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Скъпи читатели, драги братя и сестри,
Редакцията на „Ново Братство“ ви поздравява
с празника на светите равноапостолни Кирил
и Методий, учители славянски - 24 май.
Деня, в който се прекланяме пред великото
дело на нашите първоучители. Нека то бъде
движещата сила, която ще води напред и нас,
и поколенията след нас!
Честит и благословен празник!

Славянските
първоучители –
светите братя
Кирил и
Методий
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В навечерието на Евроизборите в България

Надпреварват се 13 партии,
8 коалиции и 6 независими Стр.

кандидати
Папа Франциск в София Стр. 

Асфалтиране на пътища в
Босилеградско
Тито в Цариброд през
1965 година
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Още 20 нови работници в босилеградския текстилен
завод „Кентаур”
Стр. 

На Новосадския селскостопански панаир

Куп признания за млекарницата
„Стара планина”

Стр.
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Международен фестивал
„Великден на Tримеждието 2019”

Дейности на НС на малцинството ни
Учредени три комисии
Стр.

Стр.





На Републиканската олимпиада по сръбски език и
литература

Босилеградска гимназистка Стр.

спечели трето място
Портал

България ще финансира уреждането на
околността на Паметника-костница над
Цариброд

интегрира мултикултуралното
развитие между Сърбия и
България
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Министерството на държавната администрация и местното самоуправление

Конкурс за финансиране на проекти от
Бюджетния фонд за националните малцинства

Министерството на държавната администрация и местното самоуправление обяви
кoнкурс за проекти, които ще
бъдат финансирани от Бюджетния фонд за националните
малцинства. Конкурсът е обявен на 9 май и ще продължи
до 7 юни, а средствата запланувани за 2019 година във
фонда възлизат на 30 милиона
динара.

В изявлението си за РТС
министърът на държавната
администрация и местното
самоуправление Бранко
Ружич призова всички, които
притежават такова право, да
кандидатстват за финансиране на проекти от областта
на културата, която, както
той посочи, е определена
като приоритетна област за
финансиране на програми и
проекти през 2019 г.
“Целта е обогатяване на
културната дейност на националните малцинства”, каза
министър Ружич.
Право на участие в конкурса
имат институции, сдружения,

Предстоящото подписване
на споразумение по
програмата “Помощ за
развитие” за Нешков връх
Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Правителството на Република България
и Община Цариброд ще бъде
подписано от извънредния
и пълномощен посланик на
България в Сърбия г-н Радко
Влайков и кмета на град Цариброд г-н Владица Димитров.
Церемонията ще се състои на
9 май 2019 г. от 11 часа в град
Цариброд, Република Сърбия.
Одобреният за финансиране
от българската държава проект на Община Цариброд за
изграждане на електрифицирана инфраструктура на комплекса „Нешков връх” е на стойност 180 хил. лева и се реализира по линия на българската
политика за сътрудничество за
развитие. Значението на проекта е от изключително важно
значение за местната общност
с преобладаващо българско
население. Паметникът-костница „Нешков връх” е един
от безспорно най-значимите
културно-исторически паметници в историята на България
и Сърбия. В него почиват костите на загиналите българи и
сръбски войни в братоубийствената война от 1885 г.
С реализирането на проекта
ще се подобри инфраструктурата на историческата местност „Нешков връх”, достъпът до нея и до прилежащия
манастирски комплекс „Св.
Троица“, както и ще създаде
необходимите условия за про-

веждане на културни и образователни събития в комплекса
и пред паметника-костница.
Растящият брой туристи – българи, сърби и чужденци, които
посещават местността, заради
тежкия труднодостъпен терен,
принуждава още през 2016 г.
Община Цариброд да търси
варианти за асфалтиране на
пътя и изграждане на необходимата инфраструктура за
пълноценен достъп на туристи
до местността „Нешко връх”.
Финансирането на проекта ще
насърчи туризма в Община
Цариброд и ще спомогне за
по-голямата популяризация и
по-лесен достъп до комплекса
„Нешков връх”.
Първият етап от проекта,
който българската държава
ще финансира, е изграждането на електрифицирана
инфраструктура на комплекса
„Нешков връх”. Планира се
и последващо осветяване на
паметника с необходимите
осветителни тела, което ще
позволи през тъмната част
на денонощието да се вижда
от град Цариброд и прилежащата околия, както и от
България. Във втория етап
от проекта е предвидено
изграждането на асфалтов
път между град Цариброд и
комплекса „Нешков връх”,
за което Община Цариброд е
осигурила бюджетно финансиране.
Съобщение на пословството на
Република България

фондации, фирми и други
организации, чиито основатели са националните съвети
на националните малцинства,
както и граждански сдружения със седалище в Сърбия,

чиито дейности са свързани
със защита и насърчаване на
правата и позициите на принадлежащите към националните малцинства и др.
Минималната стойност
на финансовите средства
по индивидуален проект не
може да бъде под 150 хиляди
динара, а максималната не
може да надминава 1 милион
динара.
“Този фонд е само един от
начините, с които искаме да
подобрим правата, статуса
и свободите на принадлежащите към националните малцинства”, каза Ружич и припомни, че миналата година

са приети няколко закона,
касаещи подобряването и
защитата на правата на националните малцинства.
Фондът за националните
малцинства след пауза от 15
години е задвижен отново през
2017 г., а средствата за финансиране на проекти се увеличават от година на година. Тази
година фондът разполага с 30
милиона динара, което е 37%
повече в сравнвние с миналата
година.
От 2017 година близо 100
проекта са подкрепени от
Фонда за националните малцинства. 		
П.Л.Р.

Още 20 нови работници в босилеградския
текстилен завод „Кентаур”
В датската текстилна
фабрика „Кентаур”, която
от ноември миналата година
започна производството в
бившия цех на „Кобос”, тези
дни бяха ангажирани още
20 нови работници, които
сключиха трудови договори със
собственика. Те ще преминат
обучение и преквалификация
за работа в продължение на 6
месеца. Първите три месеца от
обучението ще се финансират
от страна на Националната
служба по заетост (НСЗ), а
останалите три - от самата
фабрика.
Ангажирането на новите
работници е резултат от
договора на кмета Владимир
Захариев с министъра на труда
и социалната политика Зоран
Джорджевич и директора на
Националната служба по
заетост Зоран Мартинович.
Договорът
предвижда
отпускане на финансови
средства от НСЗ за обучение
и преквалификация на 120
работници за нуждите на
новооткритите босилеградски
текстилни фабрики „Кентаур”
и „Викантекс” - 90 в „Кентаур”
и 30 във “Витантекс”.
Кметът Владимир Захариев
изказа благодарност към
министерството и към
Националната служба по
заетост, които, както изтъкна,
са позитивно откликнали
на исковете на общината и
са разрешили субсидии за
обучение и преквалификация
на незаети лица от трудовата
борса. Той подчерта, че
първоначално за 2019 г.
в Пчински окръг е било
разрешено финансиране на
обучение и преквалификация

само за 15 лица от трудовата
борса, а след разговорите му с
министъра и директора на НСЗ
е разрешено финансиране за
многократно повече незаети
лица.
Освен 20-те новоангажирани
работници, от началото
на годината в „Кентаур”
вече работят 34 шивачки,
а кметът обеща наскоро да
започнат работа още 14 лица
по програмата за обучение и
преквалификация на незаети
лица.
Босилеградска община,
която е собственик на обекта
на бившия текстилен завод
„Кобос”, миналата година
привлече
компанията
„Кентаур Балканс” ООД от
Дания, която се занимава с
производство на работни
костюми за ресторанти
и болници. Сключен е
едногодишен договор за
даване под наем на обекта,
който предвижда през първите

шест месеца компанията да
ангажира най-малко 60, а до
края на годината най-малко
120 работници.
Главният мениджър на
„Кентаур” в Босилеград
Петер Овереем изтъкна порано, че компанията вече е
вложила около 130 хиляди
евро за ремонт на обекта на
текстилния завод „Кобос” и
осигуряване на нови машини.
Ремонтирана е една част от
производственото хале,
извършена е реконструкция
на електроинсталацията,
монтирано е LED осветление,
ремонтирани са санитарните
възели и тоалетните, закупени
са и инсталирани два нови
котела за парно отопление,
подсигурени са нови
съвременни шевни машини,
ремонтирани са офисите и
др.
П.Л.Р.

Папа Франциск в София
Папа Франциск посети София на 5 и 6 май. Посещението
му превърна България в център на световното внимание.
Въпреки дъжда, хиляди хора от различни вероизповедания,
на площад „Независимост” в София посрещнаха Негово
Светейшество на фона на песента “We are the world” („Ние
сме светът”), изпълнена от детски хор.
На събитието присъстваха държавният глава Румен Радев
и премиерът Бойко Борисов, придружени от почти всички
представители на Министерския съвет.
След посещението на Светия отец премиерът Бойко
Борисов посочи, че в лицето на папа Франциск България
има голям приятел. От друга страна папата каза, че е останал
много доволен от посещението си, защото българският народ
е един здрав народ.
Това беше втората визита на глава на Римокатолическата
църква в България, след посещението на папа Йоан Павел
Втори през 2002 година.
С. Дж.
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От конкурс на сръбско министерство

Сисия на ОС в Цариброд

БЗБ разширена на 19 хектара
На неотдавнашната сесия
на Общинския съвет в Цариброд съветниците приеха
отчетите за работа и финансовите отчети за миналата
година на Центъра за култура,
библиотеката „Детко Петров“
и водомството Спортно-туристически център „Цариброд”.
Не бе дадена зелена улица на
финансовия отчет на Общинската организация на Червения
кръст, тъй като бе напревена
забележка, че приливите (от
републиканския и общинския
бюджети) не са изказани прегледно. Този отчет, след като
бъде коригиран в посочената
част, ще залегне в дневния ред
за следващата сесия на общинския парламент.
С решения на ОС Публичното предприятие „Комуналац” получи компетенция да

стопанисва с водопроводните
и канализационните мрежи
в с. Гоин дол и Бизнес зоната
Белеш. На същото предприятие бе предоставена и компетенцията да се грижи за лятното поддържане на пътищата
в територията на общината.
С решение за изменение
и допълнение на Плана за
генералното регулиране
(която дейност бе завършена

по съкратена процедура) бе
разширено пространството на
Бизнес зоната Белеш с 13, 13
хектара, така че тя сега заема
площ от 19, 08 хектара.
На сесията бяха приети
програмите за подкрепа на
младежта в общината зa 2019
г., както и за дейността на бюджетния фонд за стопанско развитие за същата година.
Б. Д.

