха по темата с челните 
хора на тази община. 

Иван Таков, завеждащ 
Канцеларията на Нацио-
налния съвет на българс-
кото малцинство в Звон-
ско и член на Общинския 
изпълнителен съвет на 
Бабушнишка община, 
сподели пред вестника ни 
някои детайли във връзка 

с отбелязването на праз-
ника: „Костинбродчани 
най-напред ще предста-
вят на нашите деца, но 
и на нас по-възрастните 
какво всъщност представ-
лява празника Баба Марта 
за българския народ. След 
това деца от Костинброд-
ско ще покажат на нашите 
как се изработват марте-
нички, а по-късно дейци от 
тамошния Културен цен-
тър ще изнесат културна 
програма”.                 Б. Д.
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Гост на „Ново Братство” – проф. д-р Татяна Кръстева-Михайлова 

Много обичам Димитровград... 
* Г-жо Кръстева-Михайлова, първичният повод да Ви 
помoлим за разговор за вестника ни е престижната 
награда „Невен”, която получихте неотдавна за твор-
бата си от областта на популярната наука. Надявах-
те ли се да я получите? 

- Бях чувала за тази награда, но се оказа, че Издателство 
„Креативен център” от Белград, което публикува книгата 
ми „50 експеримента от живия свят” не ми бе съобщило, 
че с нея е кандидатствало за наградата „Невен” в областта 
на популярната наука. Както е известно тази награда 
се дава в три области – за най-добро белетристично 
произведение, за най-добра илюстрация и за най-добра 
творба от областта на популярната наука. Моята книга 
бе номинирана в третата област. Изненадах се, когато 
по телефона ми се обадиха от „Невен” и ми съобщиха 
новината. В първия момент си помислих, че става дума 
за някаква грешка, но след като споменаха Издателство 
„Креативен център”, проумях за какво става дума и, 
разбира се, почувствах се изключително щастлива.  
* Досега сте публикували няколко книги. Можете ли 
да ни припомните кои са те? 

- През 2000 г. публикувах първата си творба под назва-
ние „Зелената планета”. Издател бе НБ „Детко Петров” от 
Димитровград. Тогава финансово ми помогнаха и орга-
ните на местното самоуправление. Ставаше дума за книга 
с творби, в които са залегнали стихове на екологически 
теми. С течение на времето публикувах още три книги и 
то: „50 експеримента от микросвета”, „50 експеримента 
от химията” и „50 експеримента от живия свят”. 
* А защо сте се „хванали” за този брой 50? Защо не 
бяха, примерно, 100 или 200 експеримента? 

- Ха, ха... Имаше си причина! Преди мен един колега 
физик за посоченото издателство бе написал книга под 
название „50 експеримента от физиката”. В издателството 
бяха решили да установят поредица от книги от областта 
на популярната наука и се оказа, че би било удачно аз да 
я продължа в същия дух, пишейки именно по темата за 
експерименти от посочените три области. Предложиха 
ми да бъдат по 50 на брой и аз се съгласих. 
* В момента работите като професор в Природо-ма-
тематическия факултет (ПМФ) в Ниш. Как стиг-
нахте дотук? През какви етапи мина Вашето обра-
зование?  

-  Основно училище завърших в Димитровград. Две 
години се учих в димитровградската гимназия, след което 
средното си образование продължих в едно специализи-
рано училище в Ниш, в което доминираха природните 
науки и особено биологията. Молекулярна биология и 
физиология - специалност генно инженерство, завърших 
в Природо-математическия факултет в Белград. Докто-
рантура завърших в Природо-математическия факултет в 
Нови Сад през 2009 г. Специалността бе микробиология. 
След това започнах да преподавам в Природо-математи-
ческия факултет в Ниш, в Департамента за биология и 
екология. Разбира се, започнах като доцент, след което 
станах извънреден и накрая редовен професор. 
* Какво образование получихте в димитровградската 
гимназия? 

- Вижте, мога да говоря само за времето, в което аз бях 
ученичка в това учебно заведние. Мисля, че получавам 
съвсем солидна основа за по-нататъшното образование. 
Тогавашните гимназиални учители бяха съвсем солидни. 
С други думи казано – напълно съм доволна от качеството 
и количеството на знания, с които се сдобих в димитров-
градската гимназия. 
* Колко предмета в момента преподавате в нишкия 
ПМФ? 

