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На 24 май - Деня на славянската писменост 
и на българската просвета и култура 

Стефан Стойков се обърна към 
родителите на царибродските деца 

Стр. 

Стр. 

Христовото Възнесение на небето

„АЗ СЪМ С ВАС ПРЕЗ ВСИЧКИ 
ДНИ ДО СВЪРШЕКА НА СВЕТА”

Стр. 

Стр. 

Министърката Славица 
Джукич Деянович посети 

Босилеград и откри 
новопостроения детски кът

В БОСИЛЕГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ С ОМБУДСМАНА ЗОРАН ПАШАЛИЧ  

Стр. 
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Министърката без порт-
фейл Славица Джукич 

Деянович, отговаряща за демог-
рафията и популационната 
политика, миналата седмица 
посети Босилеград, където 
откри новопостроения детски 
кът в сградата на Културния 
цeнтър и детската площадка в 
двора.  

Министърката бе посрещ-
ната от кмета Владимир Заха-
риев и членовете на общинс-
кото ръководство пред сградата 
на Общинската администрация, 
където бе  приветствана със 
хляб и сол, а в нейна чест фолк-
лорният ансамбъл към Спор-
тното дружество „Младост” 
изпълни подходяща културна 
програма. 

След това в сградата на 
общината кметът Владимир 
Захариев, председателят на 
НС на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков и членовете на общин-
ското ръководство проведоха 
работна среща с министър-
ката и нейните сътрудници. 
На срещата бе изтъкнато, че в 
рамките на мерките за попу-
лационна политика правител-
ството на Сърбия е отпуснало 
на Община Босилеград около 
9,5 милиона динара за проек-

тите „Намаляване на психо-
логическата цена на родител-
ските грижи” и „Консултации 
за бременни жени и родители 
в предучилищното ведомство 
Детска радост”. 

Министърката благодари на 
кмета и на общинското ръко-
водство за усилията, които 
полагат да задържат младите 
в общината и оповести допъл-
нителни мерки, които прави-
телството ще предприеме с цел 
да помогне на Босилеградска 
община, която е застрашена 
от миграционните процеси и 
ниска раждаемост.

- Всички имаме обща цел за 
повече бебета. Всяко дете, всяко 
семейство е важно за нас. Боси-
леград се нуждае от помощ за 
по-добро демографско бъдеще. 
Тук най-високата ценност е 
всяко новородено бебе, но това 
зависи и от броя на работните 
места, както и от координа-
цията на работата и родителс-
ките грижи - каза след срещата 
министър Джукич Деянович.

В изказванието си след 
срещата кметът Владимир 
Захариев заяви, че са запознали 
министърката с програмите, 
които общината провежда в 
областта на популационната 
политика и изрази голямо 

удоволствие от посещението й, 
което представлява потвърж-
дение, че държавата се грижи 
за общината. 

- Благодаря на правителс-
твото на Република Сърбия и 
на компетентните министерства 
и надявам се, че в бъдеще ще 
имаме още по-добро сътруд-
ничество при реализацията на  
съвместни проекти за създаване 
на по-добри условия за пови-
шаване на раждаемостта, каза 
Захариев.

Председателят на НС Стефан 
Стойков изтъкна, че държавата 
Сърбия създава добра основа 
за българското малцинство в 
Сърбия да има чувството за 
принадлежност към мнозинс-
твото, като използват собс-
твения си език в официална 
употреба, имат свои собствени 
национални медии и преведени 
учебници на родния си език.

Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет и коорди-
натор на проекта за популаци-
онна политика, благодари на 
министърката и на сътрудни-
ците й, както и на кмета Заха-
риев за усилията, които полагат 
за реализиране на проекти в 
областта на популационната 
политика в общината, които 
са от голямо значение, както за 

децата, така и за техните роди-
тели.

Делегацията от Белград 
начело с  министърката, 
придружавана от кмета и 
общинското ръководство, се 
отправи към Културния дом, 
където официа л н о  б я х а 
открити новопостроеният 
детски кът и детската площадка. 
На тържеството пред Културния 
дом присъстваха голям брой 
деца на предучилищна възраст, 
ученици, възпитатели, учители 
и граждани. 

В обърщението си към 
присъстващите министър 
Джукич Деянович пожела 
на малчуганите весели и 
безгрижни моменти в новопос-
троените детски кът и площад-
ката и подчерта, че правител-
ството на Сърбия и занапред 
ще полага грижи за младото 
поколение в Босилеградска 
община чрез реализация на 
нови проекти. 

В изказванието си кметът 
Захариев  благодари на 
министър Джукич Деянович и 
на правителството, изтъквайки, 
че с реализацията на този 
проект са създадени качествени 
условия за игра и развлечение на 
малчуганите. Той посочи още, 
че детският кът и площадката 
са направени и оборудвани 
в рамките на проекта, който 
миналата година общината 

съвместно реализира с Кабинета 
на министърката без портфейл, 
отговаряща за демографията 
и популационната политика. 
В рамките на този проект 
са финансирани и проекти 
на млади брачни двойки за 
разгръщане на семеен бизнес в 
областта на селското стопанство. 
Той добави, че Босилеградска 
община и тази година заедно 
с общините Търговище и 
Владичин хан спечели проект, 
който предвижда ангажиране 
на 4 възпитателки, които 
ще се грижат за обучение и 
забавление на малчугани от 2 
до 7-годишна възраст в детския 
кът.   

З а х а р и е в  п о д а р и  н а 
министърката снимка от 
Ф о л к л о р н и я  ф е с т и в а л 
“Босилеградско краище пее 
и танцува” и я покани да 
присъства на фестивала, а 
доколкото е възможно, каби-
нетът й да помогне организа-
цията на съпътстващите фести-
вала мероприятия. 

По повод откриването на 
детския кът и площадката 
в двора на Културния дом  
Културният център „Боси-
леград” изнесе и програма, в 
която взеха участие най-малките 
танцьори от танцовия ансамбъл 
и певческата формация „Боси-
леградско славейче”. 

П.Л.Р.

Актуални теми
По случай записването на ученици в пръви клас 

Стефан Стойков се обърна към родителите на царибродските деца 
Лидерът на Националния 

съвет на малцинството ни 
Стефан Стойков тези дни се 
обърна към родители на цари-
бродските деца, които тази 
година трябва да бъдат запи-
сани в първи клас на основно 
училище. Стойков ги прикани 
децата си да запишат в българ-
ската паралелка, като по този 
начин, както подчерта, „ще се 
направи историческа крачка с 
образованието в Царибродска 
община”. Напомни, че в Боси-

леградско от години същест-
вуват паралелки на български 
език и дори посочи, че и двете 
негови деца се учат именно в 
такива паралелки. 

„Ние няма да правим диск-
риминация сред децата и да 
обещаваме, както някои това 
го правиха преди, на вас, роди-
телите, пари и преносими 
компютри за децата ви, в случай 
да се определите за българската 
паралелка. Не, това в никакъв 
случай няма да го правим, тъй 

като и през ума не ни минава 
да правим разделение нито 
между децата ви, нито между 
вас, родителите. Опитваме се 
словесно и аргументирано да 
ви убедим, че образованието 
на децата ви на български език 
носи множество бенефити, един 
от които е, че те утре могат да 
продължат образованието 
си безпрепятствено, както в 
България, така и в Сърбия. 
Никакви пречки тук няма. По-
рано имаше проблеми с учеб-

ниците. Сега и този проблем е 
премахнат. Всички учебници за 
основното училище са преве-
дени на български език, освен 
учебниците по изобразително 
изкуство и музикално образо-
вание, но и те ще бъдат преве-
дени, стига да се случат оповес-
тените изменения в програмите 
за тези два предмета на репуб-
ликанско ниво”, каза Стойков. 

Водачът на НС на малцинс-
твото ни помоли родителите 
още веднъж добре да обмислят 
въпроса до 31 май, когато е 
крайния срок за записване 
на първолаците. Изтъкна, 
че компетентните власти на 
републиканско ниво са готови 
да уважат формирането на 
паралелка на български език 
в пръви клас дори и в случай 
само пет деца да има в нея. 
Подчерта, че за първолаците, 
които бъдат записани в българ-
ската паралелка, НС ще финан-
сира купуването на учебниците. 
Това, както добави, вече е прак-
тика в Босилеградска община. 

Към родителите на бъдещите 
първолаци се обърна и дирек-
торът на ОУ „Христо Ботев” 
Катарина Симеонова. Инфор-
мира ги за трите възмож-
ности за записване на децата 
им в първи клас – могат да ги 
запишат в паралелка с обучение 
на български език, паралелка 

с обучение на сръбски език, 
както и паралелка, в която 
обучението ще се провежда и 
на двата езика. 

И Симеонова на родите-
лите обясни, че не трябва да се 
притесняват от това дали децата 
им, доколкото ги запишат в 
българската парелелка, ще 
могат да се сдобият с адекватно 
образование, тъй като, както 
подчерта, преподавателите са 
абсолютно подготвени образо-
вателния процес да провеждат 
на този език. Изтъкна, че за 
учениците, които евентуално 
започнат образованието си 
в българската паралелка, се 
разкриват широки възмож-
ности за сътрудничество с техни 
приятели от България.

Като не по-малко важно за 
една малка среда, каквато е 
Царибродската, в която насе-
лението намалява, а броят на 
подходящите работни места за 
интелектуалците е лимитиран, 
Симеонова напомни и факта, 
че и за преподавателите в мест-
ното училище ще е от значение 
да има възможно повече деца, 
които се учат на български 
език, тъй като в този случай ще 
запазят нормата учебни часове, 
съответно ще бъде подсигурена 
тяхната и екзистенцията на 
семействата им. 

Б. Д. 

Министърката Славица Джукич Деянович посети 
Босилеград и откри новопостроения детски кът



�()31 май 2019 година
Актуални теми

Цариброд 
Заседания на Съвета за здравна област 
и социална политика към ПКГО

В Цариброд тези дни се 
проведе четвъртото засе-

дание на Съвета за здравна 
област и социална политика 
към Постоянната конференция 
на градове и общини (ПКГО) в 
Сърбия, главна тема на което бе 
„Здравето и социалната защита 
на местно ниво – промени, 
предизвикателства и възможни 
решения”. Председател на този 
съвет е кметът на Царибродска 
община д-р Владица Димитров, 
който се прояви като домакин 
на колегите си и председателс-
тваше по време на заседанията 
им, които се провеждаха в 
продължение на два дни.

Разговаряше се и по темите 
за: опитите на Царибродска 
и Пиротска общини относно 
приютяването на мигрантите; 
резултатите, които Съвета е 
осъществил през изминалия 
период; състоянието в службите 
за бърза помощ и достъпа на 

спешната медицинска помощ и 
санитарно превозване в Сърбия 
на местно ниво и др. Предста-
вено бе и проекторешението 
на Стратегията за социална 
защита, проектите и активнос-
тите на ПКГО, които крепят 
общественото развитие. 

Членовете на Съвета посе-
тиха Здравния дом, игралната 
зала „Пазители на смеха”, дефи-
лето на Ерма и други предста-
вителни места в Царибродски 
край. 

Кметът на Царибродско 
и председател на Съвета д-р 
Владица Димитров в изявление 
за медиите между другото 
наблегна на факта, че пребива-
ването на членовете на Съвета е 
един от сполучливите начини за 
представяне на Царибродско и 
неговите ресурси, както в здрав-
ната, така и в останалите сфери 
на живота и труда. 