XXVI Международен детски Великденски фестивал

Никица Симеонов от Босилеград спечели
състезанието по чупене на яйца
По повод Великденските
празници за 26-а поредна
година в Босилеград се проведе
Международният детски
Великденски фестивал, чийто
организатор е Сдружение
ГЛАС от Босилеград.
Освен централното събитие
- състезанието по чупене на
великденски яйца, в което се
включиха общо 629 деца на
възраст от 2 до 12 години от
Сърбия, България, Молдова,
Украйна, Македония и Босна
и Херцеговина, както и децата
мигранти от бежанския лагер
в Босилеград, и тази година
в рамките на фестивала
бяха организирани редица
културни мероприятия.
В турнира по чупене на яйца
триумфира шестгодишният
Никица Симеонов от
Босилеград. Второ място
зае 8-годишната Йелена
Димитрийевич от Босилеград,
а третото разделиха Дана
Христова (7 години) от
босилеградското село Рибарци
и Наталия Александрова (13
години) от Лесковац. Купите,
медалите и наградите на
най-успешните състезатели
връчиха Ангел Чолаков
- посланик на Р България
във Франция и постоянен
представител на Република
България към ЮНЕСКО, г-н
Андрей Ковачев - български
евродепутат, и известният
български алпинист Дойчин
Боянов, чиито корени са от
Босилеградско.
Състезанието за малчугани
до 5-годишна възраст спечели

Никол Мануилова (5 години)
от Благоевград, която на
финала надделя Реджван
Носеинпури от Иран. Двете
трети места си разделиха
Николия Евтимов и Мариян
Йорданов.
Всички участници в
състезанието получиха
подаръци, а най-успешните
бяха наградени с купи, медали,
колела, спортни съоръжения,
играчки, ученически пособия
и др.
На финала бяха излъчени и
победителите в състезанието за
най-хубаво и най-оригинално
боядисано яйце. Титлата за
най-оригинално яйце бе
присъдена на 10-годишната
Николета Шенкия от Молдова,
а победителка в конкурса за
най-хубаво боядисано яйце бе
5-годишната Сашка Христов
от Босилеград. Финалните
състезания бяха съпътствани
от културна програма, в която
взеха участие илузионистът
„Ikar Magic“ от Перник
и талантливите деца от
фолклорен ансамбъл „Рада“
от Молдова, а бе организирана
и томбола, в която бяха
раздадени колело, играчки,
спортни
съоръжения,
ученически пособия и др.
Международният детски
Великденски фестивал започна
на 23 април с откриването на
фотоизложбата „Босилеград
преди и сега“ в царибродската
галерия „Методи Мето
Петров“. През следващите
дни в босилеградската
гимназия се проведе
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финалното мероприятие
от проекта на ГЛАС
„Предприятие за екологично
самосъзнание“, в Културния
център „Босилеград” бяха
представени фотоизложбите
„Епископската базилика и
римското мозаечно наследство
на Филипопол“ на Фондация
„Америка за България“ и
„Бесарабия - извор на красота
и родолюбие“ на дружеството
за връзки с бесарабските
и таврийските българи
„Родолюбец“. В рамките на
фестивала софийският театър
„Възраждане” изнесе пиесата
„Великденско вино”, а бяха
организирани и два гала
концерта в Голямата зала на
Културния дом с участие на
струнен квартет „МузикАнтс”
и
световноизвестния
кавалджия
Теодосий
Спасов, сборна формация
от музикален център
„Art Libitum“, формация
„Малчугани и малчуганчета“
с ръководител Йордан Владев,
трио „Евридика“, певеца и
актьор Руслан Мъйнов и др.
На откриването на фестивала
бе прочетено и поздравително
писмо до организаторите от
вицепрезидента на Р България
Илияна Йотова.
И тази година за една част
от участниците във фестивала
бе организирана безплатна
екскурзия до Рилския
манастир и Благоевград, а
не изостана и празничният
фойерверк навръх Великден.
П.Л.Р.

Царибродска община
получи над 5, 7
милиона динара
От
конкурс,
който
обяви Министерството на
държавното управление и
местното самоуправление,
Царибродска община получи
около 5, 7 милиона динара за
два проекта. 4, 8 от тях са за
подобряване на електронната
управа (Е-управата), докато 958
хиляди за проявата „Буркан
срещу буркан” (изготвяне на
лютеница или айвар), която
традиционно се провежда по
случай Деня на общината - 21
септември.
Парите се дават за
реализиране на конкретни
проекти в общините и
градовете, от които за
конкурса пристигнаха повече
от 200 проекта. Ще бъдат
финансирани 77 от тях в 63
общини и градове. Общата
сума, предназначена за целта
на ниво на републиката, е 490
милиона динара. В сравнение
с миналата година тя е
увеличена със 170 милиона.
В
изявление
пред
царибродския портал ФАР
кметът д-р Владица Димитров
съобщи, че двата одобрени
проекта за Царибродско
ще бъдат подкрепени и от
общинския бюджет. Още
около 1, 8 милиона динара
ще бъдат отпуснати за
подобряване на Е-управата,
докато за проявата „Буркан
срещу буркан” ще бъдат

отделени още 42 хиляди
динара.
С парите, получени за
проекта за Е-управата, както
и с добавените от общинската
хазна средства за него, изтъкна
кметът за посочената медия,
ще бъде направена цялостна
реконструкция на залата,
в която се провеждат сесии
на Общинския съвет. Тя ще
получи не само нов визуален
вид, но ще стане по-уютно
място както за съветниците,
така и за журналистите и
гражданите, които пожелаят
да следят на място сесиите
на най-висшия орган на
управление на местно ниво.
С допълнителните средства
от общинския бюджет за
проявата „Буркан срещу
буркан” ще се изготви
образователен филм, с
цел местните жителити
да
се
заинтересуват
за производството на
здравословна храна, с която
Царибродско постепенно става
известно, прокламира кметът
Димитров. Той сподели и
това, че проектите според
подписаните договори би
трябвало да бъдат завършени
до края на тази година, но
ще се положат усилия все
пак да бъдат завършени порано, съответно до Деня на
общината – 21 септември.
Б. Д.

В навечерието на Евроизборите в България

Надпреварват се 13 партии, 8
коалиции и 6 независими кандидати
Изборите за Европейския
парламент ще се проведат на 26
май. Централната избирателна
комисия на България тези дни
на пресконференция показа
образеца на бюлетината

за изборите. В сравнение с
предишните избори за същия
форум основната разлика е в
това, че в новата бюлетина е
предвидено място и за опцията
„Не подкрепям никого”. Има
и други изменения.
В изборите за членове
на Европейския парламент
от България ще участват
13 партии, 8 коалиции и 6
независими кандидати.
На евроизборите ще имат
право да гласуват и жители на
Сърбия с български документи
за самоличност. В Цариброд и
Босилеград този път няма да
бъдат открити секции, а ще
се гласува в Посолството на
Р България в Белград, както
и в Генералното консулство
в Ниш.
Б. Д.

Актуални теми
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Славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий
Празникът на Св. св. Кирил и Методий - 24 май, е светският празник, който се отбелязва като Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура.
Създаването на славянското
писмо е едно от найзабележителните и найважни събития в историята
на славянската култура.
Св. св. Кирил и Методий,
известни още като Солунските
братя, са създателите на
свещената славянска азбука
- глаголицата. На името на
Кирил е наречена създадената
по-късно кирилица. В края
на 9-ти век двамата братя са
канонизирани от църквата
за светци за превода и
популяризирането
на
Библията на старославянски
език и разпространяване
на християнството сред
славяните. Считани са за
равноапостоли. Обявени са
от папа Йоан-Павел Втори
за покровители на Европа.
Православната църква ги
почита и като едни от светите
Седмочисленици.
Св. Методий, по-големият
брат, е роден през 810 година,
а св. Константин е роден
през 827 година и чак към
края на живота си приема
духовното име Кирил,
Философ е наречен по-рано
заради изключителната му
просветителска дейност.
Глаголицата е създадена през
862 или 863 г. и представлява
напълно
оригинално
творческо дело, отразявайки
точно звуковите особености на
славянската реч. С глаголицата
и превода на Библията се
слага началото на голямото
просветителско и книжовно
дело на Св. св. Кирил и
Методий.
През 867 г. те отиват в
Рим да защитят достойно
правото на славяните да имат
свой богослужебен език и
книги и Кирил принуждава
папа Адриан II да признае
официално славянската
писменост. След блестящата
защита и признанието, в
римската църква “Св. Марина”
е отслужена първата литургия
на славянски език. Скоро след
това Кирил се разболява и
умира в Рим на 14 февруари
869 г., където е погребан в
базиликата “Св. Климент”.
Методий се връща обратно
и продължава своята
проповедническа и просветна
дейност сред западните
славяни до смъртта си на 6
април 885 г. Делото на двамата
братя е продължено от техните
ученици - Климент, Наум,
Сава, Горазд и Ангеларий.
Славянският свят се
еманципира за пръв път
толкова значително от римокатолическото богослужение
и това дава свобода в
политическо, но и в духовно
отношение. Обособяват се

нови духовни центрове, нови
школи. Народът, обикновените
хора, за пръв път започват
да разбират думите, с които
да прославят Бога и това е
невероятен тласък в духовния
растеж на славянския етнос,
населението на Балканите и
Русия.
Създателите на славянското
писмо имат дълъг, изпълнен
с опасности, път. Те водят
спорове с представители на
различни племена и религии евреи, мохамедани, езичници
и винаги успяват да бъдат
дипломатически убедителни.
Спорове, заниманията с книги,
срещите с различни народи
и култури каляват волята на
Солунските братя, подготвят
ги като общественици и
оратори, за да извършат найголемия подвиг - създаването
на славянската писменост
и борбата за нейното
признаване.