- Преподавам общо шест предмета. На студентите в 
основния учебен цикъл това са микробиология и aлголо-
гия и микология, в обучението за научна степен „магис-
тър“ предметите, които преподавам, са биологическите 
симбиози и екологията на микроорганизмите, а за науч-
ната степен „доктор“ - предметите токсини на микроор-
ганизмите и методология на експерименталната дейност 
в микробиологията. Бих напомнила, че съм основател на 
микробиологичната лаборатория към ПМФ в Ниш и че 
съм ангажирана и в Природо-математическия факултет 
в Косовска Митровица. Що се отнася до лабораторията в 
Ниш, аз я завеждам. С подкрепата на ръководството на 
факултета и група колеги успях да я създам от нулата, 
преграждайки един коридор в сградата на факултета. 

Днес лабораторията е оборудена с най-различни уреди, 
апаратури и инструменти, които почти сама обезпечих. 
В нея днес се вършат най-различни експерименти, пишат 
се магистърски трудове, докторски дисертации и пр. 
* Трудно ли Ви беше да стигнете до научната степен 
„доктор на науките“? Трябваше ли много да се учи и 
да се лишите от много неща, за да бихте я придоби-
ли? 

- По принцип не разсъждавам в тази насока. Опреде-
лих се да следвам това, което истински обичах. И когато 
веднъж се тръгне в една насока, няма назад. В интерес 
на истината, понякога ми се струва, че имам нужда да 
се занимавам с някокъв вид изкуство. Може би това ми 
е несбъдното желание, което се опитвам да наваксам, 
пишейки творби за деца от областта на популярната 
наука. Това по някакъв начин е отражението на нуждата 
ми да се занимавам с нещо, което е креативно. Все пак 
науката е наука. Не казвам, че в нея липсва креативност, 
но тази е от друг вид. Бих напомнила, че като ученичка 
в гимназията обмислях идеята да се запиша във Факул-
тета по приложни изкуства в Загреб и то специалността 
дизайн на облекло. Оказа се, че по това време в държавата 
започна нещо „да кипи”, Загреб беше далече, а татко ми 
говореше, че това може би и не е истинската професия за 
мен и че с нея, доколкото я обичам, мога да се занимавам 
и през свободното си време, т.е. във вид на хоби. 
* Чували сме, че е много по-трудно да се завърши мо-
лекулярната биология, отколкото, да кажем, класи-
ческа биология. 

- По-трудно е, защото това е комбинация от три науки 
– биология, химия и, до определена, но не толкова малка 
степен, физика. Като студентка в трети курс избрах спе-
циалността генно инженерство. Мога да ви кажа, че 99 на 
сто от колегите ми, които завършиха тази специалност, 
заминаха да работят в чужбина. Ето, аз останах. Може 
би затова, че съм, както обикновено се казва, „роден 
патриот”.
* Имате ли днес хоби, г-жо Кръстева-Михайлова? 

- Едно време почти нямах свободно време. Следване, 
учене, работа, семейство... Днес през свободното си време 
обичам да чета литература. Любимите ми автори са 
Мураками и Ирвин Ялом. 
* Колко научни трудове сте написали досега? 

- В момента са 47. В актива си имам и 50 участия в 
научни събрания, съответно симпозиуми. Автор съм 
на две научни книги или практикуми, както и на един 
учебник за биологичните симбиози, предназначен за 
студентите. 
* Казахте, че обичате професията си. Какво е най-ху-
бавото в нея? 

- Работата с младите, които имат жажда за знания. 
Бих оценила, че около 20 на сто студентите изпитват 
тази жажда. Ето, примерно, един студент от Пирот бе 
заинтересован експериментално да изследваме просло-
вутия пиротски колбас „пеглана кобасица“. Сформи-
рахме научен тим, извършихме необходимите анализи 
и дойдохме до извода, че месото в този колбас е много 
здравословно, тъй като е ферментирало. И студентът 
изпита голямо задоволство. На един друг студент тат-
кото му бе пчелар. Той пък донесе мед от кошерите му и 
анализирахме какви съставки има. Вършейки анализ на 
меда, стигнахме и до твърде интересното заключние, че 
медът от вида „медлика”, който на пазара по принцип 
е подценен, се оказа най-здравословен. След като извър-
шим подобни изследвания, студентите, които наистина 
изпитват голямо влечение към науката, остават доволни. 
А и ние, професорите им, се радваме заедно с тях. Поня-
кога, след някои успешни и интересни изследвания, 
пишем и научни трудове, които публикуваме в специа-
лизирани списания. 
* В кои списания? 