Б. Димитров 

В продължение на антикоруп-
ционната кампания в Репуб-

лика Сърбия, Антикорупци-
онният отдел към Министерс-
твото на вътрешните работи 
в сътрудничество с членовете 
на Информационно-сигурнос-
тната агенция и Специалния 
отдел за борба с корупцията във 
Висшата прокуратура в Ниш, 
миналата седмица арестуваха 
трима души за наличието на 
обосновано подозрение за 
извършване на престъплението 
злоупотреба със служебно 

положение, предаде Радио 
телевизия Сърбия.

Арестувани са Д. С. (на 56 
години) - митнически служител 
в митническата служба във 
Враня, С. К. (45 години) - отго-
ворно лице на ПД “ХРАСТ С & 
С 2000” от Босилеград и Р. И. 
(28 години) - отговорно лице в 
универсален магазин “Храст” 
в Парачин.

Има основателно съмнение, 
че Д. С. е извършил митни-
ческо оформяне на дървообра-
ботващи машини, внесени от 

Италия без техническа доку-
ментация.

Предполага се, че Р. И. на 
компютъра си е фалшифици-
рала техническата докумен-
тация, която С. К. е предоставил 
на Д. С.  

Заподозрените са задържани 
до 48 часа, след което ще бъдат 
предадени на компетентната 
прокуратура с обвинителен 
акт, предава Радио телевизия 
Сърбия. 

П.Л.Р.

Арестувани за злоупотреба  
със служебно положение

За поредна година в Белград 
се състояха редица мероп-

риятия по повод отбелязването 
на 24 май - Деня на славянската 
писменост и на българската 
просвета и култура.

Българското посолство 
и посолството на Словакия 
в Белград под патронаж на 
Министерството на културата 
и информирането на Р Сърбия 
организираха бройни събития, 
с които бе отбелязан Празникът 
на славянската писменост - Св. 
св. Кирил и Методий.

В навечерито на празника 
на 23 май Негово Превъзходи-
телство българският посланик 
в Белград Радко Влайков 
връчи грамоти на най-добрите 
студенти по българистика във 
Филологическия факултет 
към Белградския университет. 
Тържествата в деня на праз-
ника започнаха с полагането на 
венци пред паметника на св. св. 
Кирил и Методий в парка край 
„Вуков споменик“.

Церемонията продължи 
вечерта в белградската „Комбанк 
дворана“ с откриването на 
фотоизложбата „По стъп-
ките на св. Кирил и Методий 
– фотографска биография на 
патроните на Европа“, автор на 
която е бившият министър на 
външните работи на Словакия 
Павел Демеш. Изложбата пред-
ставлява колекция от снимки, 
посветени на мисионерските 
пътувания на светите братя към 
Моравия и арабските и хазарс-
ките империи и включва общо 
30 снимки на културни памет-
ници, художествени творби и 
други обекти от материалното 
културно наследство, свързани с 
живота и делото на солунските 
братя.

Последва съвместен концерт 
на двата прекрасни ансамъбла 
- от града домакин Културно-
художественото дружество 
“Иво Лола Рибар” и първия 
частен ансамбъл от България 
„Българе“. В продължение на 
два часа зрителите в „Комбанк 

дворана“ се наслаждаваха на 
изключителните танцови хоре-
ографии и вокални изпълнения 
от фолклора на двата народа. 
Огромната чест да присъстват 
на великолепния концерт имаха 
и група царибродчани, за които 
посолството обезпечи превоз с 
автобус до Белград и обратно.

Негово превъзходителство 
г-н Радко Влайков в речта си 
преди началото на концерта 
припомни, че това е най-обича-
ният празник в България и от 
1851 г., когато е установен, се 
чества от всеки българин, където 

и да се намира той, в родината 
или по света.

„На 24 май всяка година 
ние се прекланяме и пред 
духовната сила на знанието и 
просвещението, пред силата 
на писаното и устното слово, 
на културата и мисълта. Това 
е празник на всички творци на 
културата – на учените и учите-
лите, които носят светлината 
на познанието и прогреса“, 
каза той и припомни още, че 
днес над 400 млн. хора по света 
говорят езици, принадлежащи 
към славянската група. Изтъкна 
още, че вече 12 години кири-
лицата е една от трите офици-
ални азбуки на Европейския 
съюз, а когато Сърбия стане 
пълноправен член на ЕС, ще се 
разшири броят на страните и 
народите, които ползват кири-
лицата в съюза.

Помощницата на министъра 
на културата и информи-
рането Ася Драча Мунтеан 
подчерта, че с организирането 
на съвместен концерт, както и 
с откриването на изложбата 
“По стъпките на Св. Кирил 
и Методий”, Сърбия заедно 
с посолствата на България 
и Словакия иска да посочи 
общия принос към богатата 
славянска история и култура. 
Концертът на ансамблите 
“Лола” и “Българе”, допълни 
тя, припомня за общото богато 
културно наследство. Драча 

Мунтеан благодари на посла-
ника Влайков и на неговите 
сътрудници за досегашното 
сътрудничество и приятелство 
с желание те да продължат да 
се развиват и усъвършенстват.

Денят на славянската писме-
ност и на българската просвета 
и култура се чества традици-
онно на 24 май като спомен 
за деня от 863 г., когато след 
церемония в чест на възстано-
вяването на Константинопол, 
светите братя Кирил и Методий 
са поели по мисионерския си 
път към Моравия. 

По инициатива на Минис-
терството на културата и инфор-
мирането, правителството на 
Република Сърбия прие зако-
нопроекта, според който 24 май 
в бъдеще ще се отбелязва като 
национален празник.

Д. Х.

Празникът на славянската писменост
Бройни мероприятия и грандиозен концерт в 
Белград

Културният център, основ-
ното училище и гимна-

зията, с подкрепата на Община 
Босилеград, в навечерието 
на празника Св. св. Кирил и 
Методий в Голямата зала на 
Културния дом организираха 
тържествена церемония. На 
празненството присъстваха 
председателите на национал-
ните съвети и омбудсманът 
Зоран Пашалич със сътруд-
ниците си, които на този ден 
проведоха заседание в Боси-
леград, както и участниците в 
срещата, която Община Боси-
леград организира заедно с 
Регионалната стопанската 
камара за Пчински и Ябла-
нишки окръг. 

Приветствени слова към 
присъстващите отправиха 
омбудсманът Зоран Пашалич, 
кметът Владимир Захариев и 
председателят на Националния 
съвет на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия 

Стефан Стойков, след което 
бе изнесена сказка за живота 
и делото на създателите на 
славянската писменост - светите 
братя Кирил и Методий. 

В продължение на култур-
ната програма училищният 
хор при ОУ „Георги Димитров” 
изпълни „Химна на св. св. 
Кирил и Методий“ – „Върви, 
народе възродени“, танцо-
вите състави към Културния 
център „Босилеград” и Спор-
тното дружество „Младост” 
се представиха с традици-
онни български народни хора 
и танци от Босилеградско, а 
певческата формация „Боси-
леградско славейче” изпълни 
български народни песни. В 
рамките на програмата ученици 
от основното училище и гимна-
зията изпълняваха рецитали и 
стихотворения, посветени на 
славянските просветители св. 
св. Кирил и Методий. 

П.Л.Р. 

Тържествена церемония по повод 
24 май - Деня на славянската 
писменост и на българската 
просвета и култура  
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За функционирането на кабелната телевизия 
в Царибродско по (не)духовит начин 

Колкото пари, толкова музика! 
Кабелно-разпределител-

ната система (КРС) в Цари-
бродско функционира така, 
както функционира. Известно 
е, че мненията на хората се 
различават - някои са доволни,  
други не. От дълго време ком-
петентни ръководители в мес-
тното самоуправление оповес-
тяват, че в системата повече 
не струва да се инвестира, тъй 
като става дума за застаряла 
в технологическо отношение 
такава. 

Все пак срещу 150 динара, 
колкото е месечния абонамент 
за кабелната, на мнение сме, 
че клиентите получават добра 
услуга и че реално погледнато 
все пак би трябвало да бъдат 

доволни. Или, както казва една 
народна поговорка – „кой кол-
кото плати, толкова ще и – 
клати!” Ако пък на някои тази 
поговорка прозвучава малко 
вулгарно (макар че нейната 
конотация по принцип е мно-
гозначна), има и „резервна”, 
която гласи: „Колкоти пари, 
толкова музика!” 
Как функционира КРС в Цари-
брод?  

Ето как дейността на КРС 
през миналата година оце-
няват и в местния Център за 
култура, в рамките на което 
ведомство системата работи 
от години, съответно   десети-
летия (стартирала е в началото 
на 90-те години на миналия 
век).  Специално по темата не 
говорихме с някой тамошен 
ръководител, а информаци-
ите черпихме от онази част на 
Отчета за работата на ведомс-
твото през 2018 г., в която се 
говори за функцирането на 
системата. Разбира се, доку-
мента е подписал ръководе-
щият в Центъра Николайча 
Манов. 

Първото изречение е 
кратко и ясно: „През 2018 г. 
не е имало технически подоб-
рения и осъвременявания на 
системата с цел подобряване 
качеството на телевизионния 
сигнал.” Второто изречение е 
още по-кратко и още по-ясно: 
„Провеждани са дейности 
само във връзка с текущото 
поддържане на съществува-
щата мрежа.” 

За журналисти, граждани и 
читатели на вестника ни веро-
ятно са интересни и следните 
сведения според цифрите, 
посочени в Отчета: броят на 
абонатите в момента е 2150; 
1273 от тях са приключени 
на новата т. нар. „Звездна 

система”, докато останалите 
877 са на т. нар. „Система 
на пръстените”; 99-има пол-
зващи услугите през миналата 
година своеволно са преуста-
новили договорите за пол-
зване услугите на КДС, тъй 
като са се определили за други 
оператори... 

Интересна е и информа-
цията, че абонамента лани са 
плащали 47 процента от пол-
зващите услугите. Приходите 
са постъпвали по банковата 
джиро сметката на местното 
самоуправление, както е и 
било досега. 

КРС лани в мрежата си 
включвал и излъчвал 39 теле-
визионни канала, от които 
20 посредством новата, както 
буквално е написано в Отчета, 
WИCИ станция, докато оста-
налите 19 са излъчвани пос-
редством старата ФАГОР 
станция. 

Набелязва се и това, че през 
юни миналата година, заради 
токов колапс, в станцията е 
променен оптически транс-
митер, който факт е изиск-
вал допълнителни дейности 
върху КРС-системата. През 

2018 година са извършени 
87 интервенции на място за 
отстраняване на повреди по 
иск на ползващи услугите. 
Накрая се посочва и това, че 
по иск на КРС-а повредите на 
оптическата магистрала е пре-
махвала фирмата „Ексенет” 
от Ниш, докато повредите на 
аналоговата мрежа е према-
хвала фирмата „Електродеми” 
д.о.о. от Цариброд. 

150 динара за „кабелната” хич 
не е много! 

Поемайки сериозния риск 
да ни обвинят в непрофеси-
онализъм, заради бъркане 
на журналистическите жан-

рове (смесваме информация 
с коментар), все пак нека в 
заключение на този текст 
повторим впечатлението ни, 
че 150-те динара за услугата, 
която КРС (и местното само-
управление) оказва на граж-
даните, хич не е много. Поеме 
ли един ден тази дейност 
друг оператор (което почти 
е практика в други среди в 
Сърбия), надали сметките „за 
кабелната” ще бъдат под 1000 
динара на месец. 

На много царибродчани, 
включително и на пишещия 
тези редове, повече от това, 
което днес предлага настоя-
щата кабелната телевизия в 
Цариброд, и не им трябва, тъй 
като надали вече имат време 
постоянно да „зяпат” в теле-
визора. 

