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След срещата на представителите на НС на българско-
то национално малцинство в Сърбия и Посолството на 
Р България в Белград в Министерството на държавната 
администрация и местното самоуправление в Белград 

На срещата, която бе организирана по инициатива на българ-
ския посланик Радко Влайков, присъствали председателят на 
НС на българското национално малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков, председателят на ИС на НС д-р Ангел Йосифов, държав-
ният секретар в Министерството на държавната администрация и 
местното самоуправление, отговарящ за националните малцин-
ства, Иван Бошняк и помощник-министърът в Министерството 
на държавната администрация и местното самоуправление Ивана 
Антич.

- Срещата беше крайно откровена, конструктивна и свободно 
мога да кажа историческа, тъй като по време на разговорите 
изяснихме редица недоразумения. Надявам се занапред всички 
заедно да работим в интерес на цялото българско малцинство в 
Сърбия, каза председателят на НС на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков.      П.Л.Р.Международен  

събор  на Славче 3 стр.

Теа знае  
само за  
петици

5 стр.

5 стр.

Първа награда за танцовия състав 
към Културния център в Босилеград

Уважаеми читатели, 
Заетите в редакцията на „Ново Братство“ излизат в отпуска, така че следващия брой на вестника очаквайте към края на август.
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След дипломатическото напрежение между Белград и София 

Двете страни са съгласни да 
продължат да развиват и задълбочават 
добросъседските отношения
Министърът на външните 

работи на Република 
Сърбия и първият вицепре-
миер Ивица Дачич реагира 
остро на изказване на българ-
ския премиер Бойко Борисов 
по повод избора на новия пред-
ставител на Европейския съюз 
по външна политика испанеца 
Жозеп Борел, което предизвика 
дипломатическо напрежение 
между Белград и София. В изка-
званията на официалните пред-
ставители на двете държави, 
които последваха споменатите 
дипломатически напрежения, 
се посочва, че двете страни 
са съгласни да продължат да 
развиват и задълбочават добро-
съседските отношения.

На пресконференция в 
полския град Познан българ-
ският премиер Бойко Борисов 
бил попитан, дали евентуал-
ният избор на испанеца Жозеп 
Борел за нов върховен предста-
вител на ЕС за външната поли-
тика и сигурността ще попречи 
на евроинтеграцията на стра-
ните от Западните Балкани, тъй 
като Испания е една от петте 
европейски държави, които не 
са признали независимостта на 
Косово, Борисов отговорил:

„В момента, който заеме 
даден пост, последното, на 
което има право, е да защи-
тава националния си интерес, а 
трябва да защитава интереса на 
целия Съюз. Това че Испания 
не признава Косово не значи, за 
другите, които сме го признали, 
че неговото мнение е меро-
давно…“

Външният министър на 
Сърбия Ивица Дачич след 
това реагира остро, обърщайки 
се към премиера Борисов с 
думите: 

„Бойко, нека ти кажа едно 
нещо: Позицията на Европей-
ския съюз не е, че Косово е 
независима държава! Ти, Бойко, 
трябва да зачиташ позицията 
на Европейския съюз, а не да 
държиш лекции на Борел! 
На какво прилича това! Да не 
говорим, че преди няколко 
месеца получи и медал от нас!“

Реакцията на министър 
Дачич бе повод в министер-
ствата на външните работи на 
Сърбия и България да бъдат 
извикани посланиците на двете 
държави.

На срещата в Министер-
ството на външните работи на 
Република България в София 
пред посланик Владимир 
Чургус била изразена пози-
цията на България, че изка-
зването на министър Дачич 
е неприемливо и не отговаря 
на очакванията на българската 

страна за поддържане на прия-
телски и добросъседски отно-
шения. Българските медии 
предават, че на срещата е 
подчертано, че българският 
премиер в Познан е говорил 
като европейски политик и 
коментарът на външен мини-
стър на страна извън Съюза в 
този случай е неуместен. Изтъ-
кната е и ролята на България 
за европейската интеграция на 
Западните Балкани и в частност 
на Република Сърбия, успехите 
на Българското председателство 
на Съвета на ЕС, което успя да 
върне този ключов за региона 
въпрос в европейския дневен 
ред. 

На срещата бил повдигнат 
и въпроса за последвалото 
изявление на сръбския външен 
министър Ивица Дачич за 
информационната агенция 
„Танюг“, което също се оценява 
като неприемливо от българ-
ската страна. В тази връзка е 
изразено очакване подобни 
изказвания да не се повтарят в 
бъдеще. 

Българските медии предават, 
че посланик Чургус благодарил 
за подкрепата, която България 
оказва за европейския път на 
Република Сърбия, и подчертал 
връзките между двата народа, 
като обърнал внимание на 
емоционалния характер на 
изявленията. „Всички имаме 
интерес от добри отношения 
със съседите и стабилност в 
региона”, подчертал посланик 
Чургус.

С цел изясняване на ситуа-
цията и в Министерството на 
външните работи на Република 
Сърбия била извикана предста-
вителката на Посолството на 
Република България в Белград 
Ива Крулева.

В съобщението на Министер-
ството на външните работи на 
Република Сърбия се посочва, 
че още веднъж е било подчер-
тано, че изявлението на 
премиера Борисов е неприем-
ливо, защото не е вярно и се 
отнася до най-важния въпрос за 
всяка страна - въпросът за тери-
ториалната цялост. Това изяв-
ление не съответства на очак-
ванията на Република Сърбия 
за приятелски и добросъседски 
отношения. Беше повторено, че 
Сърбия се надява, че подобни 
изявления няма да се повторят 
в бъдеще. Позицията на ЕС не 
е независимо Косово и  всички 
трябва да я спазват. На срещата 
била изтъкната и готовността 
на Република Сърбия да 
продължи да развива и задъл-
бочава добросъседските отно-
шения с България и за пореден 

път била изказана благодарност 
за подкрепата, която България 
оказва на Сърбия по пътя й към 
Европейския съюз.

Междувременно и прези-
дентът на Сърбия Александър 
Вучич изрази увереност, че след 
искрите, които са се появили 
между Сърбия и България, 
двете страни много бързо ще 
се върнат на пътя на отлич-
ните отношения и той лично 
ще се погрижи за това, предаде 
агенция „Танюг“. 

В рамките на срещата на 
държавите от Процеса за 
сътрудничество в Югоиз-
точна Европа в Сараево, която 
се състоя на 8 и 9 юли, във 
връзка с проблема разгова-
ряли премиерите на Сърбия 
и България Ана Бърнабич и 
Бойко Борисов и обсъдили  
появилото се дипломатическо 
напрежение между София и 
Белград. Медиите предадоха, 
че в приятелски разговор 
двамата премиери потвърдили 
добрите отношения между 
Сърбия и България и се съгла-
сили недоразуменията да бъдат 
преодоляни и двете страни да 
продължат да работят заедно за 
развиване на добросъседските 
отношения и за тяхното укре-
пване в бъдеще. 

П.Л.Р.

Актуални теми

РОУМИНГ  
КАТО У ДОМА
От 1 юли гражданите 

на балканските държави - 
Сърбия, Черна гора, Северна 
Македония, Босна и Херцего-
вина и Албания, при ползва-
нето на мобилните си теле-
фони ще плащат по-малко, 
когато са в роуминг в 
региона на Западните 
Балкани.

Роуминг тарифите са 
значително намалени, като 
цените за изходящи обаж-
дания падат със 65%, а за 
входящи - със 62%. Един СМС 
ще се плаща с 58% по-малко. 
Преноса на данни намалява 
със 78%, така че един мега-
байт ще струва максимум 20 
евроцента.