- По принцип чуждестранни и при това на английски 
език. Има и в Сърбия научни списания от нашата област, 
но те или са в третата категория научни списания, която 
е най-долна, или пък изобщо не са категоризирани. 
* Споделихте толкова лаконично, че научните тру-
дове пишете на английски език, като че ли това не е 
нищо особено!  

- Ами, това е част от професията ми. Нужно е да 
знам английски език и да боравя добре особено с тер-

минологията от моята сфера на науката, за да мога да 
продължавам напред, да се усъвършенствам. Това е нещо 
съвсем логично в професията ми.  
* Кои още чуждестранни езици знаете? 

- Знам български, но това за мен не е чужд език, понеже 
съм българка по националност, нали? Служа се с руски 
език, в смисъл да мога безпрепятствено да чета на този 
език, но трудно го говоря. 
* Г-жо Кръстева-Михайлова, някак ни се струва, че 
сте много скромна жена. Какво казвате, че сте по про-
фесия на пътните полицаи, когато Ви спрат, заради 
каране с превишена скорост? 

- Ха, ха, ха..., не се е случвало да ме спират, заради 
каране с превишена скорост! Аз съм дисциплиниран 
шофьор! Когато ме спрат, поради някакъв контрол и 
евентуално ме питат какво съм по професия, казвам им, 
че съм професор. 
* В Сърбия обаче, когато се казва професор, обикновено 
се мисли на гимназиален учител. Вие уточнявате ли, 
че сте професор във факултет? 

- Не, не уточнявам! Вижте, за себе си нямам представа, 
че съм някаква важна личност. Просто едно такова ста-
новище не ми преминава през душата и главата. В моята 
„фирма” всички около мен са доктори на науките. Някои 
хора смятат, че ако съм се сдобила с тази научна титла, 
всичко в живота съм свършила. Дори ми внушават, че 
винаги трябва да наблягам, че съм доктор на науките 
и че преподавам във факултет. Но моето становище е 
следното: в нашата професия има стриктен ред, уста-
новен със закон. Да станеш доктор на науките е само 
първото стъпало. След това регламентите ти налагат 
какво трябва още да направиш, за да станеш най-напред 
доцент, след това извънреден професор и накрая редо-
вен професор. Трябва да се пишат научни трудове, да 
се участва в научни събрания... Аз съм се определила за 
този път. А който се определи за този път, той минава 
от една задача в друга, от работа в работа, и няма време 
да си задава въпроса може ли още или не може, а само 
гледа и върви напред...
* Семейството... 

- За съжаление, съпругът ми почина ненадейно преди 
няколко месеца. Това за мен бе голям удар. Останах със 
сина ни Лука, който е на 16 и половина години и който 
много ме обича и се грижи за мен. 
* Димитровград... 

- Много го обичам. Много обичам шопския говор и 
когато дойда в Димитровград, държа на него да си общу-
вам с хората. Разбира се, че в Димитровград и в с. Желюша 
идвам предимно затова - да видя баща ми, сестра ми и 
останалите роднини, но там някак ми е по-вкусна водата, 
а и въздуха ми харесва повече... Там миризмите са ми 
познати. Над моята къща в Димитровград е Рудината, от 
прозореца гледам нейното злачно пространство, слушам 
птичките как пеят, когато слизам в „чаршията”, мина-
вам по улицата, в която през пролетта ухаят липите... В 
Димитровград не се занимавам с научна работа, а само 
общувам с хората, идвам на кафе при старите приятелки, 
разтоварвам се и „зареждам батериите” за някои нови 
начинания... 
* Докато си пийвате кафето с димитровградските 
приятелки, случва ли се понякога малко и „местни 
клюки” да „анализирате”? 

- Ха, ха, ха..., има, има, и това го има...! 
* Ако, ако! И това е начин за разтоварване от понякога 
нелекото ежедневие! Г-жо Кръстева-Михайлова, бла-
годарим Ви, че отделихте време за разговор за нашия 
вестник, срещата ни с Вас представляваше чудесно 
преживяване, а времето ни мина неусетно. Пожелава-
ме Ви и занапред много успехи в професията Ви и в 
живота изобщо! 