А сега простете на автора на 
този текст, че го прекъсва тук, 
тъй като в момента си спомни 
и се притесни от факта, че не е 
издължил сметката си за КРС, 
и затова бърза да я плати. За 
да „клати” и нататък. Пардон 
– да слуша музика!!! 

Б. Димитров 

Злополука на наш сътрудник 

Димитър Ставров се контузи тежко 
Невероятна злополука сполетя верния сътрудник на 

вестника ни Димитър Ставров. В централната част на родния 
му Цариброд неотдавна той се спъна, падна по твърде лош 
начин и получи тежки контузии на прешлени. 

Настанен бе в Клиничния център в Ниш, където бе опериран 
от страна на компетентен медицински екип. 

Димитър Ставров над пет десетилетия е деен сътрудник на 
вестника ни („Братство” и „Ново Братство”). Следи предимно 
спортните събития в Царибродско, Пиротски окръг, Сърбия 
и България, но пише спорадично и по други теми. 

Известен е и като голям хуманист, предвид, че над 100 пъти 
е дарявал кръв. 

Като млад се е подвизавал в състава на „Балкански”. Бил 
е водач на нападението, съответно - централен нападател. 
Известен е и като спортен деятел. 

Многобройните му приятели, сред които са и членовете 
на редакцията на „Ново Братство”, му пожелават бръзо и 
успешно възстановяване.  

Пространството на спортната страница на вестника ни го 
чака! За спортната ни рубрика той просто е незаменим! 

Б.Д.

На панаира на селското стопанство в 
Нови Сад  присъстваха и селскостопански 

производители от Босилеградско 
В организация на общината за поредна година двадесетина 

земеделци и животновъди от Босилеградско посетиха 86-ия 
Международен панаир на селското стопанство в Нови Сад. 

Те имаха възможност да разгледат най-съвременните 
трактори, косачки, комбайни и други селскостопански машини, 
различни породи крави, овце, коне и други домашни животни, 
както и да се запознаят с новите техники и методи, които се 
прилагат в земеделието и животновъдството и др. 

На 86-ия Международен панаир на селското стопанство 
в Нови Сад се представили 1 518 фирми, организации и 
други изложители от около 60 държави. Страна партньор на 
фестивала е била Италия, а страна приятел - Тунис. 

Община Босилеград и тази година изцяло пое разноските 
за транспорта на посетителите на панаира.

П.Л.Р.

Викторината „Играй за родния край” 

Тони Алексов на полуфинала 
Във викторината „Играй за родния край”, която се излъчва 

по Радио-телевизия Сърбия (РТС), състезателят от Цариброд 
Тони Алексов се класира за полуфинала. Викторината е с 
хуманитарен характер. Спечелените 100 хиляди динара от 
този етап Алексов предназначи за сестричките Андрияна и 
Анджела Кузеви от Цариброд, които в кратък период от време 
останаха и без двамата си родители. 

Тони Алексов работи в местния Център за култура, където 
се грижи предимно за организирането на културни събития. В 
родния си град е известен и като бивш баскетболист на местния 
отбор, както и треньор. Занимавал се е и с журналистика. Бил 
е главен и отговорен редактор в РТ Цариброд. 

Досега е участвал в различни викторини и отбелязал забе-
лежителни успехи. Участието му и в „Играй за родния край” 
също се оценява като изключително успешно. Благодарение 
на проявените му знания във викторината за родния Цари-
бродски край, съответно местните хора, които имат нужда 
от материална помощ, до момента е спечелил респектираща 
сума пари. 

Б. Д. 
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Новини от обшините

В Босилеград се проведе заседание 
на Парламента на бизнесмените 

от Пчински и Ябланишки окръзи 
в разширен състав

Стопанската камара на 
Сърбия - Регионалната 

стопанска камара на Пчински 
и Ябланишки окръзи и Община 
Босилеград миналата седмица 
oрганизираха заседание на 
Парламента на бизнесмените 
от Пчински и Ябланишки окръг 
в разширен състав, на тема 
„Как да се запази жизнеността 
на компанията и да се консо-
лидира бизнеса”. Срещата се 
състоя в заседателната зала на 
Общинската администрация 
в Босилеград, а на нея присъс-
тваха представители на редица 
фирми от нашата община. 

Срещата бе открита от кмета 
Владимир Захариев, който 
приветства присъстващите и 
изказа голямо удоволствие, 
че общината е домакин на 
една такава среща. В речта си 
между другото той подчерта, че 
Община Босилеград има изклю-
чително добро сътрудничество 
с президента на Република 
Сърбия Александър Вучич, 
премиерката Ана Бърнабич 
и съответните министерства, 
които имат голямо разбиране 
и подкрепят реализацията на 
редица проекти с цел създаване 
на по-добри условия за иконо-
мическо развитие на общината. 

Захариев призова бизнесмените 
от общината, които възнаме-
ряват да разширят същест-
вуващите си капацитети, да 
кандидатстват с проекти при 
Фонда за развитие на Репуб-
лика Сърбия, който осигурява 
30% безвъзмездни средства за 
реализация на проекта, както и 
кредити с лихва от 2% за оста-
налата част от проекта. 

Срещата на бизнесмените в 
нашия град е проведена като 
част от втората фаза на проекта 
„Решаване на въпросите, свър-
зани с дълговете и прекратява-
нето на дейността на стопан-
ските субекти в региона на 
Западните Балкани”. Проектът 
се реализира от страна на 
Стопанската камара на Сърбия 
в сътрудничество с Министерс-
твото на икономиката, Минис-
терството на правосъдието, 

Международната финансова 
корпорация - членка на Групата 
на Световната банка и с подкре-
пата на швейцарското прави-
телство.

Целта на програмата е да 
намали риска в бизнеса и да 
подобри рамката и практиката 
на несъстоятелността, което ще 
допринесе за подобряване на 
позициите на одиторите, защи-
тата на насърчаването на иконо-
мически устойчивите дружества 
и по-голяма сигурност за нови 
инвестиции. 

На срещата говориха 
Сладжан Дисич, председател на 
Парламента на бизнесмените от 
Регионалната стопанска камара 
на Яабланишки и Пчински 
окръзи, Горан Йович, директор 
на Регионалната стопанска 
камара на двата окръга, Весе-
линка Йеремич, председателка 
на Търговския съд в Лесковац, 
Сладжана Бацкович, директор 
на Фонда за развитие на Репуб-
лика Сърбия, и Нермина 
Любович, съветник на предсе-
дателя на Стопанската камара 
на Сърбия. 

Лекции по темите “Как да 
се поддържа жизнеността на 
фирмите”, „Медиация и дого-
ворно  финансово преструк-

туриране като начин за реша-
ване на проблеми в бизнеса” и 
„Фалитна процедура в ролята 
на консолидация и продъл-
жаване на устойчивия бизнес” 
изнесоха проф. д-р Деян Ерич 
от Белградската банкерска 
академия, Божана Якишич от 
Стопанската камара на Сърбия 
и Лиляна Матич от Търговския 
съд в Белград.

Каре:
* На срещата кметът Заха-

риев връчи грамота на Драгана 
Иванов, собственичка на 
„АНИТЕКС“, като едно от най-
успешните частни предприятия 
в Босилеград, което съществува 
вече 28 години. Наградата е 
присъдена на „АНИТЕКС“ от 
Общинската скупщина в Боси-
леград по повод Деня на общи-
ната.

П.Л.Р.

В организация на Нацио-
налния съвет на българс-

кото национално малцинство 
в Сърбия миналата седмица в 
Босилеград се проведе редовно 
квартално заседание на пред-
седателите на националните 
съвети в Р Сърбия с репуб-

ликанския омбудсман Зоран 
Пашалич. Срещата се състоя в 
тържествената зала в Културния 
център, а в нея участваха пред-
ставители на националните 
съвети на българското, руското, 
влашкото, албанското, черно-
горското, словашкото, македон-
ското, русинското и ромското 
национални малцинства. 

Присъстващите най-напред 
поздрави кметът Владимир 
Захариев, който посочи, че в 
Босилеградска община живеят 
99% българи и изтъкна, че 
общинското ръководство има 
отлично сътрудничество с 
президента Александър Вучич и 
с всички министерства и други 
държавни институции, които 
винаги проявяват разбирател-
ство и оказват помощ и съдейс-
твие на Националния съвет и на 
общината. 

- Резултат на това взаимно 
доверие и сътрудничество 
са редица проекти и дого-
вори, които съвместно реали-
зирахме през последните 4 
години, изтъкна той и добави, 
че са реализирани и над 100% 
от договореното. Също искам 
да похваля и добрите ни отно-
шения с г-н Зоран Пашалич, 
който на срещата в Белград 
прие нашата покана следва-
щото квартално заседание 
на представителите на НС с 
републиканския омбудсман 
да се проведе в Босилеград и 
изпълни обещанието си. Това 
ни дава надежда, че и в бъдеще 
можем да разчитаме на помощ 
и подкрепа от г-н Пашалич, 
подчерта между другото Заха-
риев.  

В речта си защитникът на 
гражданите благодари на дома-
кините за отличната органи-
зация на срещата и поздрави 
всички присъстващи, а след 
това изтъкна:

- Въпросите свързани с 
проблемите на националните 
малцинства са ключови въпроси 
за омбудсмана на Република 
Сърбия, в която живеят голям 
брой жители, принадлежащи 
към националните малцинства. 
Техните права, които са им 
гарантирани с Конституцията и 
със законите, трябва напълно да 

се осъществяват, а всички заедно 
трябва да ги подобряваме. 
Особено искам да подчертая, 
че принадлежащите към наци-
оналните малцинства са дали 
голям принс за развитието на 
Сърбия в областта на икономи-
ката, културата, политиката и 

др. и това трябва да го знаят 
всички граждани. Омбудсманът 
и занапред ще продължи да 
предприема дейности за защита 
на правата на малцинствата, 
посочи Пашалич и добави, 
че той лично и самата инсти-
туция Омбудсман на Република 
Сърбия има отлично сътруд-
ничество с всички омбудсмани 
в региона.

Председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
национално малцинство Стефан 
Стойков приветства присъства-
щите и ги запозна с факта, че 
освен в Босилеград и Цариброд, 
българи живеят в почти всички 
части на Сърбия - в Ниш, 
Белград, Нови Сад, Панчево, 
Сурдулица, Враня, Бабуш-
ница, Пирот и др. Въпреки че 
в отделния избирателен списък 
са записани около 18 хиляди 
българи, свободно мога да 
кажа, че сме над 50 хиляди. Той 
подчерта важността от подобни 
срещи, защото те представляват 
мястото, където се намират 
най-добрите решения за 
проблемите на националните 
малцинства, както и обмяната 
на опит между участниците. 

Стойков заяви, че НС на 
българското национално 
малцинство има отлично 
сътрудничество със защит-
ника на гражданите и изрази 
надежда така да  продължи и 
в бъдеще. 

- Изказвам благодарност 
на г-н Пашалич, който прие 
нашите инициативи и ни 
покани на официалната му 
среща с омбудсмана на Репуб-
лика България г-жа Мая 
Манолова, която неотдавна се 
състоя в Цариброд. Също така 
той изпълни и обещанието си 
второто квартално заседание 
да се проведе в Босилеград, 
подчерта Стойков.  

След поздравителните слова 
срещата беше затворена за 
представителите на медиите, 
а на  заседанието били разиск-
вани въпроси, свързани с подоб-
ряване статута на всички наци-
онални малцинства, живеещи 
на територията на Република 
Сърбия. 

След срещата изявления за 

медиите дадоха омбудсманът 
Пашалич и председателят на 
НС на българското национално 
малцинство Стойков.