Допълнителни намаления 
на тарифите за роуминг се 
очакват от 1 януари 2020. 
Постигнатото споразу-
мение е част от Цифро-
вата програма за Западните 
Балкани, която се иницира 
по време на Българското 
председателство на Съвета 
на ЕС.

С.Дж.

Главният прокурор на Р България Сотир 
Цацаров бе на посещение в Белград
Републиканският прокурор 

на Сърбия Загорка Доловац 
посрещна в Белград Главния 
прокурор на Р Бълагария Сотир 
Цацаров по време на работното 
му посещение на сръбската 
столица, на което бе придру-
жаван от сътрудниците си.

На срещата била изтъкната 
важността от продължаването 
на отличното сътрудничество 
между българската и сръбската 
прокуратури, което е от особено 
значение, като се има предвид, 
че двете страни са съседи и 
че се сблъскват със същи или 
подобни форми на престъп-
ност, особено тези, свързани с 
нелегалната миграция, трафика 
на хора, наркотични вещества и 
оръжия, както и други прояви 
на организирана и тежка транс-
гранична престъпност, съоб-
щено бе от Републиканската 
прокуратура на Сърбия, преда-
доха медиите.

По време на работната 
визита Цацаров потвърди 
доброто сътрудничество на 
българските прокурори с коле-
гите им в Сърбия и подчерта 
значението на по-нататъшното 
прокурорско и съдебно инте-
гриране на органите на Сърбия 
в институциите на Европейския 
съюз, които са стратегически 
и оперативно ангажирани с 
преследването и предотвратява-
нето на престъпления. 

Това е трета среща на ръко-
водителите на двете проку-
ратури, след като на 8-ми 
декември 2017 г. в Белград 
бе подписан Меморандум 
за сътрудничество между 
Прокуратурата на Република 
България и Прокуратурата на 
Република Сърбия. През юни 
2018 г. Загорка Доловац бе на 
посещение в София. 

П.Л.Р.

Програмата „Swiss Pro” на 
Правителството на Швейцария 
Създаване на качествени условия 
за електронно управление в 
местните самоуправления в Сърбия
Програмата за подкрепа 

на Швейцарското прави-
телство „Swiss Pro” публикува 
публична покана за местните 
самоуправления с цел подо-
бряване електронното управ-
ление за повишаване на отго-
ворността, прозрачността и 
ефективността при осигуряване 
на по-добър достъп до услу-
гите и правата на гражданите. 
С този проект Правителството 
на Швейцария ще подкрепи до 
40 местни правителства с общо 
350 000 евро.

Правото да участват в 
конкурса, който е открит до 
19 август, имат 96 градове 
и общини от района на 
Шумадия, Западна, Южна 
и Източна Сърбия, включи-
телно и Община Босилеград. В 
своите проектни предложения 
общините и градовете могат да 
кандидатстват за закупуването 
на компютърно оборудване и 
лицензиран софтуер в размер 
на 7 000 до 9 000 евро, както и 
да посочат какъв вид техническа 
помощ им е необходима за 
подобряване на електронното 
управление.

В съответствие с национал-
ната рамка, швейцарската 
програма PRO ще предостави 
на местните власти техническа 
помощ, съобразена с индиви-
дуалните им нужди, с цел да се 
развиват или подобрят вътреш-
ните процеси и процедури, да 
се подобри прилагането на 
електронната административна 
процедура, да се разработят 
съществуващи или нови елек-
тронни услуги и да бъдат разра-
ботени решения за интернет 
презентации на единици на 
местното самоуправление.

Швейцарската програма 
„Swiss Pro” се реализира в 
99 местни самоуправления в 
Шумадия, Западна, Южна и 
Източна Сърбия. Дейностите 
на Програмата Правителството 
на Швейцария подкрепя с 
общо 5,8 милиона евро, които 
се реализират от Службата 
на ООН за проектни услуги 
UNOPS в партньорство с Посто-
янната конференция на градо-
вете и общините.

П.Л.Р.
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Дарение на Драгана и Павле Иванови

Нова инвалидна количка 
за Здравния дом
Драгана и Павле Иванови, собственици на частното 

предприятие за производство на чорапи „Анитекс”, 
дариха нова инвалидна количка на Здравния дом в Боси-
леград.

Количката ще се ползва за транспортиране на пациенти 
от службата за спешна помощ до кабинетите в здравното 
ведомство.

Това е поредно дарение на собствениците на „Анитекс”, 
които редовно откликват на всички благотворителни 
инициативи в Босилеград.

П.Л.Р.

Босилеград 

Извършени мамографски прегледи на 600 жени 
Около 600 жени на възраст 

от 49 до 69 години от 
Босилеградска община преми-
наха безплатни профилак-
тични мамографски прегледи 
с помощта на подвижен 
мамограф, предоставен от 
Клиничния център в Ниш 
и разположен в двора на 
Здравния дом в Босилеград. 
Резултатите от прегледите ще 
бъдат изпратени на домашен 
адрес на всяка пациентка в срок 
на един до два месеца.

Профилактичните прегледи, 
които се провеждаха в продъ-
лжение на две седмици, са 
организирани въз основа на 
договора между общинското 
ръководство в Босилеград и 
Клиничния център в Ниш. 
Мамографията подразбира 
изследване с цел ранно уста-
новяване на рак на гърдата 
при жените. Компетентните 
предупреждават за важността 
на превантивните профилак-
тични прегледи, защото ако 

ракът бъде забелязан навреме, 
той може да се лекува в над 90% 
от случаите.

Прегледите са извършвани 
на базата на предварително 
подадени заявки в общинската 
администрация или в Здравния 
дом. 

В Босилеград с помощта на 
подвижен мамограф са правени 
прегледи и през 2014-та година, 
когато за преглед се явили над 
1000 жени.

П.Л.Р. 

Международен събор на Славче

Международният събор 
„Славче” на гранич-

ната бразда между България 
и Сърбия по традиция се 
проведе в последната събота 
на месец юни. Организатори 
на братската среща на бълга-
рите от двете страни на грани-
цата и тази година бяха общи-
ните Босилеград и Трекляно, 
а домакин този път бе нашата 
oбщина. 

Церемонията започна с 
химните на България и Сърбия 
и издигането на националните 
знамета на двете държави, 
след което кметовете на общи-
ните Босилеград и Трекляно 
Владимир Захариев и Радко 
Петрунов произнесоха поздра-
вителни слова. 

В изказванието си кметът 
Владимир Захариев между 
другото каза:

- Честит празник, честит 
събор на всички присъстващи 
от двете страни. Няма граница, 
нито пък някога е трябвало да 
я има, а вашето присъствие 
тук потвърждава, че няма 
различни хора, понеже всички 
сме едно. Радвам се, че тук днес 
срещнах хора от различни 
краища на Сърбия и България. 
Обичайте си корените и близ-
ките, обичайте и пазете своята 
история и обичаите, които 
и днес заедно ще пазим и ще 
съхраняваме с танцови изпъл-
нения и братско хора. Поздра-
вявам и всички медии, които 

днес са тук. Съборът е пример 
на добросъседските отношения 
и потвърждение, че сме единни 
по пътя към европейското ни 
бъдеще, подчерта Захариев и 
добави: - Заедно се стремим да 
открием граничен пункт тук на 
Славчето. Вече имаме асфалти-
рани пътищата до границата, а 
водят се и финални преговори 
за това. С идването на прези-
дента на Сърбия Александър 
Вучич в Босилеград на 21-ви 
септември по повод Деня 
на общината, ще направим 
последните крачки за откри-
ването на граничния пункт на 
Извор, през който отиването 
до София ще бъде съкратено с 
40 километра по отношение на 
сегашния ГП Рибарци. 