- Благодаря и на Вас за вниманието! Всичко добро! 

Разговора проведе:  
Б. Димитров
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Скръбна вест
Oсведомяваме роднини и приятели, че 

нашият мил

ВАСИЛ ВИДЕНОВ 
(1953-2019) 

почина на 31.01.2019 г. 
Погребението се състоя на 01.02.2019 г. 

в димитровградските гробища.
Винаги в сърцата си ще носим хубавите спомени за 

теб! 
Опечаленото семейство

Тъжен помен
На 24 февруари 2019 г. се навършват 19 

години от смъртта на нашата мила сестра 
и леля

КОСТАДИНКА ГОГОВА –КАЯ 
от Ниш

Винаги ще те носиме в сърцата си. 
Твоите: Оливера, Любица, Биргида

Тъжен помен
На 9 февруари 2019 г. се навършават 18 

тъжни години от преждевремената смърт 
на нашия мил съпруг, баща, тъст и дядо

ИЛИЯ ПЕТРОВ – ЛИКА 
от Димитровград

Скъпи наш, много ни липсваш. Вре-
мето минава, но болката и тъгата ни по 
теб остават. Вечно ще живееш в нашите 
сърца. Почивай в мир. 

Твоите: Оливера, Любица, Биргида, Весе-
лин, Деян, Асен, Илия и Валентина 

На 9 февруари се навършиха 16 ТЪЖНИ ГОДИНИ, 
откакто не е сред нас моята мила майка 

МИЛКА  НАЙДАНОВА 
(1945-2003) 

търговка от с. Горна Любата
На 25 февруари се навършват ШЕСТ 

ТЪЖНИ МЕСЕЦА, откако ни напусна скъ-
пият ми баща

СТОЯН  НАЙДАНОВ 
строителен инженер от с. Барйе 

живели във Враня
Панихидата ще отслужим на Бунушев-

ските гробища във Враня на 17 февруари 
от 11 часа. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Времето минава, но тъгата си остава. 
Добрите хора не умират, те винаги оставят светла диря и 
честен път, по който да вървим.

Гордея се, че имах такива честни родители. Почивайте 
в мир!

Спомените за вас пази  
дъщерята Сунчица със семейството си

Кара втория век

На 15 февруари се навършват СЕДЕМ-
НАДЕСЕТ ГОДИНИ, откакто вече не е с 
нас нашата мила и обичана майка, тъща, 
баба и прабаба

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА  
от Димитровград

С много обич и тъга пазим в сърцата 
си спомена за теб!

Твоите дъщери Нада и Дана със семействата си

Димитровград 
Отложена „Зимната школа 
по спорт” 

Поради неблагоприятните климатични условия и про-
възгласената грипна епидемия в Пиротска община, Спортно-
туристическият център „Цариброд” и местният Спортен съюз 
отложиха поредното издание на мероприятието „Зимна школа 
по спорт”. 

Според предварителните планове, тя трябваше да се проведе 
на Планинарския дом в Пиротска община. Организаторите спо-
делиха, че не са се отказали напълно от проявата и че, доколкото 
препятствията за провеждането й бъдат премахнати в близкото 
бъдеще, тя все пак ще бъде организирана до края на зимата. 

Б. Д. 

Бре човек: при лекар не идва да търси лек, 
a кара втория си век, истинско чудо е този 
човек. Точно така е. Става дума за популяр-
ната планинарка от Ниш: Йелена Минарди, 
която е редовен участник в инициативите, 
които организира Планинарското дружество 
„Младост” в Босилеград. 

Славно - прословуто име сред планинарите, 
не само в Сърбия, но и в България и Македо-
ния, където редовно участва в изкачванията. 
Йелена Минарди е родом от град Алексинац, а 
живее в Ниш. От майка Роксанда и баща Мио-
драг. Основно училище е завършила в Алек-
синац, след това и Педагогическа академия, а 
като възпитателка е работила в Ниш. Зад нея е 
55-годишен планинарски стаж. Казва, че почти 
не съществува планина в Сърбия, която да не 
е изкачила. И още повече, на много планини 
в България, Македония, бивша Югославия, 
но и Гърция, Австрия... Сред тях са Копао-
ник, Стара планина, Миджор връх в Сърбия, 
Витоша, Пирин (връх Вихрен), Рила (Мусала) 
в България, Триглав, на Алпите най-високия 
връх Монблан (4810 м) и други. Носител е на 
редица грамоти и признания... Като планинар 
с голям опит, своите умения и опит Йелена е 
предавала на по-младите. Има толкова много 
незабравими случки и преживявания, за които 
винаги ще си спомня. Тя казва - планинарс-
твото е моето хоби, спорт и живот! Синът 
й Слободан е роден през 1957 година. Той 
е физиотерапевт и също е активен плани-
нар. Винаги придружава майка си и редовно 
посещават нашите планини: Бесна Кобила, 
Църноок... Йелена още като малка проявила 
интерес към природата, към природните кра-
соти и най-вече към планините. 