Пашалич между другото 
посочи, че на първата му среща 
с председателите на НС са се 
договорили тези заседания да 

се провеждат винаги в различни 
градове, за да могат по-добре да 
се запознаят помежду си, както 
и да се запознаят с районите, в 
които живеят принадлежащи 
към националните малцинства. 
Следващата среща ще органи-
зира НС на бошняшкото наци-
онално малцинство.  Той каза, 
че на срещата са били посочени 
и определени проблеми, които, 
както изтъкна, съвместно ще 
решаваме поетапно. 

- Като един от по-сериоз-
ните проблеми, който посо-
чиха всички присъстващи, са 
измененията в Закона за наци-
оналните съвети и във връзка с 
това омбудсманът ще използва 
своите правомощия и ще поиска 
допълнителни измения в този 
Закон. Той ще положи усилия 
и за решаване на проблема с 
правилното изписване на женс-
ките фамилни имена на езиците 
на националните малцинства, 
включително и за българското 
малцинство. Ще продължим да 
се застъпваме всички граждани 
в Сърбия, без оглед на нацио-
налната им принадлежност, да 
бъдат запознати с правата си, 
за да могат да ги упражняват, 
добави г-н Пашалич. 

Коментирайки срещата, 
председателят на НС на българ-
ското малцинство Стефан 
Стойков каза, че за него особено 
важен е бил посочения на 
срещата факт, според който 
през 2017 г. са подадени 63 
оплаквания относно наруша-
ване правата на националните 
малцинства, а през 2018 г. 64 
такива оплаквания. От българ-
ското национално малцинство 
са били подадени по едно опла-
кване през 2017 и 2018 г. 

- Това никак не означава, 
че нашето малцинство няма 
проблеми, а че държавните 
институции, Националният 
ни съвет и общините, в които 
живеем, сравнително добре си 
вършат работата. Използвам 
момента да призова всички 
наши сънародници да се 
възползват от правата, които 
са им гарантирани с Конс-
титуцията и със законите на 
Република Сърбия, изтъкна 
Стойков.                П.Л.Р. 

В Босилеград се проведе заседание на председателите 
на националните съвети с омбудсмана Зоран Пашалич  
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По повод Св. св. 
Кирил и Методий
ОУ организира 
културна 
програма пред 
църквата „Света 
Троица” в с. 
Извор

За поредна година Основ-
ното училище „Георги 

Димитров” в Босилеград 
сутринта на 24 май - Св. св. 
Кирил и Методий - Деня на 
славянската писменост и на 
българската просвета и култура, 
изнесе културна програма 
в двора на църквата „Света 
Троица” в Извор, най-големия 
православен храм в Боси-
леградско.

 Най-напред отец Зоран 
Стоянов отслужи празнична 

Стари занаяти от Сърбия и 
България
Шестият панаир на старите занаяти в Ниш се проведе в 

събота и неделя - 18 и 19 май, в Дома на старите занаяти. 
Свои творби на панира представиха занаятчии от цяла Сърбия, 
както и гости от България.

Този панаир е в резултат на проекта “Възраждане на старите 
занаяти”, казаха от  нишката Община Пантелей, а намерението е 
да се съживят старите занаяти и да се установят контакти между 
занаятчии от България и Сърбия.

Занаятчиите от Ниш и съседна България работят за взаимна 
промоция на своите продукти чрез съвместни каталози и 
интернет презентации.

С.Дж.
Литургия в църквата, а след 
това изнесе беседа за живота и 
делото на светите братя Кирил и 
Методий. В рамките на програ-
мата ученици изпълняваха 
стихотворения и песни, посве-
тени на славянските първоучи-
тели и просветители. 

Заедно с учителите и дирек-

тора на босилеградското ОУ 
Методи Чипев на тържест-
вото присъства и делегация 
на Основното училище „Радое 
Доманович” от Парачин. Двете 
учебни заведения на същия ден 
сключиха договор за побрати-
мяване.   

П.Л.Р.

Босилеград

Абитуриентски 
танц на 
централното 
кръстовище
И тази година абитури-

ентите от босилеградс-
ката гимназия се включиха в 
традиционното мероприятие 
„Абитуриентски танц“, което 
едновременно се провежда в 
редица градове в Сърбия и в 
Европа. 

На централното кръсто-
вище в града зрелостниците 
танцуваха по хореография, 
съпътствана от композицията 
„Прилеп“ на Йохан Щраус. 
Всички бяха облечени в оран-
жови и черни тениски и имаха 
свирки и бели чадъри. Абиту-
риентите бяха подкрепяни 

от преподавателите и от по-
малките си съученици, както и 
от голям брой граждани. Хоре-
ограф по проекта бе Силвана 
Демиревска от Спортното 
дружество „Младост“. 

Мероприятието съвместно 
организираха Община Боси-
леград, „Канцеларията за 
младежта”, Гимназията, Спор-
тното дружество „Младост“ и 
Центъра за култура „Боси-
леград”. 

Присъстващите  позд -
рави Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет на Община 
Босилеград и ръководител на 
„Канцеларията за младежта”, 
който пожела успех на абиту-
риентите и  изказа благодар-
ност към общината и кмета 
Владимир Захариев, които 
финансово подпомогнали купу-
ването на тениските и другите 
съоръжения.

П.Л.Р.

Танцовият ансамбъл към 
Спортното дружество 

„Младост” от Босилеград на 
25 и 26 май участва в Между-
народния фолклорен фестивал 
„Вечер на семберския фолклор” 
в гр. Биелина, Република 
Сръбска, Босна и Хрцеговина. 
Във фестивала взеха участие 
редица танцови състави от 
Република Сръбска, Македония 
и Сърбия. 

Нашите танцьори се пред-
ставиха с хореографиите „Хора 
от Босилеградско краище” 
и „Танци от Църна Трава“, а 
участието им във фестивала в 
Биелина финансово подкрепи 
Община Босилеград.

Гостуването на босилеград-
ския танцов ансамбъл в Репуб-
лика Сръбска бе договорено по 
време на посещението на боси-

леградското общинско ръко-
водство на Община Углевик 
в Република Сръбска, когато 
кметовете Владимир Заха-
риев и Василие Перич догово-
рили взаимни посещения на 
фолклорни ансамбли и други 
съвместни дейности в областта 
на културата. 

Ръководителите на танцовия 
ансамбъл към СД „Младост” от 
името на кмета Захариев отпра-
вили покана към фолклорните 
ансамбли „Рудар” и „Търнова” 
от Углевик за участие в Между-
народния фолклорен фестивал 
„Босилеградско краище пее и 
танцува“, който по традиция 
се провежда от 27 юли до 2 
август в организация от Център 
за култура и Община Боси-
леград.

П.Л.Р.

Танцовият ансамбъл към СД 
„Младост” се представи на 
фестивал в Биелина 

По този повод председа-
телят на Сдружението 

Благой Петрушески каза, че 
то съществува вече 17 години, 
реализирайки бройни дейности 
в областта на културата, тради-
цията и образованието. Всяка 
година те отбелязват и значи-
мите дати за македонския и 
сръбския народи. 

Една от културните дейности 
е и Македонската вечер, която 
винаги се организира в първата 
събота преди или след 24 май 
– Празника на славянската 
писменост. Това е традиция, 
която се спазва от самото 
формиране на „Вардар“ 2002 
година. Сдружението наброява 
около 80 активни членове и 
няколко стотици пасивни. 
Сред тях не са само хора с маке-
донски произход, но и такива 
с друг произход, които харе-

сват и уважават македонската 
традиция и култура. Петру-
шески каза, че тазгодишната 
Македонска вечер е събрала 
над 100 души, сред които имало 
гости от Пирот, членове на 
Сдружението на македонци 
„Бели Мугри“ и членове-вете-
рани на фолклорната група 
„Балкан“от Ниш.

Друга важна дата, която 
Сдружението отбелязва, е 8 
септември – Денят на държав-
ността на Р Северна Маке-
дония. Всяка година по този 
повод сдружението организира 
мероприятието Дни на маке-
донската култура, което продъ-
лжава 7 до 15 дни.

На нашия въпрос има ли 
общи дейности и сътруд-
ничество със сдруженията 
на другите национални 
малцинства, Петрушески 

изтъкна, че имат отлично 
сътрудничество и подкрепа 
със сдруженията на българс-
кото национално малцинство 
„Цариброд“ и „Балкан“ от 
Ниш, както и със сдруже-
нията „Широко“ на  хърват-
ското и „Франце Прешерн“ 
на словенското малцинство в 
Сърбия. Доволен е, както каза, 
от помощта и съдействието на 
градските общини Пантелей и 
Медияна, както и  на местното 
управление.

Сдружението освен кръво-
дарителски реализира и други 
хуманитарни акции, осебено 
за Великден. Че работят добре, 
показва и фактът, че Национал-
ният съвет на македонското 
малцинство 2017 година им е 
връчил грамота „Св. Климент 
Охридски“ за най-активно сдру-
жение.  С.Дж.

Македонска вечер в Ниш
По повод 24 май – Празника на светите братя Кирил и Методий, Сдружението на македонци „Вардар“ в 
Ниш на 25 май организира традиционна Македонска вечер в Дома на армията.
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На 40-ия ден след Възкре-
сение Христово Православ-

ната църква отбелязва Възне-
сение Господне, или Спасовден. 
Празникът на славното Възне-
сение Господне се отбелязва 
от църквата още от IV-V век и 
принадлежи към подвижните 
църковни празници. С възне-
сението Си Иисус завърши 
делото на спасението. За всички 
повярвали в Него Спасителят 
откри небето, за да могат 
всички да станат съобщници на 
Неговия живот, да бъдат изку-
пени и спасени. Затова народa 
е дал на празника название с 
дълбок религиозен и бого-
словски смисъл – Спасовден, 
Денят на Спасителя.

Четиридесет дни след Вели-
кото си Възкресение Господ 
Иисус се явявал многократно на 
учениците Си.  Потвърждавал 
обещанието Си за идването на 
Утешителя Дух Свети – третото 
Лице на единия Бог. Всички се 
убедили, че Той е възкръснал 
наистина. На четиридесетия ден 
от Възкресението им се явил за 
последен път. Апостолите били 
на молитва, в очакване Божието 
обещание да се изпълни. Както 
били събрани, Христос се явил 
сред тях, беседвал и ги извел от 
града на Елеонската планина (на 
около два километра от Йеру-
салим, до Витания, където бе 
възкресил Лазар). Като се изка-
чили на планината, Христос 
вдигнал ръце да ги благо-
слови. Още докато ги благо-
славял Се отделил от земята 
и подет от облак, Се издигнал 
към небето при Своя небесен 
Отец. Не изчезнал веднага от 
погледа им, а се издигал посте-
пенно, докато станал невидим 
за погледа им в пространс-
твената отдалеченост нагоре 
във висините. Апостолите се 
поклонили на Възнасящия се 
Господ и не могли да откъснат 

поглед от чудната гледка. Сред 
апостолите била и света Дева 
Мария, която, колкото болез-
нено понесла страданията на 
Господа на Голгота, толкова 
сега се възрадвала при съзер-
цание на Неговата слава.

Утешени от ангелите за раздя-
лата, апостолите се върнали в 
Йерусалим, зарадвани, с готов-
ност да вестят Евангелското 
слово. Нашият Господ пост-
рада от човеците, биде разпнат, 
умря и възкръсна на третия 
ден, възлезе при небесния Си 
Отец; отиде отново там, дето е 
бил по-преди и седна отдясно 
на Божията сила. Заради нас 
прие на Себе Си в единството 
на Своето лице цялата човешка 
природа без нейния грях; 
Господ я възкреси от смъртта и 
дарявайки й за втори път вечен 
живот, чрез възнесението Си, я 
издигна на небето.