Захариев прочете и поздра-
вителния адрес от Парламен-
тарната комисия на Република 
България по европейските 
въпроси и контрол на евро-
пейските фондове, след което 
добави: 

- Благодарим на Република 
България и на Република 
Сърбия, които ни дават възмож-
ност да си организираме такива 
братски срещи. Благодарим и 
на всички присъстващи, понеже 
вие с вашето присъствие 
потвърждавате, че трябва още 
по-силно да си сътрудничим и 
да укрепваме братските отно-
шения между нашите общини 
и между двете държави, посочи 
между другото Захариев. 

В речта си кметът на 
Трекляно Радко Петрунов 
изтъкна:

- Съборът води началото 
си от древни времена. На 
църковния празник Свети 
Дух тук на българо-сръбската 
граница в местността Славче 

са се организирали събори. 
Нашият дълг е да изучаваме 
и да не забравяме богатото 
ни общо културно-истори-
ческо наследство. Драго ми е 
да видя днес толкова много 
хора, събрани на това ембле-
матично място, разделено от 
една бразда. Затова междуна-
родният събор Славче е ценен 
за нас, защото ни събира макар 
и само за един ден, за да се 
повеселим, поговорим на една 
богата трапеза, да се насла-
ждаваме на изпълненията на 
танцьорите и да се хванем на 
едно общо хоро, за да покажем, 
че можем да живеем по добро-
съседски и с взаимно уважение. 
Радвам се, че нашия събор всяка 
година се увеличава. Искам да 
благодаря на служителите на 
общините Трекляно и Босиле-
град за усилията, положени по 
организация на това меропри-
ятие. Искам да благодаря и на 
участниците във фолклорната 
програма и на всички вас скъпи 
съборяни, че уважихте този 
общ за двете държави празник, 
подчерта кметът Петрунов. 
Накрая той прочете поздра-

вителния адрес от Парламен-
тарната комисия на Република 
България по политиките на 
българите в чужбина.

След това бе изнесена 
културна програма, в която 
взеха участие босилеград-
ските танцови ансамбли към 
Културния център „Босиле-
град” и Спортното дружество 
„Младост”, както и танцьори и 
певци от Кюстендил и Перник. 

И тази година на събора не 
изостанаха димящите скари 
под огромни чадъри, от които 
любезните механджии пред-
лагаха сръбски плескавици, 
български кебапчета и кюфтета, 
студена бира и други напитки. 
По традиция на многоброй-
ните пъстри сергии, подре-
дени от двете страни на гранич-
ната бразда, бяха изложени 
най-различни стоки - дрехи, 
железария, килими, пердета, 
домашни потреби, колела, 
играчки, мехлеми... 

Нека да си припомним, че 
след петнадесетгодишна пауза 
съборът на Славче бе възста-
новен отново през 2005 година.

П.Л.Р.

Събори на Голеш, Църноок и Заграня
Босилеградска община продължава да тачи 
традицията - организира няколко народни събора. 
Днес на Петровден - на 

Голешко поле, на Тримеж-
дието между Сърбия, България 
и Северна Македония, ще се 
проведе Международният 
събор „Краище”, чиито орга-
низатори са Община Боси-
леград и съседните общини 
Кюстендил и Крива Паланка. 
На мястото, където се събират 
трите граници, по традиция ще 
бъдат издигнати флаговете на 

Сърбия, България и Северна 
Македония, а поздравителни 
слова ще произнесат кметовете 
или официални представители 
на трите общини. Предвидена е 
и фолклорна програма, в която 
ще вземат участие изпълнители 
от трите общини. 

На следващия ден - 13 юли 
Павловден, следва съборът на 
Църноок (в местността Собо-
рище), а на 14 юли заедно с 

Община Търговище, нашата 
община ще организира народен 
събор на Заграня над село 
Дукат. 

Традиционно в рамките на 
културните програми на събо-
рите участват и босилеград-
ските танцови ансамбли към 
Културния център „Босиле-
град” и към Спортното друже-
ство „Младост”.

П.Л.Р.
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Новини от ГКПП „Градина” 

Турци „изпищяха” с над 300 хиляди евро 
На  и з х о д н а т а  с т р а н а 

на Граничния пункт 
„Градина” в началото на месеца 
сръбските митничари спипаха 
съпружеска двойка с френски 
документи за самоличност, 
които по националност са 
турци, с 323 хиляди недеклари-
рани евро. В джипка, с която 
се били запътили в родината 
си Турция, пътували с трите 
си деца, едното от които било 
бебе. 

Декларирали, че носят общо 
10 хиляди евро, но митнича-
рите в куфарите им с личен 
багаж и куфара на покрива на 
джипката намерили общо 373 
хиляди евро. Тъй като семей-
ството било петчленно, върнати 
им били 50 хиляди евро (по 10 
хиляди има право да пренесе 
през границата всеки един 

пътник), докато останалите 323 
хиляди им били иззети. 

Процедура за извършено 
митническо нарушение ще се 
води по спешна процедура, 
предвид, че става дума за 
пътници от чужбина, съобщиха 
от Управлението на митницата 
на Сърбия. 

От белоруски ТИР свалени 
два тона фалшифицирани 
дрехи 

На „Градина” тези дни 
бяха иззети и два тона (8 

хиляди бройки) дрехи от бело-
руски ТИР, който от Истанбул 
идвал към Минск. За съдбата 
на дрехите, чиято стойност е 
преценена на над 28 хиляди 
евро, ще решава компетентният 
за такива случаи съд, се казва в 
съобщението на Управлението 

на митниците на Сърбия и се 
добавя, че митничарите при 
преглеждането на ТИР-а уста-
новили, че сред декларираната 
стока имало и дрехи с отличи-
телни белези на реномирани 
брендове, които са произведени 
в Турция. 

Ставало дума за около 2500 
комплекта анцузи „Армани”, 
„Том Хилфиджър”, „Долче и 
габана” и др., след това за 1500 
парчета фланелки „Найк”, 
„Адидас”, „Риплей”, както и 
също толкова парчета ризи 
„Шанел”, „Фенди” и „Филип 
Плейн”. Иззети били и 450 
комплекта костюми „Филип 
Плейн” и „Гучи” и множе-
ство рокли, детски комплекти, 
вратовръзки, ремъци и други 
облекла. 

Б. Димитров 

На сесия на Общинския съвет в Цариброд 

Взето решение за 
консолидирана окончателна 
сметка на бюджета за 2018 г. 
Общинският съвет  на 

последното си заседание 
прие решение за консолиди-
рана окончателна сметка на 
бюджета за миналата година. 

В обоснованието на реше-
нието се казва, че през 2018 г. 
са извършени два ребаланса на 
бюджета и се добавя, че приход-
ната част е била запланувана на 
стойност 773, 9 милиона динара 
(която сума е представлявала 
сбор от текущите приходи на 
стойност 733, 7 милиона динара 
и неразпределения излишък 
от приходи и постъпления от 
по-миналите години на стой-
ност 40, 2 милиона динара). 
До 31 декември 2018 г., общо 
осъществените приходи в 
бюджета са били 619, 3 милиона 
динара или бюджетът е реали-
зиран с 80, 02 на сто в съотно-
шение с плана. 

Общите разходи са заплану-
вани в размер на 773, 9 милиона 
динара. До края на 2018 г. са 
извършени разходи от 574, 8 
милиона динара (от които 559, 
6 млн. от бюджета, докато 15, 
2 млн. от средствата, пристиг-
нали от трансферите) или изра-
зено в проценти - 74, 2 на сто от 

предварително заплануваните 
разходи. 