Всичко започва с Моравската
мисия на двамата братя
Пратеници на моравския
княз Ростислав искат от
Византия учени мъже, които
на роден език да разнасят на
покръстения славянски народ
в Моравия християнската
религия.
Император
Михаил
III вижда в това изгода за
Византия - една мисионерска
дейност би разширила
нейното влияние на запад.
Преценява, че най-добра
работа ще свършат братята
от Солун, защото добре
познават езика на славяните.
Единствената пречка е, че
не може да се проповядва

успешно без християнски
книги и християнски език.
Така се явява нуждата от
изнамиране на азбука за
славянските книги.
Буквите - те са ключът към
просветата и самостоятелното
културно развитие на
народите.
Както казахме, делото на
Просветителите е трудно,
напрегнато, неспокойно.
Немското духовенство има
свои завоевателни стремежи да овладее напълно духовната
власт в Моравия и катализира
моравските славяни, затова
отрича славянското писмо.

Кой ще победи в двубоя?
Историята показва, че
побеждава този, на чиято
страна е правдата. Едно дело
надживява враговете си,
когато е за благото на народа
и прогреса.
Двамата братя обичат
славянския род и знаят, че
без книги славяните са „слепи
и глухи“. Ясно разбират, че
писмеността им открива пътя
към културата и свободата на
новопокръстените народи;
затова, когато римският
папа решава да ги привлече
и да ги използва в интерес на
римската църква, те искат и
неговия благослов. Папата
освещава славянските книги
и благославя делото на
Кирил и Методий. Този
безпрецедентен за религията
акт е причина в римската
църква да екне литургия и
на славянски език заедно с
латинския. Това означава, че
славянския е признат като

църковен и литературен език
в Европа.
Делото на Солунските
чудотворци продължава. Те
превеждат първите свети книги
- Евангелие, Псалтир, Апостол,
избрани служби на народен,
говорим и общоразбираем
език. В създадената от
Кирил творба „Беседа
против триезичниците“
той защитава славянската
писменост и нейното право
на съществуване. Така
славянските народи извоюват
своята самостоятелност
в религиозно и културно
отношение. С цитати от
най-авторитетната книга на
Средновековието „Светото
писание“, Кирил подчертава,
че всеки народ трябва да
говори и пише на разбираем
за него език. Така уникалният
философ блестящо подкрепя
идеята за равенство на
народите в културното и
религиозното им развитие.
Делото на славянските
просветители има политическо
и литературно значение.
Кирил и Методий и техните
ученици укрепват славянското
самосъзнание и самочувствие
със своите демократични идеи
и смела борба за славянска
писменост и богослужение. С
писмеността, която създават,
предпазват славяните от
асимилация, подпомагат
борбата им за културно и
църковно самоопределение.
Хуманните идеи на двамата
просветители намират
конкретен израз, както в
сътвореното от тях така и
преведените от гръцки на
славянски език текстове -

основа на всички славянски
литератури. Общославянското
значение на КирилоМетодиевото дело ознаменува
разпространяването на
писмеността и книгите далеч
зад границите на Моравия.
Новопокръстена
България приема и укрепва
свещеното за всички славяни
просветителско
дело,
предпазвайки се от духовните
и завоевателски стремежи на
Византия. От България то се
пренася в Сърбия и Русия.
Възникването на славянската
писменост, чиито създатели
са Св. Св. Кирил и Методий,
бележи огромна промяна не
само в историческия живот
на славяните, но и на цялата
европейска цивилизация.
Още в най-ранното
средновековие 24 май е
определен за ден в памет на
славянските първоучители,
защото тяхното апостолско
дело ги обединява в едно и те
са равни по достойнство.
Великото
дело
на
създателите на славянската
писменост се почита и в
царибродските учебни
заведения, в които за деня
на празника се подготвят
културни програми, в които
звучат песни и стихове,
посветени на светите братя
Кирил и Методий. Особено
е тържествено в гимназията,
която носи тяхното име, а тази
година в двора на ведомството
трябва да бъде открит и
великолепен паметник на
светите братя.
Честит празник на всички
празнуващи!
Подготви Д. Христова

Новини от обшините
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В Галерията „Методи Мето Петров”

Ще има и постоянна
изложба на картини

Досега са продадени
три картини, сътворявани
по време на „Поганавския
пленер”, от които са получени
30 хиляди динара. Отделни
общински ръководители
смятат, че ведомството трябва
да положи по-големи усилия с
цел продажбата на картините
да бъде по-сериозна.
От Центъра за култура в
Цариброд, в рамките на което
ведомство работи и Галерията
„Методи Мето Петров”, тези
дни оповестиха, че след

реконструкция на покрива
на галерията, която трябва да
бъде направена тази година,
ще се създадат условия да
се уреди пространство и за
постоянна изложба на картини
за продажба. Центърът за
култура, съответно Галерията,
ще предложи за продан
картини, съотворявани по
време на „Погановския
пленер”, който е с традиция от
две и половина десетилетия.
На последната сесия на
Общинския съвет в Цариброд
по време на дискусията за
отчета за работа и финансовия

отчет на Центъра за култура
за миналата година, отделни
общински ръководители
направиха забележка, че
ведомството е трябвало да
положи по-големи усилия с
цел получаване на по-сериозни
собствени приходи, в който
контекст особено бе наблегнат
факта, че от продажбата на
картини, сътворявани по време
на пленера, досега са получени
скромни 30 хиляди динара.
По време на дискусията се
разбра и това, че досега е
организирана една изложба
с картини за продажба, по
време на която са продадени
3 картини.
Нека да отбележим, че
в депото на галерията са
съхранени няколкостотин
картини от пленера. От
страна на специалисти са
определени и цените им.
Едно време доминиращото
становище бе, че картините
от пленера не трябва да се
продават, но с течение на
времето се стигна до другото
становище, според което те все
пак трябва да се продложат на
заинтересованите купувачи,
а един от най-важните
мотиви за преборването на
това становище бе факта, че
броят на творбите от пленера
ежегодно се увеличава (с
няколко десетки), в резултат
на което започва да липсва
място с адекватни условия за
тяхното съхраняване.
Б. Димитров

На 8 май - Свети Марко

Селска служба в Доганица

По традиция на 8 май, когато почитаме паметта на Свети
апостол и евангелист Марко, в босилеградското село Доганица
бе организирана селска служба при църквата, която носи
името на светеца. И тази година на отбелязването н празника
присъства делегация на общинското ръководство начело с
кмета Владимир Захариев.
Домакин на службата бе Славица Христова, съветник в
Общинската скупщина в Босилеград.
Всяка година за празника идват преселници от различни
краища на Македония и Сърбия. Един от тях е и Милачко
Василов от Скопйе, който редовно посещава родното си село
и присъства на селската служба.
П.Л.Р.
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По повод Великден в Цариброд

„Великденска перашка”за 13-ти път

По случай най-големия християнски празник Великден в Цариброд на 28 април за 13-ти
пореден път се проведе традиционната проява „Великденска перашка”. Многобройните дейности бяха организирани на платото пред местната спортна зала.
Избрани бяха победители в няколко категории – изобразяване на яйца от стиропор (ставаша дума за групова дейност на деца), най-коравото яйце, най-хубаво изобразеното яйце,
най-вкусния козунак и най-хубавия козунак. На най-успешните деца и възрастни бяха връчени
подаръци.
За забавлението на децата се погрижиха аниматори в костюми.
Проявата успешно организира ведомството Спортно-туристически център „Цариброд” в
сътрудничество с Черковната община Цариброд. 					
Б. Д.

Делегация на общинското ръководство
на Босилеград присъства на
военния парад в Ниш
По покана на държавното
ръководство делегация на
Община Босилеград начело
с кмета Владимир Захариев
присъства на военния парад в
Ниш. Мащабното събитие под
наслов „Защита на свободата“
се състоя на 10 май, а бе
организирано по повод Деня
на победата над фашизма.
Захариев изтъкна, че за
тях е представлявало голяма
чест и удоволствие да бъдат
поканени и да присъстват
на едно такова мероприятие
заедно с представителите на
държавното ръководство на
Сърбия и многобройните
гости от страната и чужбина.
П.Л.Р.

Подкрепа срещу изграждането на МВЦ

Тихомир Станич изпълни монодрама в с. Ракита

Не сме диви хора, а добри домакини, сподели подпредседателят на МО Ракита Миле
Николов пред колегата Слободан Алексич.
Известният сръбски артист Тихомир Станич миналия петък гостува в с. Ракита, където
изпълни монодрама, съотворена по мотиви на щедьовъра на Иво Андрич „Мостът на Дрина”.
По този начин той оказа подкрепа на жителите на селото, които от месеци енергично се
борят срещу изграждането на малка водноелектрическа централа на Рекитска река.
Миналата година по време на протести срещу изграждането на този обект (и фактически
заличаването на Ракитска река, която би трябвало да бъде „опакована” в тръби), в селото
пребивава дъщерята на артиста Милена.
Пред журналиста от портала ФАР Слободан Алексич подпреседателят на Местната
общност на село Ракита Миле Николов заяви, че с организиране на театралния спектакъл
в местния Културен дом жителите на селото настояват да покажат, че са добри домакини,
а не диви хора, каквито ги представя инвеститорът на МВЦ-то на Ракитска река.
Нека да отбележим, че жителите на селото в начинанието си нямат подкрепа от общинската администрация в Бабушница.
Б. Д.

На Новосадския селскостопански панаир

Куп признания за млекарницата
„Стара планина”

На 86-ия Международен селскостопански панаир в Нови
Сад царибродската млекарница „Стара планина” спечели
куп признания.
За продуктите си, които представи на панаира, тя получи
престижната „Голямa купа за качество”, тъй като спечели 5
големи златни, 9 златни и един сребърен медали.
Централата на фирмата „Стара планина” е в Йокшина
махала в Цариброд. Освен в Цариброд тя притежава магазини
в още няколко града в Сърбия. 			
Б. Д.