Нека проследим какво се 
казва в Евангелието според 
Лука за Христовото Възне-
сение: „И, както ги благосла-
вяше, отдели се от тях и се 
възнасяше на небето. Те Му 
се поклониха и се върнаха в 
Иерусалим с голяма радост“ 
(24:51-53). И така, последният 
образ за техния Учител, останал 
в очите на учениците, е, как 
Спасителят благославя. С жеста 
на благославянето Спасителят 
потвърждава собствените си 
думи: „Аз съм добрият пастир: 
добрият пастир полага душата 
си за овците”, „Вие сте Ми 
приятели…” и най-вече „…да 
любите един другиго; както Aз 
ви възлюбих” (Йоан 13:34).

Добрият пастир, Приятелят, 
Изворът на любов и върховен 
Пример за самопожертвувание 
не можеше по друг начин да се 
раздели със Своите апостоли, 
освен с този дар – благославя-
нето. От момента на Неговото 
Възнесение и до Второто Му 

пришествие светът може да 
се радва на Господнята благо-
словия. Казвам „светът”, защото 
чрез учениците Си Спасителят 
излива своя дар върху всички 
хора: „И не само за тях се моля, 
но и за ония, които по тяхното 
слово повярват в Мене” (Йоан 
17:20).

Но да се върнем към думите 
на св. евангелист Лука, които 
гласят, че учениците се върнали 
от Елеонската планина в Йеру-
салим, изпълнени с „голяма 
радост“. Непросветеният 
читател би се учудил на тези 
думи. Защото всички от опит 
знаем, че когато се разделяш със 
скъп човек, се изпълваш с тъга, 
сълзите напират… Радостта на 
апостолите обаче е състояние, 
което вече „никой не може да 
им отнеме“, защото казано им 
е: „…за вас е по-добре Аз да си 
замина; защото, ако не замина, 
Утешителят няма да дойде при 
вас; ако ли замина, ще ви Го 
пратя“. Утешителят е Светият 
Дух, който Той ще изпрати от 
Отца си в деня на Петдесетница. 
На учениците им е дадено и 
друго обещание: „И кога Аз 
бъда издигнат от земята, всички 
ще привлека към Себе Си” 
(Йоан 12:32). Надеждата ни е, 
че Христос говори за всички, 
които искат да последват 
призива Му за спасение. На 
Възнесение Господне радостна 
е нашата надежда, че Спаси-
телят не заради делата ни, а 
по благодат, ще ни въздигне 
заедно с Него.

На апостолите сега не им 
оставало нищо друго, освен 
ревностно да изпълнят Него-
вите заповеди във всичко. Той 
им е заповядал да стоят в Йеру-
салим и да чакат сила отгоре. С 
голяма и напълно оправдана 
радост, и със също толкова 
голяма вяра, че тази сила отгоре 
ще слезе на тях, те се върнали в 

Йерусалим.
„И бяха винаги в храма, 

като славеха и благославяха 
Бога“. И на друго място пак 
се казва: „Те всички едино-
душно прекарваха в молитва 
и моление…“ След всичко 
това, което видели и научили, 
те вече не можели да откъснат 
ума и сърцето си от Господа, 
Който се бил отдалечил пред 
очите им, но Който именно 
поради това е останал още по-
дълбоко насаден в душите им. 
Той обитавал в душите им със 
сила и слава, и те ликувайки 
славели и благославяли Бога. И 
така, Той се върнал при тях по-
бързо, отколкото очаквали. Не 
се върнал така, че да Го видят 
с очите си, а се върнал, вселя-
вайки се в душите им. Но Той 
не се вселил в душите им Сам, а 
заедно с Отца. Защото Господ е 
казал за онзи, който има любов 
към Него: „Аз и Моят Отец ще 
дойдем при него и жилище 
у него ще направим“ (срвн. 
Йоан 14:23). В тях трябвало да 
се всели и Светият Дух, за да 
бъдат съвършени хора, в които 
са обновени образът и подо-
бието на Триединния Бог. За 
това е трябало да чакат в Йеру-
салим. И те чакали и дочакали. 
Десет дни по-късно слязъл Дух 
Свети, силата отгоре, върху тази 
първа Христова Църква, за да не 
се отдели от Христовата Църква 
чак до ден-днешен и до края на 
вековете.

Най-ясното основание за 
тази надежда ще намерим в 
разказа от Деяния на апосто-
лите: „И докле гледаха към 
небето, когато Той се възна-
сяше, ето, застанаха пред тях 
двама мъже в бели дрехи и 
рекоха: мъже галилейци, какво 
стоите и гледате към небето? 
Този Иисус, Който се възнесе 
от вас на небето, ще дойде по 
същия начин, както Го видяхте 
да отива на небето “. Eто я 
развръзката, радостната утеха: 
Той не е изоставил човечест-
вото. Двамата ангели, явили се 
на учениците, потвърждават 
Христовите думи – последните 

в Евангелието според Матей: 
„Аз съм с вас през всички дни 
до свършека на света”.

Празникът на Христовото 
Възнесение излива върху 
всички, побеждаващи греха, 
благословение и радост. Така 
трябва да си представяме 
Христос и така да го изобра-
зяваме на иконите: благосла-
вяйки и разпръсквайки радост. 
Да си го представяме като най-
близкия Приятел. Приятелс-
твото и любовта Му обаче се 
изпълват чрез следването на 
Неговите заповеди: „Вие сте Ми 
приятели, ако вършите всичко 
онова, що ви Аз заповядвам.” 
А с Неговото благословение 
и следването на Неговия път 
дните на човека са низ от радост 
и надежда за възнесение на 
небесата, които са по-силни от 
всякакви земни щения и грижи. 
Както ни увещава и великият 
апостол Павел: „Радвайте се 
винаги в Господа, и пак ще 
кажа: радвайте се”. Христос се 
възнесе, радвайте се!

И ние славим и благославяме 
Господа, Който ни е отворил 
ума със Своето възнесение, за да 
видим пътя и целта на нашия 
живот. Славим и благославяме 
Отца, Който на нашата любов 
към Сина отговаря със Своята 
любов, и се вселява заедно със 
Сина у всеки, който пази и 
изповядва Господните запо-
веди. И непрестанно държим 
в ума си Отца и Сина, като Ги 
славим и благославяме – както 
апостолите някога в Йерусалим 
– чакайки и на нас да слезе сила 
отгоре, Духът Утешител, Който 
още при кръщението слиза 
върху всеки от нас, но Който 
заради нашите грехове се отда-
лечава от нас. 

Нека на тоя свят Спасовден 
ние усилваме молитвите си към 
Спасителя, за да Ни направи 
чрез Своя Дух съобщници на 
Своя живот, та като сме живи 
чрез Него, да съдействаме за 
процъфтяване на живота в мир, 
благополучие и радост.

Подготви Д. Христова

Христовото Възнесение на небето

„Аз съм с вас през всички дни до 
свършека на света”

Православната църква на 3 
юни/21 май чества светите 

равноапостолни Константин и 
Елена. Император Константин 
Велики управлявал Римската 
империя в първата половина 
на IV век. За изключителни 
заслуги пред Светата Църква, 
пред християнската вяра, този 
цар заедно със своята майка – 
царица Елена, бил причислен 
към лика на светиите и даже се 
нарича равноапостолен. Ние се 
чувстваме горди заради факта, 
че за мястото на раждането на 
Константин Велики се посочва 
град Наиса, днешен Ниш.

Цар Константин бил син на 
един от управниците на тога-
вашната Римска империя, която 
в това време била поделена 
на четири области. Неговият 
баща управлявал Британия. 
И ето, след смъртта на своя 
баща той бил провъзгласен за 

император. В същото време 
свети цар Константин имал 
множество врагове и той бил 
единственият управник в тога-
вашната Римска империя, 
който покровителствал хрис-
тиянската вяра. Другите управ-
ници на тогавашната Римска 
империя, естествено, започнали 
война. Имало военни действия, 
и пред решаваща битка цар 
Константин видял на небето 
видение с Кръста и надпис: 
”С това побеждавай”. Т. е. със 
Силата на Кръста Бог му дарува 
победата.

300 години християнс-
ката Църква изпитвала най-
жестоки гонения. И ето Божият 
Промисъл привежда цар Конс-
тантин към християнската вяра, 
после устройва така, че цар 
Константин става управител 
на цялата Римска империя, 
и Западна, и Източна. В 313 

година той издава Миланския 
Едикт “За веротърпимостта”, 
където прекратява гоненията 
на християни и християнската 
вяра получава свобода. В това 
имало промислително значение 
и чудото с видението на Кръста 
на небето, и последвалата 
победа на цар Константин, и 
неговото управление на Римс-
ката империя.

В 325 година, за да утвърди 
Православната вяра, свети 
равноапостолен цар Конс-
тантин свиква в Никея Първия 
Вселенски Събор, на който 
бил съставен нашият Символ 
на Вярата. По такъв начин, 
ние виждаме, че Църквата не 
напразно е прославила импе-
ратор Константин като равно-
апостолен, подчертавайки с 
това, че трудовете на този цар 
и неговата майка са подобни на 
тези на апостолите.

А майката на свети цар 
Константин, когато синът й 
се възцарил над Римската 

империя, се отправила към 
Светата Земя, в Палестина, и 
там очиствала от езическите 
капища светите места, свързани 
с живота на Божия Син. Заедно 
със своя син, цар Константин, тя 
устроила на мястото на смъртта 
и Възкресението на Христос 
величествен храм на Възкре-
сение Господне. Светата царица 
Елена намерила Животворящия 
Кръст близо до Голгота, този, на 
който бил разпнат Синът Божи. 
И ето, заради своята вяра, за 
възпитаването на такъв велик 
син, за ето такава ревност към 
светите места на Светата Земя, в 
Палестина, царица Елена също 
била причислена от Църквата 
към лика на равноапостол-
ните.

Великият и равноапостолен 
Константин починал, завеща-
вайки царството на тримата си 
синове, в самия ден на Петдесет-
ница в 337 година, в тридесет и 
втората година от царуването 
си, на шестдесет и пет годишна 

възраст. Тялото му тържествено 
било пренесено в Цариград и 
поставено в построения от него 
храм „Свети Апостоли”.

През 2013 г. в родния град 
на цар Константин Велики 
– Ниш, се състоя централното 
тържество по повод отбеляз-
ването на 1700-годишнината 
на Миланския едикт. Светата 
архиерейска Литургия пред 
храма „Св. св. цар Константин 
и Елена“ бе отслужена на 
сръбски, гръцки, църковносла-
вянски и арапски език, отслужи 
я Вселенският патриарх Варто-
ломей в съслужение с еруса-
лимския патриарх Теофил, 
московския и на цяла Русия 
Кирил и сръбския Ириней, 
архиепископи на поместните 
православни църкви и бройни 
свещенослужители. На служ-
бата присъстваха около 15 000 
вярващи от всички краища на 
страната и от чужбина.

Подготви Д. Христова

Светите равноапостолни цар Константин 
и неговата майка царица Елена
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На сцената в ЦК в Цариброд 

НУФИ „Филип Кутев” изнесе концерт 

Просвета, Култура

На театрален фестивал в Тополовград 
Награда за царибродския театър 

Царибродският театър „Христо Ботев” участва във фести-
вала на любителските комедийни театри, пантомима и сатира 
„Велко Кънев”, който за 24-ти път се проведе в българския 
град Тополовград. 