Като разлика между извър-
шените приходи и разходи в 
миналогодишния бюджет се 
появява суфицит на стойност 
20, 6 милиона динара, от което 
18, 9 милиона динара отпадат 
на кредитите. 

В обоснованието е посочена 
структурата на осъществените 
текущи приходи и постъ-
пления в сравнение с общите 
средства: данъка върху дохо-
дите - 89, 96 %, данъка върху 
имуществото – 36, 96 %, данъка 
върху имението и услугите – 60, 
90 %, други данъци – 67, 38 %, 
дарения – 175, 21 %, трансферни 
средства от други нива на 
властта – 115, 24 %, приходи от 
имущество – 78, 32 %, приходи 
от продажба на стока и услуги 
– 36, 93 %, парични глоби – 27, 
54 %, смесени и неопределени 
приходи – 41, 41 %, приливи от 
продажба на недвижими имоти 
– 6, 35 %, приливи от продажба 
на движими имоти – 89, 64 %, 
приливи от задължения – 100 
%. 

Б. Димитров

Михаела Григорова първенец на 
випуска в ОУ „Георги Димитров” в 
Босилеград

Носител на престижното 
признание първенец на випуск 
2018/2019 в босилеградското 
основно училище е Михаела 
Григорова, която през училищ-
ните си години редувала само 
успехи и признания. От първи 
клас Михаела изцяло се учи на 
майчин български език. 

Разкажи ни как се чувстваш 
след спечеленото признание и 
какво то представлява за теб?

- Гордея се с успеха си и 
много съм щастлива. Престиж-
ното признание е награда за 
досегашния ми труд и постиг-
натите резултати, но същевре-
менно то ме задължава да го 
оправдая с още по-сериозна и 
упорита работа, да продължа 
усърдно да уча и да отбелязвам 
нови успехи.

Какво е нужно за един 
ученик да стане първенец на 
випуска? 

- Не е лесно да станеш 
първенец на випуска, като се 
има предвид, че сред съуче-
ниците ми имаше голям брой 
отличници. Въпреки че няма 
особена формула, смятам, че 
основното е редовно и система-
тично да се учи вкъщи и съсре-

доточено да се следят лекциите 
по време на часовете. Винаги 
съм настоявала добре да се 
организирам и да си намирам 
време и за учене и за развле-
чение.

Кой най-много ти е развивал 
интерес към ученето и кой 
ти помагаше в решаването 
на някои трудни задачи или 
въпроси?

- Огромно облекчение за 
мен представляваше това, че 
от първи клас се учим в една 
паралелка с брат ми Димитър, 
който е една година по-голям 
от мен, но аз тръгнах по-рано 
на училище. Той също е пълен 
отличник, обаче имаше само 
една четворка в пети клас. 
Двамата постоянно имахме 
възможност да се консултираме 
и заедно да търсим решения 
и отговори за трудни задачи 
и въпроси. Не мога да прене-
брегна и ролята на родителите 
ми Славко и Мая, които още 
от малка ми развиваха интерес 
към книгата, както и помощта 
на по-големия ни брат Глигор, 
който също бе носител на 
грамотата „Вук Караджич“, 
а от миналата година следва 
информатика в София. Бих 
посочила и първия ми учител 
Драган Петков, който ни учеше 
от първи до четвърти клас и ни 
даде добра основа. 

Кои са любимите ти пред-

мети и кои учители ти напра-
виха най-голямо впечатление?

- Най-много ме привличат 
биологията и химията, макар 
че се интересувам и от другите 
природни науки. Що се отнася 
до втората част от въпроса, бих 
изтъкнала преподавателя ми 
по български език Пене Дими-
тров, който ни беше и класен 
ръководител от 5 до 8 клас, 
но за съжаление, след края на 
първото полугодие в осми клас 
той излезе в пенсия. 

Предполагам, че си била 
участник в редица ученически 
състезания. Разкажи ни за успе-
хите ти от тях.

- Освен че всяка година 
отбелязвах солидни резултати 
на окръжните състезания по 
биология, участвала съм и в 
състезанията по други пред-
мети - химия, физика и др., 
от които също съм печелила 
награди. Като седмокласничка 
спечелих и втора награда от 
Републиканското състезание по 
български език и литература. 

Има ли случка от училищния 
живот, която никога няма да 
забравиш?

- Особено впечатляващ и 
изпълнен с емоции бе послед-
ният ни час при класния ръко-
водител Пене Димитров, който 
тогава излезе в пенсия. Купихме 
му една торта и подарък, а той 
бе изключително изненаден и 
мисля, че този жест наистина 

го зарадва много.    
Къде смяташ да продължиш 

образованието си?
- Заедно с брат ми Димитър 

се записахме в гимназията в 
Босилеград в паралелката, в 
която обучението се провежда 
изцяло на майчин български 
език. Смярам, че гимназията 
предлага добри възможности 
за разширяване на знанията в 
различни области. 

Как прекарваш свободното 
си време и от какво най-много 
се интересуваш извън училище? 

- Обичам да играя народни 
танци и вече 5 години съм 
редовен член на танцовия 
ансамбъл към Спортното 
дружество „Младост”, с който 
участвах на редица фестивали 
в Сърбия, България, Маке-
дония и Босна и Херцеговина. 
Любител съм на филми, обичам 
да рисувам, да чета прочетна 
литература, следя волейболни 
мачове и фен съм на „Цървена 
Звезда”. Обичам да пътувам 
и да запознавам нови места и 
предели. Изпитвам интерес и 
към приготвянето на сладки 
и други кулинарни специали-
тети.

Какво е твоето послание към 
по-малките ученици?

- Според мен всеки трябва 
да бъде упорит и всеотдаен в 
работата си, което е основно за 
постигането на успехи. 

П.Л.Р.
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Среща с най-добрия ученик на ОУ „Христо Ботев” за 2018/19 година

Теа знае само за петици 
Теа Алексова през току-що 

завръшилата учебна година 
бе провъзгласена за най-добра 
ученичка на Основното 
училище „Христо Ботев”. Тези 
дни се срещнахме с момичето и 
проведохме кратък разговор за 
вестника ни:  

Теа, в края на учебната 
година ти бе провъзгласена 
за най-добра ученичка на 
випуска. В ученическата 
книжка в края на годината 
всичките ти бележки ли бяха 
петици?  

- Да, всичките ми бележки в 
края на учебната година бяха 
петици.  

С какво най-много ще 
помниш основното ти образо-
вание. Има ли някой препода-
вател, който ти беше особено 
драг? 

- Ще си спомням за хуба-
вите моменти, прекарани в 
училището, за приятелствата, 
както и за преподавателите. 
Всичките преподаватели ми 
бяха изключително драги, но 
ако вече трябва да посоча тези, 
които ми бяха най-драги, бих 
се определила за класната ми 
ръководителка Наташа Мето-
диева и преподавателката по 
български език Албена Котева. 

Какво е твоето мнение по 
въпроса - предостави ли ти 
основното училище добри 
знания за по-нататъшното 
успешно образование? 

- Мисля, че да. Мисля, че 
през изминалите осем години 
се сдобих с доста знания, които 
ще са ми от голямо значение в 
по-нататъшното образование. 

Кои предмети ти бяха 
любими? 

- Обичам всички предмети, 
но най-много информатиката. 

Къде възнамеряваш да 
продължиш образованието 
си, съответно в кое средно 
училище ще се запишеш? 

- Ще продължа образова-
нието си в Гимназията „Св. св. 
Кирил и Методий”, съответно 
ще се запиша в гимназиал-
ната паралелка от общ тип с 
обучние на сръбски език. 

Като ученичка в основ-
ното училище, притежаваш 
ли успехи в ученически сърев-
нования по определени пред-
мети? 