Новини от обшините
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В Царибродско и в Пиротски окръг като цяло

Намалява броят на доброволните кръводарители

Единствено в Бабушнишко
лани са регистрирани повече
кръводарявания в сравнение с
по-миналата година. * Царибродско в не толкова далечното минало бе една от водещите среди по броя на кръводаряванията на ниво на цялата
страна, а сега спадна на трето
място на ниво на окръга.
Броят на кръводарителите в Царибродска община
и Пиротски окръг като цяло
намалява, става ясно от сведенията, залегнали в отчета
за работата на царибродската

организация на Червения
кръст, който документ тези
дни бе разгледан на сесия на
Общинския съвет.
През 2017 година в Цариброд са регистрирани 335
кръводарявания, докато през
миналата година този брой
е по-малък с 22, съответно
събрани са общо 313 единици кръв. В отчета на червенокръстката организация в
Цариброд са предадени и сведения относно доброволното
кръводаряване в Царибродско
и Пиротски окръг като цяло

По случай Великден и Първи Май

В Трънски Одоровци
имало много гости
и туристи

Кметът на, от дълго време
най-дейното село в Царибродско, Трънски Одоровци Илия
Нотев ни се похвали, че по случай празниците Великден и
1-ви май в селото било много
весело и оживено.
- Имахме, разказа той пред
вестника ни, много гости и
туристи от Сърбия и България.
Похвалиха комуналните дейности, които междувременно
проведохме. Тези, които имаха
къщи и вили в селото, нощуваха в тях, докато онези, които
ни посетиха като туристи, без
да имат жилищни постройки,
пребиваваха в къмпинги,
които сами си докараха, или
пък в бунгалата на местната
гостилничарско-туристическа
фирма „Лили хит”, разположени край река Ерма.
Първият човек на трънско
добави, че за гостите и туристите били организирани дори

и турнири по футбол на малки
врати и баскетбол в двора на
местното училище. Единствената забележка, която имали
те, се отнасяла до недостатъчната грижа, която се полага за
уреждането на училището и
училищния двор, в резултат
на което Нотев заключи, че в
бъдеще и самото село относно
въпроса би трябвало да прояви по-голям интерес и ангажираност, въпреки че обектът
фактически не е негова, а собственост на държавата.
Той припомни, че и тази
година на 7 юли по случай
празника Рождение на св.
Йоан Кръстител (църквата в
това село е наречена на името
на този светец) за пореден път
ще се проведат спортни ученически състезания с участие на
деца от Сърбия и България.
Б. Д.

Започнаха подготвителните работи за продължаване на асфалтирането на
регионалните пътища към
Горна Любата и Караманица.
На пътя Босилеград - Горна
Любата ще се асфалтира
участък с дължина 3,5 километра, а на пътя Рибарци Граничния преход Голеш с
асфалтова настилка ще бъдат
покрити 1,5 километра.
Кметът Владимир Захариев
заяви, че реализацията на тези
проекти е договорена на срещите му с президента Александър Вучич и министърката
на строителството, транспорта
и инфраструктурата Зорана
Михайлович. Договорено
е през тази година да бъде

изготвена и необходимата
проектно-техническа документация за асфалтиране на нови
отсечки от тези пътища.
Захариев изтъкна и това,
че на срещата му с министър
Михайлович във Враня, която
се състоя миналия месец, е
получил обещание тази
година държавата да отпусне
пари и за асфалтиране на
някои улици в града.
- Планирано е да бъде сложена асфалтова настилка на
всички отсечки в индустриалната зона в Босилеград, както
и нанасяне на още един пласт
асфалт на улиците около
новия мост над Драговищица,
първия беше положен през
есента миналата година. Ще

от официалния отчет на Института за кръвопреливане от
Белград, в който са посочени
и сведенията за броя на кръводарителите от останалите
градове в окръга, както и град
Пирот.
Според тези сведения само
в община Бабушница през
миналата година е имало
повече кръводарявания – 583
в сравнение с по-миналата 527. В Пирот през 2017 г. са
регистрирани 2 465 кръводарявания, докато през 2018
година броят им е спаднал
до 2 338, в Бела паланка през
2017 година са събрани 266, а
миналата година 239 единици
кръв. На ниво на окръга през
2017 година са регистрирани
3 593 кръводарявания, а през
2018 година с 200 по-малко – 3
393.
За изчисляване на индекса
на кръводаряването в трите
общини и град Пирот са взети
сведения от преброяването на
населението през 2011 година.
Според тях Царибродско има
10 118, Белапаланско – 12 126,
Бабушнишко – 12 387 и Пиротско – 57 928 жители. Найдобър индекс на кръводаряването има община Бабушница
- 95, 45; следва Пирот – 94, 85;
Цариброд е на трето място
с 93, 43, докато на последно
място е Бела паланка с 89, 85.
На ниво на окръга индексът на
кръводаряването е 94, 43.
Предвид, че населението в
трите общини и град Пирот
през изминалите осем години
(от преброяването до днес)
намаля в сериозна степен
(Цариброд в това отношение
вероятно е лидер), сведението
за индекса на кръводаряванията на ниво на общините
и град Пирот със сигурност

трябва да се „вземе с резерв”.
С други думи в общините и
град Пирот днес вече няма
толкова жители, колкото са
били преди осем години. Тук
трябва да се отбележи и факта,
че на хиляди хора от окръга
формално имат местожителство в територията му, но
фактически от години и десетилетия не обитават тук, тъй
като живеят и работят в други
страни предимно от Западна
Европа.
В посочения документ на
ЧК в Цариброд е набелязано
и сведението за средния брой
на кръводаряванията на глава
от населението. Според този
параметър община Бабушница пак е първа (4, 09 %),
пред град Пирот (4, 84 %),
община Цариброд (3, 09 %)
и община Бела паланка (1, 97
%). Нужно ли е обаче и тук да
напомняме, че и тези сведения
не трябва да се вземат „здраво
за готово”, поради същата
причина, която набелязахме
по-горе?

Асфалтиране на пътища в Босилеградско
бъде прокарана и асфалтирана и нова улица, която ще
минава зад текстилния завод
„Кобос” и ще се свързва с главния път за квартала Магурка,
заяви той.
Кметът подчерта, че през
2019 година ще бъдат реализирани и други проекти
от областта на комуналната
инфраструктура в общината,
преди всичко проекта „Рода
вода”. За изграждане на новия
водопровод от Милевска планина вече са подсигурени
средства от Министерството
на селското стопанство и от
Европейски фондове, а една
част ще отдели и общината.
П.Л.Р.

Накрая нека да посочим,
че Царибродско в нетолкова
далечното минало бе една
от най-успешните общини в
страната (дори и по време на
бивша СФРЮ) според броя на
кръводаряванията в сравнение
с общия брой на населението.
Десетки са царибродчаните,
които са дарили кръв над 50
пъти. Има и такива, които
ръката си са подали и над
100 пъти – Димитър Ставров
и Георги Павлов. Това време
обаче май завинаги отшумя,
появиха се други обстоятелства (възрастовата структура
на населението се промени
в отрицателна посока, много
млади се изселиха, много
млади, които останаха да
живеят тук, загубиха интерес да бъдат кръводарители,
поради най-различни причини...), така че днес общината с тази хуманна дейност
заема само трето място (от
възможните четири) на ниво
на Пиротски окърг.
Б. Димитров
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Дейности на НС на малцинството ни

Учредени три комисии
* Прието заключение Босилеград и Цариброд занапред
да подготвят съвместни културни събития. * Има големи
шансове по РТС ежедневно да
започне излъчване на шестминутна информационна
програма, както и да пристигнат допълнителни средства
за функциониране на „Ново
Братство”.
В Цариброд във вторник се
проведоха учредителни заседания на три комисии към
Националния съвет на нашето
малцинство – за култура,
информиране и служебна
употреба на езика.
Присъства и председателят на НС Стефан Стойков,
който след заседанията в изявлението си пред журналисти
наблегна на факта, че комисиите са съставени от представители на малцинството от
Босилеградско, Царибродско,
от Звонския край в Бабушнишко, Вранско, Сурдулишко,
Нишко..., като по този начин се
потенцира единството, което
в момента е налице в рамките
на малцинството. „Този факт
в крайна сметка е в унисон с

предизборните обещания на
настоящото ръководство на
НС, оглавено от кметовете на
Босилеградско и Царибродско Владимир Захариев и др Владица Димитров”, каза
Стойков и добави: „Искаме да
покажем не само на българското малцинство в Сърбия,
но и на цялата общественост в
страната, че българското малцинство е единно и че никой
не може да го разделя.”
Като важни акценти от
заседанията, водачът на НС
подчерта факта, че новоучредената комисия по култура
приела заключение, според което е желателно двете
общини в Сърбия, в които
предимно живеят представители на българското малцинство – Босилеград и Цариброд, занапред да организират
съвместни културни събития,
макар че в географско отношение са отдалечени много една
от друга.
Полагат се усилия по канала
на РТС да започне ежедневно
излъчване на шестминутна
информационна програма за
малцинството. Разговорите

се водят под патронаж на
Министерството на държавното управление и местно
самоуправление. Очаква се с
РТС да бъде подписан меморандум по въпроса, изтъкна
Стойков и припомни, че
преди години по РТС ежеседмично се е излъчвало предаването ТВ „Журнал” на български език с времетраене от
20 минути, докато, доколкото

горепосочената инициатива
се осъществи, българското
малцинство фактически седмично ще има ТВ-съдържание
на майчин език с времетраене
от 42 минути.
Сподели и това, че се полагат
усилия да се обезпечат допълнителни средства за функциониране на „Ново Братство”.
По въпроса са информирани
държавният глава Алексан-

дър Вучич и премиера Ана
Бърнабич. „Вярваме на призидента Вучич. Надяваме се
в най-скоро бъдеще и този
проблем да бъде решен”,
подчерта Стойков и добави,
че благодарение на ангажирането на държавния глава
преди няколко години е намерен начин за оцеляване на РТ
Босилеград.
Б. Димитров