Царибродчани получиха награда на Съюза на българските 
читалища. Изпълниха представлението си „Наемници и 
побойници” по текст на Миролюб Недович и Тимошенко 
Милосавлевич. Режисьор на пиесата, която бе подготвена 
миналата година, бе Биляна Раденкович. 

Във фестивала участваха 20-ина театри от България, Молдова, 
Украйна, Сърбия, Испания, Австрия и Канада. 

Нека да припомним, че царибродският театър „Христо 
Ботев” от този доста респектиран фестивал досега има три 
„Златни камили” (най-значителното признание от проявата), 
който успех досега не е успял да повтори нито един друг 
театър. 

Б. Д. 

По случай Деня на българ-
ската просвета и култура и на 
славянската писменост възпи-
таниците на Националното 
училище за фолклорни изкус-
тва (НИФУ) „Филип Кутев” от 
българския град Котел изне-
соха концерт в царибродския 
Център за култура. На репор-
тоара бяха танци от различни 
области в България, както и 
песни, известни както в Бъл-
гария, така и по-широко. 

Гостите и посетителите 
приветства директорът на 
царибродския Център за кул-
тура Николайча Манов. 

Котелчани подариха на 
царибродското културно-
художествено дружество по 
10 женски и мъжки народни 
носии, които ще им припом-
нят за това културно съби-
тие. Освен носиите гостите 
подариха на дружеството и 
20 заглавия на книги на бъл-
гарски автори, както и 70 учеб-
ника по история и литература 
за основно училище. 

КХД „Цариброд” и НИФУ 
„Филип Кутев” поддържат 
сътрудничество от няколко 
години. Ръководителят на 
царибродското дружество 

Далибор Глигоров изказа 
благодарности за подаръ-
ците и особено за носиите 
към директора на котелското 
НИФУ Мария Градешлиева. 
По думите на Глигоров, Гра-
дешлиева следи внимателно 
изпълненията на царибродс-
ките фолклористи в различни 
прояви и към тях се отнася с 
особени симпатии, в резултат 
на което е взела решение да им 
подари носиите. На дружест-
вото те ще са от голямо значе-
ние, предвид, че то разполага 
със скромен гардероб. 

Б. Д. 

Голямо шествие във Велико Търново

Голямо шествие по повод Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост - 24 май, премина по 

улиците на Велико Търново. В него се вклщчиха над 1000 деца, 
ученици, студенти, учители и преподаватели, дейци на културата 
и изкуствата.

Шествието започна в 10,30 ч от площад „Велчова завера“ и 
продължи до сградата на oбщината. Най-малките великотър-
новци носиха портрети на светите братя Кирил и Методий. В 
продължение на програмата се състоя празничен концерт, a от 
18,30 ч и традиционните абитуриентски дефилета.

Подарък за всички жители и гости на Велико Търново беше 
прожекция на шоуто на Царевец „Царевград Търнов – звук и 
светлина“.

С.Дж.

Празнично шествие в Пловдив

По повод 24 май -Деня на българската просвета и култура и 
на славянската писменост, в Пловдив се проведе празнично 

шествие. Тук е именно започнало честването на празника на 
българското слово преди повече от 167 години. Шествието започна 
с мажоретки и фанфари и откриване на Алеята на кирилицата в 
пешеходната зона в Пловдив. Буквите, които ще красят пешеход-
ната зона, са изработени от дърво, високи 80 цм. Изработването им 
продължи 3 месеца в специално организирани работилници. 

В шествието се включиха и около 30 ученици с български 
произход от неделното училище в Нови Сад. Специално за посе-
щението децата бяха изработили красиви кирилични букви, с 
които изписаха името на своя град.

Учениците са поканени в Пловдив, тъй като той е Европейска 
столица на културата за тази година, а Нови Сад ще бъде културна 
столица през 2021 г.

С.Дж.

Цариброд 

Републиканско съревнование по 
бълагрски език и езикова култура 
В Цариброд миналата събота 

се проведе републиканско 
ученическо съревнование 
по български език и езикова 
култура. Участваха ученици от 
основните и средните училища 
(гимназиите) в Цариброд и 
Босилеград, както и ученици от 
основното училище в с. Звонци, 
Бабушнишка община. 

В царибродското основно 
училище „Христо Ботев” по 
случая бе изнесена кратка 
културна програма. Към учени-
ците-състезатели се обърнаха 
директорът на училището 
Катарина Симеонова, както 
и председателят на Нацио-
налния съвет на малцинството 
ни Стефан Стойков. 

Според регламента на 
Министерството на образова-
нието на Сърбия за спечелване 
на първо място трябваше да се 
съберат 19 или максималните 
20 точки. За второ място бяха 
необходими 17 или 18, а за 
трето – 15 или 16 точки. 

В категорията на учениците 

от пети клас на основното 
училище с най-добри резултати 
бяха: Стефан Жижов от Боси-
леград и Яня Андонова от Цари-
брод с по 18 спечелени точки. 
Точка по-малко спечели Крис-
тина Гоцева от Цариброд. 

При учениците от шести клас 
на основното училище Милян 
Цеков от Босилеград спечели 
16 точки, докато учениците от 
същия клас Ясмина Митова, 
Кристина Арсова и Михайло 
Иванов, и тримата от Боси-
леград, спечелиха по 15 точки. 

Когато става дума за учени-
ците от седми клас, първа бе 
Андрияна Илиева от Боси-
леград с 18 точки. Останалите 
състезатели от този клас бяха 
далеч зад нея. 

Ученичката от най-висшия 
клас на основното училище 
(осми) Милица Александрова от 
Босилеград спечели най-много 
точки – 15. Съучениците й от 
Босилеград Димитър Григоров 
и Стефан Костов спечелиха по 
една точка по-малко от нея. 

В категорията на учениците 
от първи клас на средните 
училища най-добри знания 
по български език и езикова 
култура проявиха децата 
от Босилеградско – Миляна 
Николова (16 точки), Андрияна 
Владимирова и Димитър 
Стойнев (по 15). 

При второкласниците Дария 
Гьошева от Цариброд спечели 
17 точки, Стефан Стоилков от 
Босилеград – 15, а Кристиан 
Иванов, също от Босилеград 
– 14. 

При третокласниците най-
добри бяха: Бояна Костова 
от Босилеград с 18 спечелени 
точки, Георги Котев от Цари-
брод събра точка по-малко, 
докато Деян Стаменов, също от 
Цариброд, спечели 16 точки.

При учениците от четвърти 
клас на средните училища най-
добре се представиха боси-
леградчаните - Мартина Мила-
нова спечели 18 точки, а Стефан 
Митов две точки по-малко. 

Националният съвет на 
малцинството ще награди с 
парични суми учениците, които 
са спечелили втори и трети 
мяста. Както вече казахаме, до 
първото място не успя да се 
добере нито един участник в 
съревнованието. 

Нека да отбележим, че в 
съревнованието взеха участие, 
но извън официалната сърев-
нователска конкуренция, 
ученици от великотръновското 
училище „Димитър Благоев”, 
които с група свои преподава-
тели гостуваха на училището 
„Христо Ботев”. 

Официални организатори 
на съревнованието са Минис-
терството на образованието на 
Сърбия и Матицата на бълга-
рите в Сърбия с подкрепата на 
Националния съвет на българс-
кото малцинство в Сърбия. 

Б. Димитров 
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Бележка 

Всичко може да пропадне,  
но фолклора не!  

В Цариброд май всичко може да пропадне, но фолклорната 
дейност не. Мотив за списване на бележката е огромният 
интерес към фолклорната дейност, който проявяват млади 
царибродчани. На традиционния концерт на местното кул-
турно-художествено дружество се проявиха над 200 танцьори 
от няколко състава – първи, втори, трети... 

Този факт май представлява и своеобразен феномен. Какво и 
да се случи в този град и община като цяло, броят на танцьорите 
в местното културно-художествено дружество не намалява. И 
броят на жителите ежегодно (или ежедневно) намалява, но 
фолклорните състави към културно-художественото дружество 
винаги са (ако изразът изобщо е удачен?) попълнени и, бихме 
оценили дори още по-неудачно - препълнени!  

Разбираме – става дума за традиция! Обича този народ да 
танцува и пее. Но дали само тя е от решаващо значение? 

Неотдавна помолихме и ръководителя на КХД-то Далибор 
Глигоров да ни обясни този, както вече го нарекохме, феномен. 
Да ни разтълкува тази, както би казал един философ – „фено-
менология на духа”, който е налице в Царибродско относно 
фолклорната дейност. Отговорът му бе следния: „Това едновре-
менно е и свидетелство колко труд полагаме ние, работещите 
в КХД-то, да привлечем децата да се занимават с фолклорна 
дейност. Същевременно това е и знак в каква степен на всяко 
едно от тези деца обръщаме дължимото внимание. В противен 
случай надали би било така.”

Ето, това кратко и ясно изявление пред вестника даде попу-
лярният сред децата Далибор Глигоров Дади, техен ръково-
дител. 

Нека да му вярваме, тъй като резултатите, които постигат 
в КХД-то, не ни позволяват да мислим другояче! 

Б. Димитров 

По рафтовете в библиоте-
ката лани са наредени 2991 
нови книги. Бившият кмет на 
Царибродско Никола Стоя-
нов подарил на ведомството 
домашната си библиотека, 
в която имало много ценни 
книги и документи. 

От отчета за дейността на 
библиотеката „Детко Петров” 
в Цариброд през 2018 година, 
който неотдавна бе предоста-
вен на вниманието на общинс-
ките съветници, става ясно, че 
лани ведомството се е сдобило 
с над 2900 книги на сръбски и 
на български език. 

Общият брой на новите 
книги на сръбски език е бил 
1094. От този брой ведомството 
е купило 289, а 337 е получило 
като подарък, от откупа, който 
ежегодно върши Министерс-
твото на културата на Сърбия, 
библиотката се е сдобила с 
465 заглавия, докато 12 изда-
ния са получени от категори-
ята, която в библиотеката са 
нарекли местен задължителен 
екземпляр.  

Общият брой на новите 
заглавия на български език е 
бил 1892. 10 от тях са от кате-
горията местен задължителен 
екземпляр, докато останалите 

1882 са получени във вид на 
подарък. 

Във вид на подарък ведомс-
твото е получило по две книги 
на руски и на английски език, 
както и една книга на немски 
език.  

В отчета на библиотеката 
се казва, че през последните 
години броят на новонабаве-
ните публикации нараства. 
Факта, че в общия брой на 
новонабавените книги в голям 
процент участват тези, които 
са получени като подарък, 
лошо влияе върху развитието 
на книжния фонд и интереса 
на читателите. В този контекст 
отрицателно влияе и факта, 
че набавянето на нови книги 
в течение на цялата кален-
дарна година не е редовно, а 
спорадично, се подчертава в 
отчета. 

Доста е възобновен, се казва 
по-нататък в посочения доку-
мент, фонда на детските книги, 
докато с уреждането на про-
странството в библиотеката 
са създадени условия за уве-

личение на фонда на специа-
лизирани научни издания от 
различни области, а са поло-
жени усилия и за по-добрата 
класификация и подреждане 
на книгите от този вид. 

Библиотеката приема като 
подаръци и книги, от които 
по принцип няма нужда, но 
такава е дългогодишната прак-
тика. 

В отчета е наблегнато на 
факта, че лани изключително 
важен подарък на ведомството 
е направил бившият кмет на 
Царибродска община Никола 
Стоянов, по професия инже-
нер по технологии. Той всъщ-
ност е подарил домашната 
си библиотека с множество 
ценни книги и документи. 
През тази година в библио-
теката се стремят една част 
от помещенията да приспо-
собят за създаване на легат 
на този, както се подчертава 
в отчета, изтъкнат обществен 
работник. 