- Да, осъществявала съм 
бройни успехи. Четири пъти 
съм била трета на окръжните 
съревнования по български 
език.  На едно окръжно сърев-
нование по биология спечелих 

трето място. С училищния 
хор спечелих първо място 
на окръжно и трето място на 
републиканско съревнование. 
От  републиканския фестивал 
под название „Съкровище на 
талантите” имам едно пръво 
място за сътворена приказка, 
както и една похвала. От едно 
окръжно съревнование по мате-
матика имам похвала. На едно 
окръжно съревнование под 
название „Литературна олим-
пиада” спечелих трето място... 

Неотдавна теб и най-до-
брата ученичка от Гимна-
зията „Св. св.  Кирил и 
Методий” Нина Соколова ви 
прие кметът на общината д-р 
Владица Димитров и членът 
на Общинския изпълнителен 
съвет за областта на образо-
ванието Деян Милев. Какви 
са основните ти впечатления 
от тази среща? 

- Основното ми впечатление 
от тази среща е следното: драго 
ми е, че органите на мест-
ното самоуправление следят, 
подкрепят и награждават 
най-добрите ученици за техния 
труд и усърдие. 

Разговора проведе:  
Б. Димитров 

Общ интерес за двете страни
Нишкият университет и Техническият университет в София 

подписаха на 2 юли в Ниш споразумение за сътрудничество. 
Ректорите на двете учебни заведения подписаха споразумението 
изтъквайки, че това означава сътрудничество в образователни и  
научни области от общ интерес за двата университета.

Сътрудничеството ще се огледа в преките контакти между 
академичния състав, студентите, администрациите и катедрите.

Двете институции ще участват в проекти, с които заедно да 
кандидадстват пред различни организации.

С.Дж.

В босилеградската гимназия 

Кандидатстудентски изпити 
за записване в българските 
ВУЗ-ове 
В босилеградската гимназията 

на 10-ти юли се проведе 
кандидатстудентският изпит 
за 56-мата бъдещи висшисти 
от Босилеград, които възна-
мерват да следват в българ-
ските университети по Поста-
новление № 103 на Мини-
стерския съвет на Република 
България. Изпитът включваше 
40 въпроса по български език 
и литература и история на 
България. Организира се от 
Министерството на образова-
нието и науката на Република 
България, а заедно с предста-
вители на министерството в 
Босилеград бяха и представи-
тели на Агенцията за бълга-
рите в чужбина и на Генерал-
ното консулство на Република 
България в Ниш.

Правителството  на  Р 
България за учебната 2019/2020 
година е определило 2 000 

места в българските универ-
ситети за сънародниците от 
чужбина, които ще се се учат 
в бакалавърски и магистърски 
програми. 210 места са осигу-
рени за студенти от Сърбия, за 
които кандидатстват младежи 
от Босилеград, Цариброд, както 
и тези с български произход от 
вътрешността на Сърбия. 

Резултатите от самите 
изпити ще са известни след 
10-ина дена, докато резултатите 
от първото класиране ще бъдат 
обявени  в началото на август 
и ще са достъпни на сайта на 
Министерството на образова-
нието на Република България. 

Записаните чуждестранни 
студенти в българските ВУЗ-ове 
по посоченото постановление 
имат осигурени общежития и 
стипендии в размер на 240 лева 
месечно.

П.Л.Р.

На тринадесетия Международен фолклорен конкурс „Пауталия" - 2019 в Кюстендил

Първа награда за танцовия състав към 
Културния център в Босилеград
Първият танцов състав към 

Културния център „Боси-
леград” за втора поредна 
година спечели първа награда 
в категорията „Народни танци 
- формации до 17-годишна 
възраст” на XIII Международен 
фолклорен конкурс „Пауталия 
2019", който в края на миналия 
месец се проведе в Кюстендил. 
Босилеградският танцов състав 
под ръководството на хорео-
графа Саша Радованов изпълни 

хореографиите „Шопска 
сюита” и „Бистришка копа-
ница”.  

Това е изключителен успех 
за нашите танцьори и певци 
на престижния фолклорен 
фестивал, в който взели участие 
над 3 000 певци и танцьори от 
България, Сърбия, Македония 
и Германия.

И тази година организатори 
на музикалния форум бяха 
читалище „Братство 1869” 

със съдействието на Мини-
стерството на културата на Р 
България и Народно читалище 
„Пробуда 1961” от Кюстендил, 
под патронаж на кмета на гр. 
Кюстендил г-н Петър Паунов.

Целта на фестивала е да 
съхранява и популяризира 
българското народно твор-
чество и да покаже неговото 
достойно място сред другите 
народи.

П.Л.Р.

ОУ в Босилеград резлизира проект за 
учениците-мигранти 

«Качествено обучение - 
модерни класни стаи»
Основното училище «Георги 

Димитров» в Босилеград 
тези дни ще приключи с реали-
зирането на проекта «Каче-
ствено обучение - модерни 
класни стаи», който се осъще-
стява в рамките на програмата 
«Подкрепа на ЕС за управление 
на миграциите в Сърбия», 
която Министерството на обра-
зованието, науката и техноло-
гичното развитие на Република 
Сърбия реализира с подкре-
пата на Европейския съюз. 

За реализацията на проекта, 
който стартира в началото на 
второто полугодие, учили-
щето получи 700 хиляди 
динара. С тези средства са заку-
пени 4 лаптопа с оригинални 
софтуери, цветен принтер, 
две съвременни преносими 
интерактивни дъски, както 
и комплекти тениски и къси 
панталони, ученически чанти, 
тетрадки и други пособия 
за учениците-мигранти. 

Проектът предвижда и петде-
сетина ученици, включително 
и мигрантчета, да присъстват 
на едно детско театрално пред-
ставление в Лесковац или Ниш. 

Целта на проекта е подо-
бряване качеството на обучение 
на мигрантитите и създаване на 
подходящи условия за тяхната 
успешна социализация и соци-
ална интеграция.  

Тази програма се реализира 
само в училищата, в които се 
учат мигранти, а в нашето 
училище през миналата година 
са се учили средно по 6 до 12 
мигрантчета, които временно  
пребивават в бежанския лагер, 
поместен в обектите на старата 
болница в Босилеград. Според 
предписаниятана на министер-
ството учениците-мигранти 
задължително изучават сръбски 
или български и английски 
език, както и по няколко други 
предмета по собствен  избор. 

П.Л.Р. 
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Втори „Седмоюлски спортни игри” в с. 
Трънски Одоровци 
Малко спорт и възстановяване, а 
повече общуване и увеселение 
В село Трънски Одоровци 

през уикенда за втори път се 
проведе проявата „Седмоюлски 
спортни игри”. Организирана 
бе не по повод някогашния ден 
на въстанието в Сърбия, както 
на пръв поглед би можало да 
се предположи, а по повод 
патронния празник на селото 
„Свети Йоан”. Впрочем и църк-
вата в селото е наречена на този 
светец. 

Състезаваха се дечица, млади 
и възрастни от Царибродско, 

Звонско и Пиротско в спорто-
вете: шахмат, карате, атлетика, 
тенис на маса и футбол. 

Кои са победители, това 
няма значение, тъй като игрите 
и така са конципирани повече 
да са с приятелски, а по-малко 
със състезателски дух. 

Откриха ги с подходящи 
приветствени слова неумо-
римият кмет на селото Илия 
Нотев и генералният консул 
на Р България в Ниш Едвин 
Сугарев. Имаше и доста гости 

предимно от Царибродско и 
Звонско. 

Състезанията се проведоха 
в сградата на четирикласното 
училище в селото, сгушило се 
под скалите на Гребен планина, 
както и в училищния двор на 
тревистото игрище по футбол 
на малки врати. 