В южната част на Царибродско

Компания от Австралия върши геофизически изследвания
Австралийската компания „Raiden Resources”
от известно време в селата в южната част на
Царибродска община върши геофизически
изследвания, опитвайки се да намери потенциални
залежи на мед и други метали, каквито са олово,
цинк, злато и сребро.
Чрез компанията си в Сърбия „Skarnore Resources”
д.о.о. от Белград посочената австралийска фирма
през 2016 г. получи разрешение от сръбското
Министерство на минното дело и енергетиката
да провежда изследователска дейност в т. нар.
„Изследователско поле Долна Невля”, което от
страна на посоченото министерство в съответните
регистри е вписано с номер 2185. Обхваща площ от
над 70 квадратни километра и включва цялостно
или частнично мерите на следните царибродски
села: Врабча, Долня Невля, Верзар, Прача, Грапа,
Поганово, Драговита, Горна Невля, Скървеница,
Било и Барйе.
Непосредствените изследователски дейности
обаче не върши нито австралийската компания,
нито фирмата й в Сърбия, а ангажираната от тях
германска фирма „Terratec Geophysical Services”,
специализирана за геофизически изследвания.
Методът, по който се вършат изследванията, в
науката е известен като индуцирана поляризация,
който, поне според досегашната практика, се оказал
твърде резултатен при изнамирането на минерални
структури в почвата.
Пишейки по темата за геофизическите
изследвания в Царибродско, журналистът на
портал ФАР Сергей Иванов сподели за досегашните
резултати от изследванията, които, както подчертава,
са съобщени от самата фирма „Raiden Resources”.
Според тях след прилагането на метода индуцирана
поляризация компанията ще започне програма
за сондажи, с която ще се правят проучвания

на отделни места в близост до с. Долня Невля,
северно от Невлянски поток, които засега са дали
най-обнадежаващи резултати. Възможно е, било
посочено в съобщението на фирмата, да се вършат
сондажи и в мерата на с. Борово.
За село Борово още се чакат резултати от
проведената индукована поляризация. Доколкото
и те се окажат обнадеждаващи, в мерата на това
село ще се вършат повръхностни изследоватеслки
разкопни дейности, докато в мерата на с. Долня

Невля ще се върши т. нар. диамантен сондаж на
дълбочина 1500 метра.
В статията си Сергей Иванов напомня, че
разрешението, което Министерството на минното
дело и енергетиката на Сърбия е дало на фирмата
„Raiden Resources” вече е навлязло в третата (и
последна година), но фирмата ще има право да
изисква пролонгиране на срока за още три години,
доколкото реализира 75 на сто от заплануваните
дейности по изследването.
Б. Димитров

Просвета, Култура
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Проект в царибродската
гимназия

„Екологично
образование – аз и
природата”

Царибродската гимназия
ще получи 30 хиляди лева
за реализация на проект
под название „Екологично
образование – аз и природата”.
Той ще се финансира от
Правителството на Р България
в рамките на официална
помощ за сътрудничество и
развитие.
Съответен докумeнт за
финансиране на проекта тези
дни в гимназията подписаха
директорът на учебното заведение Снежана Симеонова и
генералният консул на България в Ниш Едвин Сугарев.
Б. Д.
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На Републиканската олимпиада по сръбски език и литература

Босилеградска гимназистка спечели трето място
Драгана Станоев, ученичка в
трети клас на босилеградската
гимназия, спечели трето място
на Републиканската „Литературна олимпиада“ по сръбски
език, която вчера се проведе
в Сремски Карловци в организация на Министерството
на образиванието, науката и
технологичното развитие и
Дружеството за сръбски език
и литература. Драгана завоюва
18 от максималните 20 точки.
За това високо постижение
министерството я награди с
книги и грамота.
Успехът на момичето представлява огромен успех и за
гимназията, и за общината,
особено като се има предвид,
че в състезанието са участ-

вали над 300 третокласници
от средни училища в цялата
страна, осъществили найвисоки резултати на окръжните състезания.
За успеха на босилеградската гимназистка огромни
заслуги има и нейният преподавател по сръбски език
и литература Даниел Стойнев. Под негово ръководство
заедно с Драгана на престижното състезание в Сремски
Карловци участваха и първокласничките Андриана Владимиров и Миляна Василев,
както и третокласничката
Анджела Митов, които също
осъществиха забележителни
резултати. Анджела спечели
16, Андриана 14, а Миляна

13 точки. Предварително те
убедително триумфираха на
окръжното съревнование във
Враня.
- Изключително съм доволен от постиженията на моите
ученички. Чувствам се много
горд, че съм учител на такива
прекрасни деца. Пожелавам
им и занапред да продължават да жънат успехи и да ни
радват, изтъква младият преподавател.
Под негово ръководство
миналата година Анджела
Митов също завоюва престижното трето място на Републиканската „Литературна олимпиада“, която също се проведе
в Сремски Карловци.
П.Л.Р.

XVI Общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето” в Каварна

Отлично представяне на босилеградските танцьори и певци
Културният център „Босилеград” за поредна година
участва в Общобългарския
младежки фолклорен събор
„С България в сърцето”,
който от 10 до 12 май се проведе в черноморския курорт
Каварна. Организатори на
16-ото издание на фестивала
бяха Община Каварна и продуцентска къща „Пирина”.
Пред публиката в морския
град се представиха първият
танцов състав при Центъра
за култура в Босилеград под
ръководството на хореографа
Саша Радованов и певческата
група „Босилеградско славейче”, ръководена от хореографа Драгослав Методиев.
Танцьорите изпълниха хореографиите „Шопска сюита” и

„Бистришка копаница”, а младите певици се представиха
с български народни песни.
За изключителните си изяви
нашите танцьори и певци бяха
наградени с грамоти и купа,
а танцовият състав имаше
честта да закрие концерта на
първата фестивална вечер.
През трите фестивални
дни Каварна посрещна около
2 хиляди танцьори и певци
от различни краища на България, както и сънародници
от Сърбия, Молдова, Албания и Украйна. Програмата
на събора включваше и провеждането на конкурсите
“Ревю на народни носии”,
надиграване “Кръшна ръченица” и “Мис и Мистър Фолклор 2019”. Босилеградският

танцьор Мартин Стойов завоюва трето място в надиграването “Кръшна ръченица”.
По време на събора делегация на Центъра за култура присъствала на приема
при кметицата на Община
Каварна Нина Ставрева, а за
танцьорите и певците била
организирана разходка до нос
Калиакра и посещение на мач
от Европейското първенство
по футбол за девойки до 17
години, което се провежда в
Каварна.
Участието на нашите
изпълнители е осъществено
с подкрепата на Община Босилеград.
П.Л.Р.

Ученици от Босилеград на фестивала „Витезова пролет”
Четиридесетина ученици
от Основното училище
„Георги Димитров” в
Босилеград, придружавани
от учители, присъстваха
на фестивала „Витезова
пролет”, който в белградския
център „Сава“ организира
детското списание „Витез”.
Инициатор на посещението
на босилеградските ученици
бе учителят в централното
училище в града Милан

Миланов, дългогодишен
сътрудник на „Витез”,
както и на други детски
списания, включително и на
„Другарче”.
На фестивала бяха
присъдени награди на найуспешно представилите
се ученици в конкурса за
литературни творби и рисунки
на това списание, както и на
най-ревностните читатели на
„Витез”. Сред наградените

бяха и 36 ученици от първи до
четвърти клас от Босилеград,
които получиха грамоти и по
един екземпляр от книгата
„Витезова антология”.
Босилеградски ученици под
ръководството на Миланов
редовно изпращат рисунки,
съчинения и стихове, които
се публикуват в престижното
детско списание.
За пореден път в
мероприятието, посветено на
детското творчество, участва и
босилеградската детска поетеса
Ивана Миланов, която редовно
публикува свои стихове във
„Витез”. Тя чете някои свои
творби и представи първата си
стихосбирка, озаглавена “Ще
осъществя мечтите си”.
На
мероприятието
присъстваха около 4 хиляди
деца, техни родители,
учители, поети и писатели
за деца, както и известни

личности от обществения
живот. В препълнения
център „Сава“ присъстващите
имаха възможност да се
насладят на богата културна
и художествена програма, в
която участваха съвременни
поети и писатели за деца,
като Неделко Попадич,
Милован Витезович, Матия
Бечкович, Радомир Андрич,
както и изпълнителката
на традиционна етно
музика Биляна Кръстич и
оркестър „Бистрик“, поп
изпълнителката Ивана Йордан
и много други.
Миланов изтъкна, че
присъствието на децата на
престижния фестивал е
осъществено с подкрепата на
директора Методи Чипев и
на основното училище, което
им осигурило безплатен
транспорт до Белград.
П.Л.Р.

Цариброд

„Нишавски
хоровод” за
18-и път
В Цариброд на 10 и 11 май
се проведе традиционната
културна проява „Нишавски
хоровод”. Участваха около 400
танцьори, певци и музиканти
от няколко града в Сърбия и
България. Този фолклорен
фестивал се провежда в продължение на 18 години.
Художественият ръководител на КХД „Цариброд”
Далибор Глигоров пред
царибродски журналисти
сподели удовлетворението си
от интереса на гражданите на
Царибродско за събитието,
както и от начина, по който
цялата проява е била организирана.
Б. Д.
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Поглед към миналото

Тито в Цариброд през 1965 година
Този септемврийски ден
през 1965 г. видях Йосип Броз
Тито на живо на жп гарата
в Димитровград, спомня
си Иван Денчев, някогашен
общински ръководител и
управител на митницата в
града. * В „Синия влак” се
качили кметът на общината
Стоян Наков и председателят
на общинската организация на
СК Джордже Алексов, докато
пионерката Валентина Гогова
поднесла на Тито букет с цветя
през прозореца на вагона.
В сериала „Поглед към
миналото” преди няколко
месеца писахме за посещението
на някогашния „пръв
българин” Георги Димитров
в Цариброд, докато този път
ще обърнем внимание към
посещението на някогашия
„пръв югославянин” Йосип
Броз Тито в града. Това се
случило през септември 1965
година. Както и колегата му
Димитров, така и Тито не
се разхождал из улиците на
града, а с царибродчани се
срещал и ги приветствал на

президент. С информациите
кога Тито се завръща от
България и с какво пътува
били запознати само малък
брой хора от държавната
сигурност и полицията, както
и най-видните по онова време
представители на обществения
и политически живот.
„Аз бях секретар на
Младежкия комитет, докато
Милорад Златанов бе
председател. Той ме извика
в Комитета и ми съобщи, че
Тито с влак се завръща от
България, така че определен
брой ученици, младежи,
граждани и политици
трябва да го посрещнат на
жп гарата в Димитровград.
Никой от нас не знаеше кога
ще пристигне „Синия влак”,
пише в книгата си „Път,
посипан с тръни”, която бе
публикувана преди няколко
години, съвременникът на
това събитие, някогашен
общински ръководител и покъсно управител на митницата
в града, царибродчанинът
Иван Денчев.