Б. Димитров 

Нови книги 

Две стихосбирки на Елизабета Георгиева 

В рамките на проявата „Нишавски хоровод” ” в Драгоман

Три грамоти за КХД „Цариброд 

Литературният и културен 
деец и библиотекар от Цари-
брод Елизабета Георгиева 
неотдавна публикува две нови 
книги. Става дума за стихос-
бирките под название „Три 
лица и птица” и „Кьоше зад 
кьошето”. 

В първата книга са 
залегнали стихотворения, 
които поетесата е писала с 
цел да се декламират по време 
на ученическите състезания 
по декламаторство. Пред 
журналистката от електронния 
портал ФАР Теодора Петрова, 
Георгиева сподели, че като 
дългогодишен ръководител 
на „Поетичната работилница” 
към библиотеката „Детко 
Петров” често имала 

недоумение кои стихотворения 
би билo най-сполучиливо 
да се декламират на 
съревнованията. Ръководейки 
се от тази мисъл, започнала и 
сама да пише стихотворения, 
за които смятала, че са удачни 
за такива прояви. Оттогава все 
повече ученици от Пиротски 
окръг избират да рецитират 
нейни стихове. Случило 
се дори едно момиченце 
от Пирот да триумфира на 
републиканско съревнование, 
представяйки се с нейна 
творба. „Стихотворенията 
оттогава започнаха и своя 
„фейсбук живот”. Започнаха 
да ми се обаждат хора от 
цяла Сърбия с цел да им 
изпратя стихотворения, които 

учениците би декламирали 
на съревнованията. Осъзнах 
междувременно, че би било 
сполучливо да се отпечата и 
книга с тези стихотворения, 
тъй като, ако не са събрани в 
книга, те тогава започват да 
живеят някакъв виртуален 
живот”, сподели Георгиева 
пред колежката Петрова, 
добавяйки, че творбите в 
книгата й са разделени в 
три групи, в съответствие с 
категориите, в които децата 
се състезават – младша, средна 
и по-възрастна. 

Рецензент на книгата „Три 
лица и птица” е Бранко Сте-
ванович. 

Когато става дума за сти-
хосбирката „Кьоше зад кьо-
шето”, и в нея са залегнали 
поетични творби, много 
от които са декламирани в 
съревнования или пък са били 
предназначени за тази цел. 
Книгата, както изъткна пое-
тесата, е публикувана по ини-
циатива на просветни дейци 
и библиотекари. „Идеята за 
публикуване на тази книга 
се роди, когато изпратих на 
деца в Пирот стихотворения 
за рецитиране”, поясни тя. 

Рецензент на тази книга е 
Милое Радович. 

Б. Димитров 

В българския град Драгоман 
неотдавна се проведе втората 
част от традиционната фол-
клорна проява „Нишавски 
хоровод”. Културно-художест-
веното дружество „Цариброд” 
изнесе 45-минутен спектакъл, 
по време на който се пред-
ставиха първият и вторият 
фолклорни ансамбли, както 
и вокални изпълнители. 

Ансамблите и певците 
Мария Георгиева и Деян 
Тодоров получиха грамоти 
за изпълненията си. 

В проявата в Драгоман учас-
тваха няколко десетки фол-

клорни ансамбли, певчески 
групи и други музикални 
състави от България, Сърбия 
и Гърция. 

Нека да припомним, че 
първата част от „Нишавски 
хоровод” се проведе на 10 и 
11 май в Цариброд. Както 
вече е известно, този между-
народен културен фестивал 
тази година се провежда за 
19-ти пореден път в рамките 
на културното сътрудничество 
между Народното читалище 
„Драгоман 1925” и цариброд-
ския Център за култура. 

Б. Д. 

През 2018 г. набавени над 2900 книги 
на сръбски и на български език 
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Народната библиотека 
„Детко Петров” и Родната 

музейна сбирка, работеща към 
нея, за пета поредна година 
взеха участие в проявата „Нощ 
на музеите”, като организираха 
изложба от документален и 
снимков материал, отнасящ се 
до фамилията Царибродски, 
която някога в града е имала 
малка водноелектрическа цент-
рала. 

Ведомството е получило 
снимките от племенниците на 
четирите братя Царибродски 
(Йордан, Георги, Тодор и Илия), 

които са изградили центра-
лата – Весна Царибродскa, 
Дафина Царибродскa и Зорица 
Лори Манова, по баща Цари-
бродскa. 

Водноелектрическата цент-
рала на посочените братя е 
открита през 1927 година. 
Сведенията сочат, че братята 
не са просперирали много от 
инвестицията, предвид, че са 
взели кредит за купуване на 
турбина в Швейцария, която 
е струвала много. Последната 
вноска за изплащане на кредита 
са платили ден преди разпада-

нето на Кралство Югославия и 
влизането на германците окупа-
торски сили в Царибродско. 
В навечерието на военнaта 
вихрушка в тези балкански 
пространства не им е хрумвало 
да не издължат дълга си. 

Централата е национали-
зирана след Втората световна 
война. По-голяма част на 
имуществото на братята също 
е иззела държавата. Те, като 

„врагове на народа”, известно 
време са прекарали в затвора. 

Водноелектрическата цент-
рала е работила до 1958 г. 
Тогава Цариброд е привързан 
към електрическата система 
„Върла”. През 60-те години на 
миналия век турбината е завър-
шила като отпадъчно желязо. 

Изложбата ще бъде открита и 
през лятото. 

Б. Д. 

На 24 май - Деня на славянската писменост 
и на българската просвета и култура 

В НБ „Детко Петров” 
“Нощ на музеите”, посветена на братята Царибродски 

Основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград 

на 24-ти май - Деня на славян-
ската писменост и на българ-
ската просвета и култура, 
подписа харта за побратимя-
ване с ОУ „Радойе Доманович” 
от Парачин. В присъствието на 
преподаватели от двете обра-
зователни институции, хартата 
подписаха директорите Методи 
Чипев и Александър Йова-

нович. Както изтъкнаха пред-
ставителите на двете училища, 
договора за побратимяване е 
подписан с цел непосредствено 
и дългосрочно сътрудничество 
в областта на образованието 
и обмен на опит в рамките на 
образователната система на 
Република Сърбия, както и в 
други области от обществения 
живот. 

Делегация на ОУ „Радойе 

Доманович” от Парачин начело 
с директора Александър Йова-
нович пребивава 2 дни в Боси-
леград и присъства на мероп-
риятията, които основното 
училище заедно с Гимназията, 
общината и Културния център 
организира по повод Празника 
на славянската писменост. 
Учителите от Парачин посетиха 
и църквата „Света Троица” в 
село Извор, където по традиция 
на 24-ти май босилеградското 
основно училище организира 
културна програма, посве-
тена на светите братя Кирил 
и Методий. Гостуващата деле-
гация от Парачин се срещна и с 
кмета Владимир Захариев. 

Сътрудничеството между 
двете училища продължава 
вече няколко години. Ученици 
и учители от босилеградското 
училище неотдавна бяха на 
посещение при връстниците си 
и колегите в Парачин, а дирек-
торът Методи Чипев след това 
присъства на тържество по 
повод Деня на училището в 
Парачин.  

П.Л.Р.

Босилеградското ОУ „Георги Димитров” подписа харта 
за побратимяване с ОУ „Радойе Доманович” от Парачин

Босилеградските абиту-
риенти приключиха 

учебните си занятия 
24-ти май бе последният 

учебен ден за абитуриен-
тите от випуск 2018/2019 на 
босилеграската гимназия. 
По традиция, пред укра-
сения с разноцветни 
балони вход на училището, 
преподавателите и учени-
ците от другите класове 
подготвиха културна 
програма за абитуриен-
тите, която включваше 
песни, стихове и скечове. 
На всеки зрелостник бе 
връчена и по една шего-
вита грамота, отразяваща 
характерните му черти и 
някои други особености. 

Всички абитуриенти, 
преподаватели и дирек-
торът Владимир Григоров 
бяха облечени в тениски, 
като за всяка паралелка 
те бяха в различен цвят и 
със своеобразни шеговити 
надписи.

Веселбата продължи 
в училищния двор, а за 
настроението на зрелост-
ниците се грижеха музи-
канти от Босилеград и 
духовият оркестър от с. 
Райчиловци.

Тази година образова-
нието си в босилеградската 
гимназия завършиха 56-ма 
абитуриенти, 13 от тях се 
учиха изцяло на майчин 
български език.  

Абитуриентският бал 
ще се състои на 1-ви юни 
в хотел „Дукат”. 

П.Л.Р.
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По повод 24 май - Ден на 
славянската писменост и 
на българската просвета и 
култура, Спортният съюз 
Босилеград и атлетическия 
клуб „Младост” под патронаж 
на Община Босилеград за 
поредна година организираха 
традиционните улични 
надбягвания. В състезанията 
се включиха състезатели 
от предучилищна възраст, 
ученици от основните 
училища и гимназията, 
младежи и втерани. 

По трима най-успешни 
състезатели и състезателки 
от всяка възрастова категория 
бяха наградени с купи, медали 
и грамоти. Наградите на 
победителите връчиха 
кмета Владимир Захариев и 
председателя на Националния 
съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков.

Победители по категории:
предучилищна възраст: 

момичета - Лена Стоянчов; 
момчета - Матия Станчев.

I клас:  момичета - Леонтина 
Симеонов; момчета - Михайло 
Йованович.

II клас:  момичета - Глория 
Генов; момчета - Давид 
Господинов .

III клас:  момичета - Валерия 
Стойнев; момчета - Владан 
Захариев.

IV клас:  момичета - Валерия 
Стоянова; момчета - Душан 
Стоянов.

V клас:  момичета - 
Анастасия Алексов; момчета 
- Владан Стойнев.

VI клас:  момичета - Мария 
Пенев; момчета - Милян 
Цеков.

VII клас:  момичета - 
Тияна Янев; момчета - Игор 
Йорданов.

VIII клас:  момичета - 
Ивана Иванов; при момчетата 
нямаше състезатели. 

Гимназистки:
I клас:  Анджела Захариев.
II клас: Мая Бойков.
III клас: Анджела Бойков.
Гимназисти, младежи и 

ветерани: 1. Ленчо Стаменов 
(49 години).               П.Л.Р. 

Мозайка
Футбол – втори кръг от състезанието за Купата на Сърбия 

„Балкански” заслужено ще играе 
финалния мач 

В рамките на втория кръг от 
състезанието за Купата на Сър-
бия за територията на Пирот-
ски окръг „Балкански” заслу-
жено победи „Раднички” от 
Пирот с 1 : 0 на своето игрище 
и си насрочи мач за финала на 
състезанието на посоченото 
териториално ниво.

Мачът между двата веро-
ятно най-раномирани фут-
болни състава в окръга се 
игра пред около 300 зрители, 
а попадението за „Балкански” 
отбеляза опитният Саша Васов 
в 26-ата минута от наказателен 
удар. Реферът Душан Нонич 
(оценка 7) показа дори седем 
жълти картона – на Георгиев, 
Марков, Кирков и Данило 
Васов от „Балкански”, и Джор-
джевич, Томович и Илич от 
„Раднички”. 