Това бе шанс след много 
години, но и десетилетия, 
отново да се видят и побеседват 
помежду си старите приятели. 
А имаше и какво да се пийне 
и обядне. 

Органите на местното само-
управление в Цариброд помо-
гнаха проявата финансово. 

Б. Д.

Какво могат и знаят демонстираха и членовете на Клуба по карате „Цариброд”.

Босилеград 
Международен турнир по 
баскетбол за момичета
Отборът „Олимпия баскет“ 

от София триумфира на 
първия Международен турнир 
по баскетбол за момичета до 
14-годишна възраст, който в 
Босилеград организира баскет-
болната секция „Младост“ към 
тукашния Спортен съюз.

В състезанието, което се 
проведе на спортния терен в 
двора на ОУ „Георги Дими-
тров“, участваха три отбора: 
„Младост” от Босилеград, 
„Олимпия баскет“ от София и 
„Куршумлия” от Куршумлия. 
Те се състезаваха по принципа 
„всеки срещу всеки”. 

Най-добър реализатор 
в състезанието бе Анджела 
Вучетич от Куршумлия със 16 
точки. Главен съдия на турнира 
бе Владан Васев, а негов 
помощник Бобан Стоичков. По 
време на турнира бе организи-
рано и състезание по стрелба от 
тройката, което спечели Андреа 
Павлова от „Олимпия баскет“. 

За най-успешните състе-
затели и отбори Спортният 
съюз на Босилеград и Община 
Босилеград подсигуриха купи, 
медали и грамоти.

П.Л.Р. 

Резултати от двубоите: 
„Младост“ - „Олимпия баскет“ 26:36,
„Олимпия баскет“ - „Куршумлия“ 24:18 и
„Младост“ - „Куршумлия“ 30:27. 

В организация на босиле-
градския отбор по тенис 

на маса „Младост” миналата 
седмица във физкултурната 
зала на основното училище се 
проведе детски турнир по тенис 
на маса, в който участваха над 
40 тенисисти и тенисистки от 
„Младост” и техни връстници 
от отборите «Топ спин» от 
Враня и «Бело поле» от Сурду-
лица. Спонсори на състеза-

нието бяха Спортният съюз на 
Община Босилеград и Община 
Босилеград.  

Децата се състезаваха в 4 
възрастови категори и то: 
малки юноши, юноши младша 
възраст, юноши и момичета. 

При малките юноши първо 
място спечели Лазар Кръстич 
от отбора „Топ спин” от Враня, 
второ място зае Милян Илиев 
от босилеградска „Младост”, 

а трето разделиха Борислав 
Григоров от „Младост” и Марко 
Стоянов от „Бело поле”.

В категорията юноши 
младша възраст шампион стана 
Милош Велинович от „Бело 
поле”, на второ се класира 
Никола Захариев от „Младост”, 
а трето заеха Милош Милен-
кович и Лазар Младенович, и 
двамата от отбора „Бело поле”.

Първо място при юношите 

спечели босилеградчанинът 
Лука Николов, втори бе Лука 
Дивич от „Бело поле”, а третото 
място разделиха Божидар 
Джорджевич от „Бело поле” 
и Братислав Стоименов от 
„Младост”. 

В състезанието за моми-
четата триумфира Биляна 
Джорджевич от „Бело Поле”, 
на второ се класира Стефана 
Джорджевич, докато третото 

място заеха Ива Михайлович и 
Стефана Цветкович, всички от 
отбора „Бело Поле” от Сурду-
лица. 

Най-успешните състезатели 
бяха наградени с купи, медали 
и грамоти, които им връчи 
Владица Манасиев, председател 
на Спортния съюз на Община 
Босилеград.  

П.Л.Р.

В Босилеград се проведе детски турнир по тенис на маса 
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Увеличаване на пенсиитe в 
България
Над 2 130 000 пенсионери в България ще получат увеличение 

с 5,7 на сто на пенсиите си от юли. Увеличение със същия 
процент ще има и при пенсиите, приравнени на минималния 
размер. Така, независимо от датата на отпускането, минималната 
пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 207,60 на 
219,43 лв., а социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 
на 132,74 лв. За тези увеличения са заложени общо 277 милиона 
лева допълнителни разходи за пенсии спрямо Закона за бюджета 
на ДОО за миналата година.

Вследствие на предвиденото повишаване на максималния 
размер на получаваните една или повече пенсии на 1200 лв. от 
1 юли, около 43 000 пенсионери, чиито изплащани размери на 
пенсиите в момента са ограничени на 910 лв., ще започнат да 
получават техните действителни размери. Пенсиите на 26 000 
пенсионери ще продължат да са ограничени на новия по-висок 
«таван». В резултат на увеличението се очаква средният размер 
на пенсията на един пенсионер у нас през 2019 г. да достигне 
386,27 лв.

Само тези, които са се пенсионирали тази година и получават 
пенсия в размер по-висок от определената минимална пенсия, 
няма да получат това увеличение.    С.Дж.

„Светско, a наше“
Неотдавна пиротската 

компания „Тигър обувки” 
а.д. направи договор с Япония 
за износ на най-известния си 
продукт - сръбските опинци. 
Сега техните продукти ще 
пътуват до Япония, а оттам 
към Америка, Тайван, Виетнам, 
Хонг Конг и Корея.

Компанията “Тигър” а.д. 
миналата година изнесе опре-
делено количество опинци в 
Япония за изследване на пазара. 
Интересно е, че в тази страна 
хората приели нашите опинци 
с голям интерес, преди всичко 
защото става дума за напълно 
ръчно изработен продукт. 
Особено са им интересни 
малките модели за деца. Само 
миналата година са изнесени 
около 10 000 чифта опинци в 

Япония, а след подписания 
договор количството ще е по-го-
лямо. Всичките 1200 работници 
на ”Тигър” а.д.  работят на три 
смени, за да изработят поръч-
ките.

На международния панаир 
в Денвър, САЩ, пиротската 
компания представи сръбските 
опинци и се надяват на нови 
поръчки  и от други страни.

През последните няколко 
години отношенията между 
Сърбия и Япония стават все 
по-добри, а представителя 
на Посолството на Япония в 
Белград Такахиса Кангава каза, 
че това се дължи и на популяр-
ността на пиротските опинци в 
Япония.

С.Дж.

В босилеградската гимназия се записаха само 
42-ма ученици
Записването на учениците в 

средните училища в Сърбия 
след първото класиране се 
състоя на  8 и 9 юли. В боси-
леградската се записаха само 
42-ма ученици - 11 за обучение 
на майчин български език и 
32-ма на сръбски език.

Според конкурса на Мини-
стерството на образованието, 
науката и технологичното 
развитие в първи клас в боси-

леградската гимназия могат да 
се запишат 90 ученици. 60 места 
са определени за две пара-
лелки, в които обучението ще 
се провежда на сръбски език, 
и 30 места за паралелката, в 
която учениците ще се учат на 
майчин български език. 

През учебната 2018/2019 
година осми клас в Босиле-
градско завършиха 66 ученици 
и всички успешно издържаха 

окончателния изпит за запи-
сване в средните училища. 
Според неофициални инфор-
мации, голям брой ученици са 
се записали в средните техни-
чески училища в Сурдулица.  

Записването след втория тур 
в училищата, в които са оста-
нали свободни места, се състоя 
вчера. 

П.Л.Р.