гарата. За разлика обаче от
Димитров, Тито не излизал
от влака или по-точно – от
„неговия” прословут по онова
време „Синия влак”, с който
пътувал в републиките на
бивша СФРЮ, както и в други
страни.
Това било второто идване
на „исполина от Кумровец”
(ако този човек изобщо е бил
от Кумровец?) в Цариброд.
И първия път той с влак
пристигнал в Цариброд,
но това било след Втората
световна война, по-точно
– през 1947 г. Тогава също
пътувал към София, за да се
срещне с ръководството на
България начело с Георги
Димитров.
Няколко дни преди
идването на Тито в Цариброд
Радио Белград и Радио София
осведомявали, че Йосип Броз
е на официално посещение в
България. София, посочвали
журналистите в репортажите
си,
много
сърдечно
посрещнала югославския

„В сградата на Общинския
комитет на Съюза на
комунистите, споделя в
книгата си по-нататък той,
се събираха активисти,
политици, ръководители...
Всички се държаха като че
ли става дума за извънредно
положение. Тито трябва да се
посрещне по възможно найдобрия начин – тържествено,
сигурно - както впрочем и
подобава, когато става дума
за голям държавник.”

като за това никога и не се
говореше”.

Йосип Броз Тито някои
хора обичат, а други не.

Председател на общината
тогава бил Стоян Наков от
с. Желюша, докато секретар
на Общинската организация
на Съюза на комунистите
бил Джордже Алексов от с.
Трънски Одоровци. Всички
видни ръководители в местната
администрация, партийните
органи и фирми били на
щрек. Разбира се, всички били
облечени в нови костюми.
Когато дошло времето, те
бързо и стеснително тръгнали
към жп гарата. Там вече били
се насъбрали няколкостотин
души - служители на държавна
сигурност, митницата,
железницата, политически
благонадеждни и доверчиви
за онова време граждани,
ученици и преподаватели,
пионери и просветни
работници...
Свободен достъп до перона
не бил допуснат. Тито можал
да види само малък брой хора.
Влакът пристигнал точно в
12 часа. Иван Денчев бил в
компания с ръководители на
общината, отдалечен десетина
метра от вагона, в който
се намирал Тито. Според
неговите спомени във влака
влезли само Стоян Наков и
Джордже Алексов.
„След малко се отвори
прозореца на средния вагон
на „Синия влак” и се появи
Йосип Броз Тито. Насъбралият
народ с бурни аплодисменти
и със съответни лозунги го
приветства. Той в присъщия за
него държавнически маниер,

замахвайки с дясната си ръка,
поздрави присъстващите. Бях
съвсем наблизо до отворения
прозорец, на няколко
метра от Тито, заедно с
останалите ръководещи хора
на общината, милицията
и държавната сигурност,
пионерите и доверчивите
хора. Сигурността бе на найвисоко ниво. В един момент
представител на държавната
сигурност повдига пионерка

с червена кърпа около врата,
която на Тито подаде букет
с цветя. Това бе Валентина
Гогова от Димитровград.
Присъстващите с бурни
аплодисменти, с лозунгите
„Да живее другарят Тито”, „Да
живее Югославия”, както и с
песента „Другарю, Тито, ние ти
се кълнем, че от твоя път няма
да отклоним” приветстваха
Тито и придружаващите го
сътрудници все докато влакът
не продължи по пътя си.
Влакът стоя на гарата само
десетина минути”, разказва
Иван Денчев в книгата си с
автобиографичен оттенък.
Накрая съвременникът на
събитието добавя и следното:
„На събралите се граждани
Тито нищо не каза. Дали
нещо каза на председателя
на общината Стоян Наков
и секретаря на общинската
организация на СК Джордже
Алексов нищо не разбрах, тъй

Несъмнено е обаче, че
е бил голяма историческа
личност. Положителна или
отрицателна това вече е
отделен въпрос. По отношение
на вътрешното политическо
устройство на бивша
Югославия, а вероятно и
границите между републиките
и други не по-малко важни
неща, май е направил доста
„щуротийки”. Да не е така,
вероятно не би се стигнало
до кървавото разединение
между някогашните народи
в рамките на съвместната
им държава Югославия.
Факт е обаче, че под негово
ръководство всички народи
и, както тогава се казваше,
„народности” в Югославия,
както и републиките,
в които те живееха, в
икономическо отношение
доста проспериаха.

Или с други думи казано
– в икономическо отношение
огромно мнозинство от
жителите на Югославия
„са си били добре”. Знаел е
„другарият Стари” умело да
манипулира и балансира и с
американците, и с русите, и
с арапите, и с африканските
страни, в които доминират
хората с черния цвят на
кожата...
И в Цариброд май е било
добре. По времето на Тито са
се изградили десетки заводи,
благодарение на който факт
хората са създавали семейства
и са изкарвали поминък за тях.
Населението се е увеличавало,
жизненият стандарт не е бил
лош, солидарността между
хората е била по-голяма в
сравнение с днешни дни.
Както и да е, тази статия нека
да ни припомни миналото.
Каквото и да е било - наше си
е, нали?
Б. Димитров
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Международен фестивал „Великден на Tримеждието 2019”
- Наградени ученици на випуска в основното училище и гимназията с ваучери на стойност от 7 хиляди динара: Миляна Николов
и Бояна Дончев.
- Наградени ученици, носители на грамотата „Вук Караджич”
в основното училище - с ваучери на стойност от 5 хиляди динара:
Валерия Николов, Миляна Николов, Боян Зарев, Славица
Миладинова, Андрияна Владимиров, Кристина Младенович
от Бистър и Миляна Василев от Горна Любата.
- Наградени ученици, носители на грамотата „Вук Караджич”
в гимназията - с ваучери на стойност от 5 хиляди динара: Ана
Андонов, Ивайло Димитров, Анастасия Семан, Ема Григоров,
Бояна Дончев, Миляна Йовановски, Кристина Лазаров, Борис
Божилов, Радица Божилова и Глигор Григоров.

Културният
център
„Босилеград”, Основното
училище „Георги Димитров” и
Спортният съюз „Босилеград”,
с подкрепата на Община
Босилеград за втора поредна
година по повод Великденските
празници организираха
Международен фестивал
под название „Великден на
Tримеждието 2019”. В рамките
на фестивала и тази година
бяха организирани редица
мероприятия с културен,
образователен, спортен и
забавен характер.
Фестивалът бе открит с
изложба на оцветени рисунки
с великденски мотиви на
ученици от основното училище
във фоайето на Културния
дом, а на откриването на
изложбата босилеградският
свещеник отец Зоран
Стоянов изнесе беседа за
най-радостния християнски
празник Великден.
Изложбата
имаше
състезателен характер.

Организторите на фестивала „Великден на Tримеждието 2019”
изтъкват, че поради многото разнообразни съдържания и връчването на награди се получило малко отстъпване от предвидените
термини, което по никакъв начин не е повлияло на провеждането
на турнира по чупене на яйца в рамките на Международния детски
Великденски фестивал и затова никак не са коректни изказванията,
че са имали лоши намерения да пречат на провеждането на турнира по чупене на яйца. Напротив, с редица дейности общината и
общинските организации и институции и тази година са помогнали
провеждането на Международния детски Великденски фестивал,
което не бе отбелязано от страна на хората организали този фестивал, подчертават организаторите.

Учениците бяха разпределени
в две възрастови категории - от
първи до четвърти и от пети
до осми клас, а оцветените
рисунки бяха поставени под
номера (шифъри). В конкурса
се включиха общо 256
ученици, които са оцветявали
рисунки с изображения на
петте най-важни момента
от последната седмица на
земния живот на Исус Христос
- Вход Господен в Йерусалим,
Тайната вечеря, Осъждането
на Исус Христос, Разпятие
Христово и Възкресение
Христово. Гражданите имаха

Наградени най-успешни участници
в спортните състезания:
футбол на малки врати:
петлета: 1. „Повратак отписаних”, 2. Неки нови клинци и 3.
„Бандити”. За най-добър футболист бе избран Милян Илиев, а за
най-добър вратар Душан Стоянов.
момчета до 15-годишна възраст: 1. „Релакс”, 2. „Бад бойс” и 3.
„Маца мафия”. При тях най-добър футболист бе Алек Стоименов,
а най-добър вратар Андрия Иванов.
сениори: 1. „Краин дол”, 2. „Чико градня” и 3. „Аякс”.
момичета: 1. „Младост”, 2. „Делие” и 3. „Аякс”. За най-добра
футболистка бе избрана Александра Стоянов.
шахмат:
момичета: 1. Теодора Рангелова, 2. Мария Раденков.
момчета: 1. Иван Йовчев, 2. Мича Тасев и 3. Владан Георгиев и
Зоран Цветков.
сениори отборно: 1. „Пенсионери”, 2. „Общинска администрация”
и 3. „Полиция”.
волейбол:
сениори: 1. „Мали”, 2. „Кей” и 3. „Приемен център”. За найрезултатен играч бе избран Милан Васев, а за най-добър разпределител Васил Васев.
баскетбол:
момчета: 1. „Бад бойс”, 2. „Голден стейт” и 3. „Горки и другарите”.
За най-добър играч бе избран Милован Станчев, а най-резултатен
баскетболист бе Даниел Новков.
момичета: 1. „Гробари - Юг”, 2. „Не зная” и 3. „Акат Суки” и
„Покемони”. За най-добра баскетболистка бе избрана Стефана
Васев, а най-резултатна бе Наталия Димитриевич.
тенис на маса:
момчета: Лука Митрович от Сурдулица, 2. Лука Николов от
Босилеград и 3. Божидар Джорджевич от Сурдулица.