През първото полувреме 
бе видяна равностойна игра. 
Няколко шансове за отбеляз-
ване на голове бяха регисти-
рани и на едната, и на другата 
страна. В 6-ата минута игра-
чът Петкович от „Раднички” 
стреля от около 6 метра, но 
вратарят на домакините Илич 
бе на ниво. В 26-ата минута 
играчът на домакините 
Данило Васов отправи удар 

към вратата на гостите, топ-
ката с ръка докосна играчът на 
противниковия отбор Джорд-
жевич и съдията Нонич, който 
бе наблизо, посочи с пръст 
към бялата точка. Както вече 
отбелязахме, успешен реа-
лизатор да дузпата бе Саша 
Васов. 

През второто полувреме 
„Раднички” имаше сериозно 
положение за отбелязване на 
попадение в 63-ата минута. 
Петкович отправи добра 
стрелба от свободен удар, топ-
ката се бе запътила точно към 
сглобката между страничната 
и напречната греди, но врата-
рят Илич успя да я рикушира. 
До края на мача нямаше сери-
озни шансове за голове. 

Ето и съставите на двата 
отбора: 

„Балкански”: Илич 8, Потич 
7 (Цветков -), Пешев 7, Геор-
гиев 6, Васов 7, Марков 7, Кир-
ков 7, Манчич 6, Чирич 7, С. 
Васов 8 и Д. Васов 7. 

„Раднички”: Цветанович 6, 
Лучич 6, Манчич 7, Джордже-
вич 6, Петров 6 (Петрович -), 
Радичевич 6 (Величкович – ), 
Петкович 7, Дойкич 6, Томо-
вич 6, Илич 6 и Станкович 6. 

Играч на мача бе вратарят 
на царибродчани Воислав 
Илич. 

Д. Ставров

Улични надбягвания по повод 24 май 

Купи, медали и грамоти за най-успешните състезатели

„Младост” пропусна шанса 
да спечели Купата на Пчински 
окръг, тъй като на финала 
загуби с 0:2 от „Небесни 
ангели”. Двубоят се изигра 
на стадиона на „Радник” в 
Сурдулица.

Футболистите на „Небесни 
ангели” и двата гола вкараха 
през първото полувреме 
след грешки в защитата на 
„зелените”, а голмайстори бяха 
Марян Станимирович и Петър 
Петрович. Босилеградчани 
пропуснаха да реализират 
няколко изгодни голови 
положения.

Купата на победителите 
връчи председателят на 
Футболния съюз на Пчински 
окръг Благойе Табаш.

П.Л.Р.

Финал за Купата 
на Пчински окръг
„Младост” 
- „Небесни 
ангели” 0:2

Ярешник - природен резерват 

Правителството на Сърбия обяви за строг природен резерват 
“Ярешник”, който се намира на територията на Община 

Босилеград. Целта е да се защити територията с кримския бор, 
предаде Радио телевизия Сърбия.  

Природният резерват “Ярешник” с площ от 6 хектара и 21 ар, 
е включен в първата категория на защитените зони от изключи-
телна важност, а със заповедта на правителството е предоставен 
на управление на публичното предприятие “Сърбияшуме”.

В този строг природен резерват, разположен на планината 
Църноок, се намира  единствената гора с уникалния кримски бор. 
С това решение на правителството се забранява застрашаването 
или унищожаването на гората чрез рязане, разкъсване на пъпки 
или по друг начин. 

П.Л.Р.

Пътя Калотина 
– София става 
магистрала 
„Европа”

Българският премиер Бойко 
Борисов направи първа 

копка на строителството на 
магистрала “Европа”. Старият 
път София - Калотина ще 
се модернизира и трябва да 
свърже София с град Ниш. 
Той е част от трансевропския 
коридор между Европа и 
Азия. Лот 2 от магистралата 
- Драгоман-Сливница трябва 
да е готов до края на 2020 г., 
това каза премиерът Борисов 
на място.

Автомагистрала “Европа” ще 
е дълга 48 км и разделена на три 
части. Сега се строи Драгоман-
Сливница. Модернизацията на 
стария път включва изгражда-
нето на ново платно, надлези, 
подлези и разширяване на 
габаритите му до магистрални. 
Първият етап от строителството 
включва 17-километров участък 
от ГКПП „Калотина” до Слив-
ница, а инвестицията е за 117 
млн. лева.

Сръбската част на магистра-
лата - от границата с България 
до Ниш, вече е готова.

С.Дж.



И при нас се разубави времето, 
замериса на пролет. Я собу зим-
скьете шошоне, баленото йелече 
соблеко и реко да се прошетам и се 
помайем у пензионото. Тамън куде 
рампуту и срето бая Йована Дъл-
готога. Беше най-висок у нашето 
оделенье, а съга се некико съвил, 
смалил се. Од ко смо завършили 
гимназию видел сам га два – три 
пути и он се све варкаше, све си 
имаше работу, а и колка малко 
подценьуйеше тия що смо остали 
на село. Мислейео и са че се поздра-
вимо и че се разминемо, ама он ме 
одма покани да улезнемо у първуту 
кавену, да части по каве. Седомо и 
я га по-убаво погледа. Оно и я сам 
одъртел, ама он съсвем. Сбърчкал се 
ко празно виме, помътавел, очите 
му пропадле у главуту. Стра да те йе 
да га погледаш! Жив мъртавъц.

- Кво работиш, пита ме он, дека 
се деваш? А видим да га нещо много 
силно мучи. 

- Оно не работе тия що може, 
та че работимо нийе дъртляците. 
Слуам се по чарщиюту, дома гле-
дам телевизию, прочетим Ново 
Братство и ако дойдем до некой 
друг вестник и си легамо с бабуту. 
Ако дойде некой комшия пивнемо 
по чай или каве, пооратимо…

- Е, бая Мане, нийе га съсвем 
закасамо. Знайеш дека имам 
само йеднога сина, ама биковит, 
твърдоглав ко мазга. Све знайе, не 
дава да му продумам. Доведе ни 
снау, босанка, ама златна. Наму-
чена душичка, много ни пощуйе. 
Я имам голем стан у Нови сад, при 
нас седеше, роди се унук, слънце 
ме огрея. Йеднуш се мако спо-
речкамо със синатога и он диже 
пангалат и се отсели. Узел кредит 
у швайцарци и си купил стан. Сна-
ата и уникат често доодейею, а он 
понекигаш и това кико за огънь. 
Ка йесенъска дойдоше свите. Гле-
дам гьи, свите прокьисли. А синат 
помътавел, згърчил се, само гледа 
уземи. Додека пийейемо кавето, 
он простеня.

- Тате, узоше ми станат. Узо 3 
милиона кредит, до съга сам дал 
пет и йош сам дужан. Фирма се 
затвори. Поче другу работу за по-
малко паре и не мого редовно да 
плачам кредитет. Ньекня додека 
смо били на работу, а детето у 
школу дошъл некикъв разбойник, 
окаю гьи извършительи и ми узели 
станат. 

Ко да ме попари с кьипеч воду, 
изгуби дъ. Ка се малко посвърну 
га пита. 

- Па сине, що ми не си одма казал, 
могъл сам ти помогнем некико. Те 

могли смо зайедно да отплачу-
йемо тия проклет кредит. Ко съга 
– дал си токова паре, а остал си 
без стан!?

- Е тате, уздъну он и йош повече 
се згърчи. Одека сам знал дека у туя 
нашу държаву има текъв лопов-
лък. И дека държавата иде на руку 
на лоповйете и рабойниците. Ка 
ме окнуше на суд за кредитат, я 
им реко дека са не могу да пла-
чам, имам малечку плату, ама 
си признавам дека сам дужан и 
щом найдем по-убаву работу, све 
че измирим, с камату. Ка банката 
дала това на некиквога извърши-
теля и он ми узел станат. И ми 
стиже писмо дека требе йош да 
платим лежарину за стварите, на 
браваратога що йе отворил станат, 
на извършителятога що га йе узел 
и не знам кво йош! Че полудейем. 
Или че утепам некога.

- Де се мако посмири, реко му я. 
Погледа у женуту, она ме разбра и 
кьимну с главу. Ете нийе с майкьу 
ти че си отидемо на село, нали смо 
си стегнули ижуту, а вийе дойдете 
тука. Да се при стан не повирате по 
Нови сад. И да видиш деда Мане, 
ка рипну унукат, па ме пригърну, 
само ме стиска и дума – хвала деда, 
хвала деда. Снаата пригърнула 
бабуту и двете се клате, викю и она 
гю благосивля. А синат се покло-
пил на масуту, шиба си главуту од 
ню и усмърца. Одйеднуш се диже, 
преборил инатат, клече, вати ми 
и целива руку и простеня: - Хвала, 
хвала ти тате. Тео да пукнем. И 
од муку, дека йе изгубил толкова 
паре и од радос – дека си пак ста-
нумо породица. Те съга живейемо 
тука, ама свите некико одйеднуш 
остаремо.

- Бая Йоване, кво се надаш од 
тия извършительи. Па пишейею 
весниците дека лани йедън извър-
шитель, на прейебушку ли, не знам 
кико, заработил милиони. Ни орал, 
ни копал. Не пощую закони, ни 
държавни, ни людскьи. И цър-
ното под нокат че узну на човека. 
Я мислим дека даваю много на 
държавуту и власту, ка она знайе 
кво работе, а жми.

- Са се синат суди и с банкуту 
и с извършителятога, ама нали и 
судат йе държаван, не надам се на 
добро. Стра ме само че га одере 
и адвокатат. Врана врани око не 
вади. Поседемо, пооратимо си. 
Чини ми се дека му се малковърну 
цървенило у образите.

Айд у здравлье баба Сускье 
и немой да сте узимали кредит, 
видите ли кво се прайи. 

Деда Мана
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Загубихме войната. Сега имаме какво да честваме.
Всичките вероизповедания проповядват един Бог. 
Достатъчно да воюват помежду си в името на своя Бог.
Само Бог е всемогъщ. След парите.
Нищо не изсъхва по-лесно от женските сълзи.
Постигнахме огромни резултати. Нужни са ни 
минусови диоптри, за да ги видим.
Нямаме нито приятели, нито неприятели - обединихме ги.
Мафията почита закона. Тя е закон.
Във всички области на живота осъществяваме фантастични 
резултати. Който не вярава нека послуша новините по телевизията.












Афоризми Симеон КОСТОВ 

***
Любима,престани да плачеш! 

Какво се е случило?
- Родителите ми са против нашата 

сватба!
- И тва ли е! Глупачето ми, не го 

преживявай. Ще си намеря друга!

***
Мъж взима жена си от посещение 

в салон за красота:
- Е, поне опита...

***
- Най-приятните си часове дължа 

на сериалите!
- Ти сериозно ли? Гледаш 

сериали?
- Не аз бе, жена ми...

***
Сине? Леля ти Мима си тръгва. 

Какво трябва да кажеш?
- Не знам, мамо...
- А не си ли чувал аз какво казвам 

в такива случаи!
- А, да! “Най-накрая си тръгна 

тая пача, две тарелки сладки изяде 
с кафето!”

*** 
Баба Пенка извежда внучето си 

на разходка из селото. Съселяните 
я питат:

- Бабо Пенке, защо си му обула 
ботушите на баща му, не са ли му 
големи!?

- Е па големи са, ама ако му обуем 
неговите не мо’ем да го стигнем!

***
Баща към малката си дъщеря:
- Не си разхвърляй играчките 

из цялата къща. Уважавай чуждия 
труд!

- Мама не ми е чужда!

***
Мъжът:
– Боли ме глава!
Жената:
– Не ми кради номерата...

***
- Дядо, кое е най-важното нещо, 

като остарееш?
– Да си пиеш гинко билобата, 

чедо!
– Защо така, дядо?
– За да помниш къде ти е 

ракията...

Вицов е

Здраво баба Сускье