Ролята на малцинствата в опазване на 
културното многообразие
В организация на Родното 

сдружение „Цариброд” 
в Ниш на 5 юли се проведе 
кръгла маса на тема „Ролята 
на малцинствата в опазване на 
културното многообразие”, на 
която  присъстваха представи-
тели на българското, македон-
ското, ромското, словенското 
и хърватското малцинства в Р 
Сърбия, както и заинтересо-
вани граждани. Най-напред 
с поздравителни думи към 
присъстващите се обърна Гене-
ралният консул на Р България 
в Ниш Едвин Сугарев.

Общата идея на кръглата 
маса е, че само формирането 
на Асоциация на сдруженията, 
в която би били включени пред-
ставители на всичките малцин-
ства, би могла да допринесе за 
по-бързо осъществяване на 
плановете им. Асоциацията 
би помогнала да се намери и 
помещение за Мултикулту-
рален център, който би работил 

в полза на всичите сдружения.
Заместник-председатрелят 

на сдружение „Цариброд” и 
модератор на кръглата маса 
Перица Стойчев поясни, че 
влизането на някое сдружение 
в Асоциацията не означава 
загуба на автономията му, даже 
всяко сдружение в състава й 
ще има контакти и със сдру-
женията извън Асоциацията. 
На моменти по време на диску-
сиите се чуха и противопо-
ложни становища, че форми-
рането на Асоциация не е добра 
идея, защото по този начин 
малцинствата могат да бъдат 
още по-изолирани от мнозин-
ството, а целта би трябвало да 
бъде смесване с мнозинството. 

Председателят на Съвета за 
малцинствени въпроси и Съвета 
за националните малцинства 
СНС Емил Вацев каза, че пред-
ставителите на общинския 
съвет имат няколко оферти за 
помещения, в които би могъл 

да се настани Мултикултурал-
ният център, но проблем е, че 
всички тези помещения имат 
дългове за неплатени кому-
нални и други услуги.

В дискусията освен на 
българското участваха и пред-
ставителите на другите малцин-
ства. Председателят на хърват-
ското малцинство Миро Чавара 
каза, че той смята, че форми-
ране на културна радио станция 
би било по-добра идея откол-
кото формиране на Асоциация 
и Мултикултурален център. 
Той поясни, че тази станция 
би излъчвала, както програми 
за всички малцинства, така 
и програма за по-широката 
общественост. По този начин, 
посочи Чавара, би дошло до 
интеркултурален диалог, който 
би водил до по-добро разби-
ране между малцинствата, а 
също така и с останалата обще-
ственост.

С.Дж.

В българската община Челопеч 

Ще се проведе петата Лятна школа по 
архитектура 
В б ъ л г а р с к а т а  о б щ и н а 

Челопеч от 18 до 26 август 
ще се проведе петото издание 
на Лятната школа по архитек-
тура, която ще организират 
съвместно царибродската 
неправителствена органи-
зация „Балкан АРХитрав”, 
организацията със същото 
название от България - двете 
заедно образуват една мрежа, 
с подкрепата и участието на 
студенти и техни преподава-
тели, съответно ментори от 
Строително-архитектурния 
факултет в Ниш и Университета 
по архитектура, строителство и 
геодезия от София, и Община 
Челопеч. 

В съобщението, което до 
медиите изпратиха водачите 
на царибродския „Балкан 
АРХитрав”, се посочва още, 

че проявата ще се проведе 
в  хижата под название 
„Мургана”,  ще участват 
студенти и преподаватели от 
двата посочени факултета, 
както и млади архитекти и 
бивши участници в Лятната 
школа. 

Проявата ще се проведе 
за пети юбилеен път. Досега 
е организирана три пъти в 
Сърбия, съответно в Цари-
бродска община – селата 
Поганово, Горни Криводол и 
Сенокос, и веднъж в българ-
ската община Мирково. 

Помощта, която на Лятната 
школа по архитектура ще 
окаже Община Челопеч, в 
съобщението се оценява като 
изключителна и се добавя, че по 
време на проявата ще се разра-
ботват идейни проекти на тери-

торията на общината с акцент 
върху туризма, културното 
наследство и обичаите. „Пред-
стои поредното юбилейно 
преживяване, изпълнено с 
интересни срещи, посещения 
и разходки из прекрасния 
Балкан! Работа ни чака! За 
пореден път ще докажем, че 
границите са само на картите и 
че зад добрите дела стоят добри 
хора. Да си пожелаем успех и 
тази година!“, се казва в съоб-
щението. 

Нека на организаторите 
и участниците да пожелаем 
успех и от наша страна, имайки 
предвид, че „Ново Братство” 
години наред следи и пише за 
проявата.  

Б. Димитров
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Любопитно – среща с Рашко Ценков 

Художникът от Старческия дом 
В царибродския Старчески 

дом имат ползващ услу-
гите, за когото спокойно може 
да се каже, че е художник поне 
в душата. Не истински, с акаде-
мично образование, а само-
деен, който в случай да е имал 
възможност за образование в 
областта на изобразителното 
изкуство, несъмнено би станал 
голям и известен творец. 

Рашко Ценков е името на 
този клинет на Старческия дом. 
Във ведомството е от няколко 
години. Не е много възрастен 
– роден е през 1954 година, но 
обстоятелствата (не се е женил 
и няма потомство, разклатено 
му е здравето...) го принудили 
приют да потърси и получи в 
Дома. По потекло е от забърд-
ското село Бребевница. 

Прекарва дните през тази 
фаза от живота си във ведом-

ството и..., твори. И то върху 
всякакви материали, които 
му дойдат до ръце – дъски, 
стиропор, яйца, бутилки...

Няма пари за сравнително 
скъпите бои за живописване, 
а ползва евтините темпери. 
Мотивите в картините му са 
главно от верски характер – 
образите на светци, но сътво-

рява и пейзажи, портрети... 
Работи и мозайки от камъчета, 
изобразява украски на стъклени 
бутиклки, а твори и други 
видове художествени творби. 

По случай проявата „Посре-
щайки Великден”, която се 
провежда в Матарушка баня, с 
представители на Старческия 
дом гостува в тамошния герон-
тологичен център, където пред-
ставя не само себе си като само-
деен творец, но и ведомството, 
което му е обезпечило приют. 

Рашко Ценков сподели, че 
досега не е продавал творбите 
си, което не означава, че и в 
бъдеще ще е така. „Стига да 
има заинтересовани, готов съм 
да ги предложа за продан и 
това по съвсем коректни цени”, 
каза той пред вестника ни. 

А ако има такива, Рашко 
лесно могат да го намерят. 

Предполагаме, че не е проблем 
да се разберат и във връзка с 
цената, тъй като си личи, че 
самодеецът е скромен човек.

От ведомството му дават 
воля да твори. Купуват му и 
темпери. Изпитват удовлет-
ворение, че той е такъв и че е 
техен клиент. 

Б. Димитров 

Състоя се петата детска работилница по вероучение

„Да обичаш и да бъдеш обичан“
Тазгодишната пета поредна 

д е т с к а  р а б о т и л н и ц а 
към царибродската църква 
„Рождество Богородично“ 
бе реализирана от Видовден 
28 юни до 1 юли. Този път тя 
носеше название „Да обичаш 
и да бъдеш обичан“ и бе орга-
низирана и водена от препо-
давателката по вероучение в 
ОУ „Христо Ботев“ Даниела 
Христова. Работилницата бе 
задвижена преди пет години 
по инициатива на учениците, 
които изучават вероучение, 
желаещи да се занамават и през 
лятната ваканция. Тъй като 
трябва да следим и уважаваме 
желанията на децата, пред-
ложението им бе зачетено 
и извършено на практика. 
Тази година в работилницата 
взеха участие 20-ина деца, за 
които заниманията два дена се 
състояха в двора на църквата, 
а два дена в манастира „Св. 
Димиртий“ (Манастирчето, 
недалеч от града). Задачата на 
участниците бе да сътворят по 
две творби по темата, на която 
е назована работилницата, по 
една от творбите им да бъдат 
сложени на паното в църквата, 
а по една ще бъде изпратена за 
конкурса на детското списание 
„Светосавско звонце“ в Белград. 
Миналата година четирима 
участници бяха наградени, а 
творбите на двама бяха публи-
кувани в списанието.