право да гласуват само за по
една картина от всеки мотив в
двете възрастови категории, а
победителите бяха излъчени
въз основа на броя на гласовете
на посетителите (50%) и въз
основа на оценката на журито,
съставено от прподаватели
по
изобразително
изкуство, учители и други
квалифицирани лица (също
50%). В гласуването се включиха
общо 662 граждани.
Най-много
точки
в първата възрастова
категория
спечелиха:
четвъртокласничката
София Петков от Бистър
и третокласниците Давид
Ефтимов от Райчиловци,
Давид
Пейчов,
Хана
Василков и Матея Иванов,
всичките от Босилеград.
При
по-възрастните
ученици награди получиха:
петокласникът Дарко Ангелов,
шестокласничките Хелена
Анастасов и Ивана Васов и
седмокласниците Драгана
Гонев и Стефан Атов, всичките
от Босилеград. Те бяха
наградени с по един таблет,
а наградите им връчи кметът
Владимир Захариев на сцената
в училищния двор навръх
Великден.
В рамките на фестивала
бяха организирани редица
културни, спортни и забавни
мероприятия. В събота преди
Великден бе организирана
работилница за боядисване
на великденски яйца, по
време на която във фоайето на
Културния дом малчуганите
украсяваха яйца, използвайки
специални техники и начини

на оцветяване. През цялата
седмица преди Великден
се провеждаха спортни
състезания по футбол на малки
врати, шахмат, волейбол,
баскетбол и тенис на маса.
В организация на Културния
център нишкият състав „Duo
di maggiore” изнесе концерт
в Голямата зала в Културния
дом, като изпълни известни
италиански канцони, руски
романси и сръбски народни
песни.
Навръх Великден на
откритата сцена в училищния
двор в Босилеград бе изнесена
концертна програма, в която
взеха участие танцовите
състави „Нестия“ и ”Перваз” от
България, Градското културно
художествено дружество
”Алексинац” от Алексинац,
Културно-художествените
дружества ”Фолклористи”
от Крива паланка, културнохудожествено дружество
от Търговище, както и
фолклорните ансамбли
на Културния център
„Босилеград” и Спортното
дружество „Младост” от
Босилеград и певческата
формация „Босилеградско
славейче” към Културния
център.
По време на културната
програма кметът Владимир
Захариев награди с таблети
победителите в конкурса
за оцветяване на рисунки с
великденски мотиви. Той
връчи купи, медали и грамоти
и на победителите в спортните
състезания, организирани в
рамките на фестивала, както
и ваучери - парични награди
на стойност от 5 хиляди
динара на всички ученици
от основното училище и
гимназията, носители на

грамотата „Вук Караджич”,
и с ваучери на стойност от 7
хиляди динара на учениците
на випуска от двете училища
през учебната 2017/2018
година - Миляна Николов и
Бояна Дончев. Захариев връчи
и ваучер от 5 хиляди динара
на гимназистката Анджела
Митов, която миналата
година спечели трето място на
Републиканската литературна
олимпиада по сръбски език.
В поздравителното си
слово кметът Захариев
честити празника на всички
присъстващи и им пожела
крепко здраве и успех във
всяко едно начинание. Той
подчерта, че фестивалът
„Великден на Тримеждието”
е организиран с цел
съхраняване на традициите
и обичаите, свързани с
Великденските празници,
както и популяризиране на
християнските ценности и
взаимното сближаване на
народите. Кметът изтъкна и
това, че по същото време се
провежда и Международният
детски Великденски фестивал,
който организира Сдружение
ГЛАС.
- Двете мероприятия по
никакъв начин не си пречат,
напротив, взаимно се допълват
и обогатяват културния и
забавен живот в нашия град
по време на Великденските
празници, изтъкна между
другото Захариев и изказа
благодарност към Публичното
предприятие за строителни
площи и пътища, ученическото
общежитие, Канцеларията
за млади, Здравния дом и
други общински организации
и институции, дали принос
за успешно провеждане на
фестивала. 		
П.Л.Р.
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180 000 лв. за комплекса на “Нешков връх“

България ще финансира уреждането на околността на Паметника-костница над Цариброд.
Български лекоатлети победители в „Гергьовденски пробег – Паметник 2019“
Тазгодишното спортно
мероприятие „Гергьовденски
пробег“ се състоя не на
самия празник, чието име
носи, а три дни по-късно,
на 9 май, датата, когато
честваме два забележителни
празника – Деня на победата
над фашизма във Втората
световна война и Деня на
Европа. Второто издание на
пробега ще бъде запомнено
и с едно важно събитие,
което се състоя преди самото
откриване на мероприятието.
В образователния център
в спортната зала се състоя
церемония, на която
посланикът на Р България
в Сърбия Радко Влайков и
кметът на Община Цариброд
Владица Димитров подписаха
споразумение за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ на стойност 180 000 лв.
от страна на Правителството
на Република България на
Община Цариброд. Парите са
предназначени за финансиране
на проект за изграждане
на
електрифицирана
инфраструктура
до
Паметника на Нешков връх.
На церемонията присъстваха
и Едвин Сугарев, генерален
консул на Р България в Ниш,
представители на местната

власт и деца от царибродските
училища и от гостуващите
клубове по лека атлетика,
които участваха в спортното
мероприятие „Гергьовденски
пробег – Паметник 2019“. В
изказванията си и посланик
Влайков и кметът Димитров
изтъкнаха историческото
значение на Паметникакостница и припомниха за
човешките ценности, които
не трябва да бъдат забравени,
а да бъдат урок за бъдещето.
Първият етап от проекта,
който българската държава ще
финансира, е изграждането
на
електрифицирана
инфраструктура на комплекса.
Планира се и последващо
осветяване на паметника,
благодарение на което той
ще може да се вижда, както
от Цариброд и околията му,

така и от България. Във втория
етап от проекта е предвидено
изграждането на асфалтов път
между Цариброд и „Нешков
връх”, за което Община
Цариброд е осигурила
бюджетно финансиране.
Последва програмата по
откриването на „Гергьовденски
пробег 2019“,
която включваше, както
и миналата година, лекции
по история и вероучение,
след което лекоатлетите от
различни градове в Сърбия
и България се запътиха към
старовите си позиции.
Победители на централното
събитие – пробега по 3 100метровото трасе от болницата
до самия Паметник спечелиха
българските лекоатлети
Радослав Тодоров от Луковит
при мъжете, който постави

Република Сърбия

Министерство за опазване на околната среда
На основание член 20. алинея 1., а във връзка с член 29.
алинея 1. и 3. от Закона за
оценка на въздействие върху
околната среда („Служебен
вестник на РС” 135/05, 36/09),
дава следното

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи
и организации, че управителят на проекта „АНДАМА”
ООД Било - Димитровград е
подал до Министерството за
опазване на околната среда
Иск за вземане на решение
във връзка с необходимостта
от оценка на въздействието
върху околната среда на проекта за експлоатация на андезит, като технически строителен камък от повърхностната
мина „КОРИТО” в Цариброд,
в рамките на експлоатационното поле, ограничено със
следните координати:

вписан под номер 35302-0895/2019-03 от 06.05.2019
година.
В съответствие с член 3. алинея 1. от Правилника за публична процедура за проверка,
презентация и разискване
върху Студията за преценка
на въздействието върху околната среда („Служебен вестник на РС” 69/2005), проверка
на съдържанието на студията
може да се направи всеки
работен ден от 11 до14 часа в
помещенията на Министерството за опазване на околната
среда ул. „Омладинских бригада ” 1, Нови Белград, стая
428, както и на официалния
сайт на министерството:
http://www.ekologija.gov.rs/
obavestenja/procena-uticija-nazivotnusredinu/, в рамките на
20 дни от деня на публикуването на това съобщение.

Обществеността и заинтересованите органи и организации могат да направят
проверка на съдържанието на
Студията всеки работен ден в
помещенията на Общинската
администрация Димитровград в рамките на 20 дни от
деня на публикуването на това
съобщение.
В съответствие с член 4. алинея 2. и 1 чл.6. на споменатия
правилник, забележки и мнения за Студията за преценяване на въздействието върху
околната среда се подават в
писана форма и предоставят
на Министерството на опазване на околната среда ул.
„Омладинских бригада ” 1,
Нови Белград.
В съответствие с член 20.
алинея 3. от Закона за оценка
на въздействие върху околната
среда („Служебен вестник на
РС” 135/04, 36/09), както и чл.5.
от споменатия правилник, на
31.05.2019.година с начало от 12
часа ще се проведе публично
разискване и презентация на
Студията в помещенията на
Общинската администрация
Димитровград.

и нов рекорд на трасето 13:21 мин., и Елена Ранчева
от Златица при жените със
17:18 мин.
Ето ги и резултатите в
отделните категории:
При „юношите“ първо място
спечели Алекса Миланович от
Чуприя, а при девойките - Ива
Малетич от Зайчар.
Стефани Илиев и Деян
Стаменов от Цариброд
спечелиха златни медали при
любителите.
В категорията „ученици
от I и II клас“ - победител
при момчетата стана Петър
Томашевич от Ниш, а при
момичетата - Николина
Ставрич от Пирот.
„Ученици от III и IV клас“
– първи до целта стигнага
Вук Павичич от Ниш и Мия
Милич от Зайчар.