На въпросите ни какви чувства изпитва, 
какво най-много я въодушевява и какво за нея 
представлява планинарството, тя казва, че това 
е магически спорт и хоби, който в себе си съдъ-
ржа ходене, тичане, игра, пеене, а същевре-
менно и възхищение от природата и нейните 
красоти, каквито са планините и планинските 
върхове. Това е нещо неописуемо. Когато се 
изкачваме все по-високо, целта ни е да достиг-

нем самото планин-
ско било, където всеки 
планинар се чувства, 
като че ли е докоснал 
свода небесен и още 
повече, като че ли е 
получил криле и то 
онези, каквито прите-
жават Божите ангели. 
А самата гледка от 
планинското било е 
там някъде далече, 
далече към „омарата”, 
към прекрасните 

хоризонти и винаги се чувстваш, че просто, 
ей така, трябва да разшириш крилете си и да 
полетиш там, където в далечния хоризонт се 
докосват небето и Земята. Тогава ни хрумва 
нещо от мечтите – ах, Божичко мили, защо 
сега не бихме кацнали и на Луната...

А там на върха, веселите другари-планинари 
правят безброй снимки с фотоапаратите си 
и телефоните и за миг спират да мечтаят. 
Възхищават се от великолепната гледка към 
многото планини и планински била, някои 
от които вече сме изкачвали, или пък тепърва 
ще изкачваме и заедно ще пеем нашия плани-
нарски химн: „Планинари, планинари весели 
другари”. 

Тук на планинското било, над горица, където 
орли се вият, планината ни предлага  крис-
тално чист въздух и ни зарежда с положителна 
енергия, а на лицата ни се изписва младост. 
Планинарството е масово спортуване, което 
събира стотици планинари, сред които има 
деца, юноши, възрастни, но и столетници, как-
вато е Йелена Минарди. Освен с масовост, този 
спорт е характерен и с дружелюбие, приятел-
ство, любов – и с любителите на природата. 
А природата е благодатна - тя ни възвръща 
радост и ни зарежда с любов. 

Човече, на кълбото земно има Божи рай 
- знай - знай - знай,

това са планините и родния ни край!
Милко Александров 

Босилеград

Поредни успехи на младите  
босилеградски тенисисти 

Никола Захариев и Лука 
Николов, членове на отбора 
по тенис на маса „Младост” от 
Босилеград, завоюваха първи 
места в своите категории на 
турнира по тенис на маса във 
Враня, който бе организиран 
по повод освобождението на 
града от турското робство. 

Никола триумфира в 
категорията кадети младша 
възраст, а Лука спечели зла-
тен медал при по-възраст-
ните кадети. В състезанието 
участваха тенисисти от Ниш, 
Лесковац, Враня, Сурдулица, 
Бабушница, Пирот, Скопие, 
Крива паланка и Куманово. 

Тенисистите на „Младост” 
осъществиха добри резултати 
и в индивидуалните първенс-
тва за кадети и юноши в Ниш 
и Враня. Седмокласникът 
Никола Захариев спечели 
бронзово отличие на Индиви-
дуалното първенство за млади 
кадети във Враня, а с бронзов 
медал се закичи и на състеза-
нието на двойки, в което му бе 
партньор тенисист от отбора 
„Бело поле” от Сурдулица. В 
турнирите участваха и Лука 
Николов и Братислав Стоиме-
нов, които също осъществиха 
изключителни резултати, тъй 
като приключиха участието си 
в четвъртфиналите. 

Треньорът на босилеград-
ския отбор по тенис на маса 
Никола Талески изказва 
голямо задоволство от изклю-
чителното представяне на сво-
ите възпитаници, което, както 
подчертава,  представлява 
отличен стимул и занапред 
да продължават да се борят 
за нови постижения.