В категорията „ученици от
V и VI клас“ златни медали
спечелиха Кристиян Гъргов
от Цариброд и Лена Малетич
от Зайчар.
Царибродчани бяха найуспешни в категорията
„ученици от VII и VIII клас“
- при момчетата победител
стана
Лука Иванов, а
при момичетата - Мария
Станков.
Организатори на тазгодишния „Гергьовденски пробег –
Паметник 2019“ бяха Клубът
по лека атлетика „Балкан“,
Сръбската федерация по
лека атлетика и Община
Цариброд. В провеждането
му съдействие оказаха
Посолството на Р България
в Белград и Генералното
консулство в Ниш.
Д. Х.

На 18 май се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашата мила майка и баба

БЛАГА АНГЕЛОВА
преподавателка в пенсия
от Босилеград
(1941 - 2018)
Панихидата ще отслужим на 18 май (събота) от 11 часа
на босилеградското гробище. Каним роднини и приятели
да ни придружат.
Вечно ще скърбим за твоя светъл лик и добро сърце.
Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!
Опечалени: дъщерята Миряна,
внучката Милица и зетят Божидар
На 23 май се навършват ТРИ
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил
и непрежалим съпруг, баща и дядо

ЛЮБЕН С. МИТОВ
от Босилеград, по потекло от с. Плоча
(1933 - 2016)
Годините минават, но ние никога няма да те забравим!
Вечно ще пазим в сърцата си спомените за твоя светъл лик
и добро сърце! Благодарим ти за всичко!
Почивай в мир!
Съпругата Рилка, синът Владимир и дъщерята Йонка със
семействата си

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

Изминаха 17 години, откакто ни напусна,
моят мил и непрежалим брат

НОВИЦА НАЙДАНОВ
(1966-2002)
Мили брате, Бог винаги избира най-доброто. Липсваш
ми всяка минутка, всеки ден!
За всичко, което ти беше свято, и всичко, което ти беше
присърце, не се тревожи, сега аз се грижа.
Твоята скърбяща сестра Сунчица със семейството си

Хумор, Сатира, Забава

Афоризми

Симеон КОСТОВ

Поради огнения език я заобикалят и

копривата и гръмотевиците.
Животът ме принуждава да сторя много неща доброволно.
Дадоха ми две възможности: „по косъма им“, или по водата.
Историческите материали често се ползват
за подпалване на нови военни пожари.
Историята е като всеки роман. Повече от събитията
са се случили в главата на историка.
Мемоарите са мъгливо сещане за несигурни събития.
Съществуват две истории: истинската и написаната.

Вицов е

***
- Господине, трябва да спрете алкохола!
- Но как така, докторе?
- Ами, например, вместо една бира,
изяжте по една ябълка!
- Ама, докторе, кой може да изяде
30 ябълки на ден?
***
Прибирам се - жената изчистила,
наготвила, не дудне, в очите ме гледа.
Викам си, ей това е любов, щастие и
семеен уют… оказа се мигач, огледало
и задна лява врата…
***
Мъж казва на жена си:
- Не, тази година няма да отидем на
море. Помисли за нашите дългове.
- А защо да не може да се мисли за
тях на морето?
***
- Чудя се, какво да взема със себе си
на морето, че като отида на плажа и
всички да ахнат?!
- Вземи си скиите.
***
Къде са чистачките на колата,
скъпа?
- Махнах ги, мили, защото полицаите непрекъснато поставят разни
смешни бележки зад тях.
***
- Келнер, пържолата е много твърда,
- оплаква се клиент.
- Тогава ще ви я сменя за шницел.
- Но аз я започнах...
- Нищо, шницелът също е започнат!
***
- Тайната на моето дълголетие е
чесъна! - хвали се старец-дълголетник
на масата.
- Не е тайна за никой, - провиква се
съседа му.
***
Разговор, който може да се дочуе
само в България.
- Мини довечера да се видим за
малко!
- Не мога, утре ще шофирам....
***
След толкова празници, първи
ден на работа се чувствам както в
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детската градина - плаче ми се и искам
вкъщи.
***
- Сега разбрах що ти викат ”коте”..
- Щооо?
- Заради мустаците...
***
Не трябва да оставам дълго сама със
себе си, защото с какъвто се събереш
такъв ставаш...
*
Вие сте агресивен? Мразите хората?
Искате да им причинявате болка и те
да страдат? Но не знаете как законно да
правите това? Факултетът по стоматология към Медицинския университет
Ви очаква!!!
***
Не се ли ожениш до 25, после все
ти е рано!
***
Шофьор минава на червено и
моментално е спрян от катаджия.
– Книжката, ако обичате.
– Нямам – взеха ми я за шофиране
в нетрезво състояние.
– Талонът на колата?
– Вижте, колата не е моя, а собственикът, който ми я зае, не ми даде
талона.
– Кой е собственик?
– Не го познавам, но трупът му е в
багажника…
Катаджията, уплашен, веднага вика
подкрепления, които обграждат спряната кола както по филмите. Шефът на
полицията се приближава. Шофьорът
му подава книжката си и талона на
колата си, отваря багажника – няма
труп. Шефът в недоумение пита: – Не
разбирам, моят колега каза, че нямате
книжка, колата е открадната и има
труп в багажника!
– Ами! Не му вярвайте! Той още
малко ще каже и че съм минал на червено…
***
Авраам пита Моше:
- Моше, как мислиш, обявите във
вестниците дали са ефективни?
- Разбира се, че са ефективни. Ето
например, в понеделник дадохме
обява, че търсим охранител, а във
вторник вече ни обраха!
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Здраво деда
Мане
Замерисало на пролет, пилища се
упояла, цвекье се уцъвтело. Жежачко,
сгреяше ни се кошчинкьете.
Ябълката у дворат се уцъвтела и
с баба Ордану седомо да пийемо
каве. Първи пут туя годин пийемо
каве надворка, а денъска йе Велики
Петак. Я вой кажем дека ка сам била
дете, за нас децата Велигдън беше
най-убав празник. Напърскамо с
воду и изметемо дворат, наберемо
кьиткье и лиляк, па натурамо у
сваку собу, умерише се на убаво.
Облечемо чисте дрейе и чекамо
госйе. Я заорати, а баба Ордана поче
да усмърца. Питам гьу кво вой би, а
она поче да вреви:
- Е Сускье, на мене у акълат
йе остал Велигден по лоше. И не
само това – целото детство ми йе
прошло у стра и виканье. Нали
смо на пустуту границу, изеде
ни тая проклетия. Од нашуту
ижу до граниицуту по-малко од
300 метра. Због туя границу од
наше село имаше много човеци у
затвор, койи на проклетият Голи
оток, койи по другьи затворйе. И
свакьи дън удбаджийе и пандури
у село – само обикаляю, слуту и се
удзъртаю. Я сам била 5 године ка
татка откараше у затвор, а мама
не смейеше ни перашкье да очини.
Имаше некикъв удбаджия, колка га
окаею Козич, семе му се затрело.
Дойде с милиционери и додека они
питую нещо маму, он ме изведе у
дворат и ме питуйе дека йе мама
скрила перашкьете. Я се тресем
и му казуйем дека не йе чинила
яйца, не смейе од ньи, а он се смейе
покварено и уж ми не веруйе. Ка
си отиду мама на бързину очини
у луковиню по йедно яйце и даде
на мене и сестру ми да га изедемо
набързину и да закопамо люспете
– да се не върну тея изелице и да гьи
найду. Оно благо яйце, йеду ни се,
ама мама не смейе да очини повече.
Или не йе имала.
Нали йе Велигден много голем
празник, не работи се, па дойде
стара майкьа Олга с нйоньа две деца.
Нийе да се играйемо, а оне седну на
кьошкуту, па орате и викаю, само
усмърцаю. Нийе знайейемо дека йе
татко у затвор, ама за стари татка се
нищо не знайеше. Йедън дън излезал
и вечимка се не върнул. Вика стара
майкьа, вика мама, а нийе ко да се
играйемо ка оне викаю. Скрийемо

се у плевньуту и оне мисле дека
се играйемо. А нийе гьи гледамо
ко викаю и нийе викамо. Викамо
полъка, скъимтимо ко кутретия.
Да ни не чую. Па ко че ми йе убав
Велигден, ка ми йе минул само у
виканье и с удбаджийе. По село
при некойи човеци дооде госйе, а
при нас не смейе никой да дойде.
Проклет стра.
После ка се ожени, ка на деда
Стойчу расправи ко сам жедувала
за перашкье, он ми за първият
Велигдън донесе целу крошньу
яйца. И од тъгай за свакьи Велигдън.
Очиним, нашарим, наредим у све
собе и само гьи гледам. Не йеде
ми се – изедемо по йедно и после
се помиляю. Докато беоше децата
беше друго, а после. Ей и съга
– пълна ижа с яйца. Ичера сам
начинила целу крошньу, натура
по собете. Че изедемо по некойю
перашку, онея че раздадем на деца
и комшилък. Убав дън, ама не могу
да се радуйем.
- Баба Ордано, реко вой, толкова
године смо комшийе, делили смо и
зло и добро, а ти ми не си оратила
за туя вашу муку. Я сам знала дека
йе баща ти бил на Голи оток, а за
друго не си ми казувала.
- Е Сускье, текъв стра съм
навлекла од детиньство, да не съм
смеяла да оратим. И са ка сретнем
милиционера или другога човека
с униформу, заигра ми у мешину,
а сърце ми се стегне. Преди некою
годин брат ми потегну у суд та
оправдаше бащу ми, джабе лежал
у затвор. И паре ни дадоше, страат
ми малко попущи, ама си ми тежи
на душуту, а сърце ми се йош стегло.
Да ти не беше споменула кико ти
йе било убаво на Велигдън, я не би
ти споменула моюту муку. Що да
ти досаджуйем, ка не можеш да ми
помогнеш. Било, не върнуло се.
- Не върнуло се. Истина йе, не
могу да ти помогнем, ама ка се
човек изорати и одвика, лъкне му.
Оно су йедна уста и за оратенье, и
за виканье и за смеянье. А и добра
дума лечи.
Испимо кавето, повревимо йош
малко и она си отиде. А я си, деда
Мане, мислим, колко ли има теквия
човеци на койи се сърце стегло, па
и ка требе да се радую, не може.
Айд у здравлйе деда Мане.
Баба Суска
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