 П.Л.Р.
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• На проститутките се плаща 
спрямо определени тарифи, на оста-
налите спрямо спогодба.
• Как се казват мъжки проститутки? 
Простичукачи.
• Прелюбодеяние? Нито по-малка 
загуба, нито по-голяма неволя.
• Ако е точно, че отвъд вселената 
няма нищо, значи вселената същест-
вува в нищо - следователно и нашата 
планета заедно с нас е нищо.
• Ако не бяха  глупавите – умните 
биха останали незабелязани.
• Чуждата памет не смалява нашата 
глупост.
• Глупостта няма граници. Кадето 
и да е, на своя територия е.

Афоризми
Симеон КОСТОВ

Вицов е
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Прочетомо твойето писмо, па 
ютре дън дойдоше на каве деда 
Ордан и баба Тала, па пай га про-
четомо и дълго демантувамо. И  
това що си написал си йе бъш 
тека – колка нашата държава 
нейе наша, а и нийе колка не смо 
ньойни, а чужди, йебанджийе. 
После деда Лула и Ордан излез-
оше да купе леб, ама се забавише 
– стануше на леб. Я закърпи свите 
чорапци, баба Тала исплете целу 
преднйицу, а они гьи нема. Ка 
дойдоше деда Лула од вратата, 
йош се не собул, поче да орати, 
Не ми даде да окам по ньега:

- Немой да ни се карате, ама я 
води Ордана у нашето пензионер-
ско. По пут ми рече дека ники-
гаш не йе улезал тамо. Рекомо че 
сгрейемо дулицете с по йедън чай 
и че си идемо. Додека да испийемо 
чаят, събра се народ, напълни се. 
И почемо да демантуйемо за Нову 
годин, ко смо гьу йош ко деца 
чекали, ко смо се радували. А съга 
Нова годин стану за нас ко свака 
друга ноч, само повече музика на 
телевизиюту. Ама нали Даскалат 
све знайе, одма ни зарадува:

- Тая годин нема да йе ко лан-
скуту, са за Нову годин сви че 
добию честиткье. И телевизията 
че йе по-весела – каже он и се 
усмива.

- Кве честиткье, пита Сима и 
од кога. Ние с бабуту сваку годин 
добивамо од унуците. 

- Ама съга държавата че ни изп-
рати убаву честитку из Београд. 
Од догодина сви че плачаю пред-
плату за телевизиюту по 220 
динара месечно. Гледал – не гле-
дал. И пай преко струюту!

- Па нали оратейею дека че 
укьину и туя, дека вичимка нема 
да има предплата … и тегли им 
дългуту Сима. Лъжови!

- Ма Симчо, шупаль си ко кьу-
тук. Ка йе държавата укьинула 
нещо койе йе йеднуш увела, па 
и „привремено“, а да йе било у 
ньену корис. Само може да га 
продуже или повекьаю, а да га 
одмене – никико, обясни му Ганя 
Интин.

- Ма кво су 220 динара месечно. 
Нема ни кутия цигаре. Па требе 
и телевизията од нещо да живейе 
– умеша се Гоша, общински 
пацов.

- Да, требе да гьи плачамо та да 
ни по-убаво лъжу. Помисли си, 
направи рачун. Само около три 
милиона човека да плате, това 
йе преко половина милиярда 

Здраво  
деда Мане, динара месечно. Можеш ли ти с 

твоят шупляк да замислиш колко 
су това паре – пита га Ганя. 

- Па начъчкали се у туя телеви-
зию ко осиль у въльнени чорапци 
и сви сакаю убаве плате. А ко при-
ватнете телевизийе не наплачую 
предплату, па си газдете убаво 
живею? – не дава се Сима. 

- Ма де не се карайте, поче да 
гьи смируйе Даскалат. Кво су си 
решили, тека че си направе. Ама 
знайете ли дека су они това убаво 
смислили. Те съга нали подвър-
льише по 3000 динара ко помош 
на пензионерете. Па не сечате ли 
се – они су ни тея паре дали да 
имамо да си плачамо предпла-
туту у целуту нову годин. И да ни 
остане за паклу каве.

- Е Даскале, ко се сети това. Що 
ми одма не рече. Я мойете 3000 
пречука – не бео од време плачал 
воду, та тамън се уклопи – нами-
гуйе Пера Вртин. 

Сви се учакорише за тея три 
илядаркье, колка су им оне най-
важне у животат. Забоварише за 
предплатуту. Я и Ордан си пой-
домо и он ми каже: 

- Бре Мане, не съм знал дека 
йе тука тека интересно. Тука ко у 
скупщинуту у Београд, само тука 
има повече пензионери, него ли 
понекигаш у скупщинуту пос-
ланици. И тука сви дебатую, а 
не ко у скупщинуту – кьуту и ка 
им нажмикну, дизаю рукье. Я му 
реко, ка ти се арексуйе, ютре ка 
намириш стокуту, доведи баба 
Таску при баба Суску. Ем че си 
орате, нема су саме, ем че си нещо 
уработе, а я че те пак водим у 
пензионото. Ама първо требе да 
слутиш и кьутиш ко посланиците 
у скупщинуту, да се нещо не изле-
тиш, па да те некойи намразе или 
да ти се на децата свете. 

И нийе с баба Таску гълтнумо 
удицуту и се съглсимо. После се 
осъзна, ама късно беше. Я не съм 
политичар, йедно да мислим, 
друго да оратим, трето да чиним. 
Съгласимо се и готово.

Тека деда Мане, видиш ли дека 
мой Лула се изитрил. Ем си он 
доби другара да не иде сам до 
пензионото, ем я не му се кара, а 
поче одма да се карам по тия од 
власту и телевизиюту.

Ко мислиш деда Мане. Пред 
некою неделю ми Лула рече дека 
съм много акълия, а съга ме тека 
лъко и убаво мину. Дали йе това 
случайно?  

Айд у здравлье.
Баба Суска

Говорят си двама приятели:
- Абе, какво означава ако те сърби 

носа?
- Ами... на ядове.
- А като те сърби дясната ръка?
- Ами,май е на пари.
- А, ако те сърби левия крак?
- Абе човек ти от кога не си се 

къпал?
***
- Докторе, имам голям проблем. 

Хъркам.
- Знам, неприятно е. Сигурно жена 

ви не мигва по цяла нощ.
- Не, не е това, още не съм женен.
- Тогава какъв е проблемът?
- Това, че вече от трета работа ме 

уволняват!
***
Нане и Вуте седят пред селска къща. 

Навън е страхотен студ. Единият е с 
кожена шапка, другият е гологлав.

- Слушай, Нане, ти защо си с гола 
глава? Ще се простудиш! 20 градуса 
под нулата е!

- Гледай 
сега, Вуте, 
един път 
седях пред 
къщата с 
ушанка на 
г л а в а т а , 

съседът ме повикал да пием ракия, 
пък аз не съм го и чул!

***
Петгодишна дъщеря пита баща 

си:
- Тате, преди да се ожениш за мама 

кой ти е подсказвал как трябва да се 
кара колата?

***
Жена kъм съпруга си:
- Къде беше?
- На сватба. Уф, как се напихме, не 

можеш да си представиш...
- Представям си... Като те гледам в 

тази булчинска рокля...
***
Обажда се на 14-ти февруари жената 

и крещи истерично:
- Къде си по дяволите?
- Успокой се, скъпа - отговаря мъжът 

й - нали си спомняш онзи магазин в 
центъра, в който си хареса диаманте-
ния пръстен?

Жената се успокоява и с променен 
весел глас отговаря:

- Да, миличко, спомням си го.
- Е, аз съм в кръчмата отсреща и 

празнуваме Трифон Зарезан с коле-
гите.

***
 Мъж постъпва в манастир. Игумена 

го посреща и му казва правилата.
- Синко, тук спазваме обет за мъл-

чание. Само на 5 години имаш право 
да кажеш две думи. Ако си съгласен 
заповядай в нашата обител.

Минали пет години. Отива нашият 
герой при игумена.

- Кажи си брате тегобите.
- Храната малко!
-Добре брате, върви си в мир..
Минали нови пет години. Отива 

нашият пак при дядо игумен.
- Кажи си брате мъката.
- Леглото кораво!
- Върви си брате в мир..
Минават нови пет години. Отива 

нашият герой пак при игумена.
- Кажи си брате неволите.
- Напускам!
- Знаех си! От как си дошъл, не си 

спрял да мрънкаш!