Начинанието  започва 

именно на Видовден, за да 
научат децата за повода за 
отбелязване на празника, а 
след това всеки ден научават 
по нещо свързано с право-
славната ни вяра, с църквата, 
с отделни светци и важни 
Библейски събития. Акцента 
е върху темата, по която 
работят. Децата научиха, че 
всичко, каквото правим, ни се 
връща като бумеранг – както 
доброто винаги се връща към 
нас, подобен е случая с лошото 
и злобата. Следователно, ако 
ние не показваме любов към 
другите, не можем да очакваме 
те да ни я възвърнат. А също 
така, ако нашето поведение и 
постъпки са неприлични, не 
трябва да бъдем изненадани, 
ако и от отсрещната страна 
са такива. Целта е от ранна 
възраст у децата да се създава 
благодатна основа за форми-
ране на основните човешки 
ценности и нравствено пове-
дение. В тази възраст в детето 
се пробужда духовна енергия, 
която му помага да осъзнае 
проявленията на доброто и 
злото, красивото и грозното и 
да разбира техните проекции 
върху човешките взаимоотно-
шения.

Че работилницата е преми-
нала успешно, показва факта, 
че и четирите дена децата 
прекараха в работна атмос-
фера и весело настроение, а 
сътвориха и повече от необхо-

димите творби. Много добре 
знаем, че играта има важна 
роля при подрастването на 
децата, така че след рабо-
тата винаги оставаше време 
и за игри сред природата. 
Със сигурност наученото ще 
повлияе на тяхното отношение 
към другите, а другаруването 
ще остане един хубав спомен 
от детството.

Да са живи и здрави до нови 
срещи и нови полезни за тях 
начинания.

Д. Х.

В ОУ в Босилеград 

Семинар за прилагането на 
съвременните дигитални технологии в 
образователния процес
В Основното училище «Георги 

Димитров» в Босилеград 
миналата седмица се проведе 
тридневен семинар за прила-
гане на съвременните диги-
тални технологии в образова-
телния процес на тема „Диги-
тална класна стая - дигитално 
компетентен учител”, реали-
зиран от Института за насърча-
ване на образованието и възпи-
танието към Министерството 
на образованието, науката и 
технологичното развитие на 
Република Сърбия. 

В обучението бяха включени 
една част от началните учители, 
които от следващата учебна 

година ще преподават на учени-
ците във втори клас, както и 
преподаватели по определени 
предмети, които ще преподават 
в шести клас. За техните колеги, 
които не посещаваха семинара 
този път, съответен ще бъде 
организиран през средата на 
август. 

Целта на проекта е развитие 
на дигиталната грамотност на 
началните учители и препода-
ватели за прилагане на диги-
тални учебници, обогатени с 
мултимедийни съдържания, с 
помощта на които учениците 
ще имат възможност по-бързо 
и по-лесно да овладяват 

учебния материал.
Лектор-водещ на семинара 

бе Драгана Вучкович, препо-
давтел по информатика и 
компютърна техника, ангажи-
рана от Института за насър-
чаване на образованието и 
възпитанието към  просветното 
министерство.  

Босилеградското основно 
училище е избрано между 500 
от общо около 1 700 училища в 
Сърбия, в които се реализира 
проекта „Дигитална класна 
стая - дигитално компетентен 
учител”.

П.Л.Р. 
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Двата най-велики апостолски празника

Светите първовърховни апостоли  
Петър и Павел - Петровден
Днес - 12 юли/29 юни, 

Църквата Христова чества 
първия от двата най-велики 
апостолски празника - паметта 
на светите славни, всехвални и 
първовърховни апостоли Петър 
и Павел - Петровден. Светите 
апостоли Петър и Павел са 
наречени първовърховни за 
това, защото най-много са 
се потрудили при поставяне 
основите на светата Църква 
Христова. Те са претърпели 
много страдания и гонения 
и са ни завещали в своите 
послания основните правила 
на християнската вяра и живот. 
Празникът се предшества от 
пост, наречен Петров или 
Апостолски, тъй като възниква 
по примера на апостолите, 
които, след като приели даро-
вете на Светия Дух на Петде-
сетница, се подготвяли с пост 
и молитва за проповядване 
на Евангелието по целия свят. 
Най-важните обстоятелства от 
живота на св. Петър и Павел са 
описани в книгата «Деяния на 
светите апостоли», а за апостол 
Петър - и в светото Евангелие. 

Боговдъхновените писа-
тели на тия свещени книги не 
са скрили от нас грешките и 
заблудите, в които са изпад-
нали: Павел - преди обръща-
нето си, а Петър - преди да бъде 
укрепен от Светия Дух. Затова 
техният пример е особено 
поучителен за нас. В ап. Петър 
Църквата вижда образ на един 
отрекъл се от Христа и след това 
покаял се, а в ап. Павел - образ 
на един, който се противил на 
Господа и след това повярвал. 
Ето и кратки животописания 
на двамата първовърховни 
апостоли:

Свети апостол 
Петър,

б р а т  н а  а п .  А н д р е й 
Първозвани, бил неук и беден 
рибар от гр. Капернаум на 
брега на Галилейското езеро. 
Еврейското му име било 
Симон, а името Петър, което 
на гръцки означава «камък», му 
дал Сам Иисус Христос. Ревно-
стен във вярата, когато Христос 
запитал: за кого Го мислят чове-
ците, Петър отговорил, че Той 
е Син на Живия Бог. 

Ап. Петър бил един от 
най-любимите ученици на 
Спасителя и бил въздигнат от 
Господа до апостолско достойн-
ство. Петър следвал неотделно 
Спасителя до деня на Възнесе-
нието Му. Преди залавянето 
на Христос Петър се отрекъл 
от Него по време на съда, но и 
горчиво се разкаял. След Възне-
сението на Иисус и слизането 

на Светия Дух ап. Петър пропо-
вядвал и вършил много чудеса 
и изцерения в Палестина, Мала 
Азия, Гърция и други страни. 
Отишъл в Рим при гонението 
на Нерон и бил осъден на 
разпъване. От смирение по 
негово желание бил разпнат с 
главата надолу в 67-ма година 
– годината, в която и ап. Павел 
намерил мъченическата си 
смърт.

В новозаветния дял на 
Библията са включени две 
съборни послания на ап. 
Петър, отправени до всички 
християни. Римокатоличе-
ската църква чества светеца като 
основател на Римската христи-
янска община. 

Свети апостол 
Павел, 

(от латинско паулус - малък), 
с кръщелното име Савел, не е от 
кръга на Христовите ученици. 
Роден в Мала Азия, той бил 
фарисей и в духа на консер-
вативния юдеизъм участвал в 
гоненията срещу християните и 
в убийството на свети първомъ-
ченик Стефан. 

Обръщането му към Христос 
станало ненадейно, в резултат 
на необикновено видение. 
В книгата Деяния на на св. 
Апостоли (XI глава) се разказва, 
че на път за Дамаск Савел видял 
необикновена светлина и чул 
Божия глас от небето: «Савле, 
Савле, защо ме гониш? ... Аз 
съм Иисус, когото ти гониш». 
Това събитие било повратно в 
живота му. Излекуван, той се 
покръстил и станал най-рев-
ностния разпространител на 
християнската вяра. Пропо-
вядвал в Антиохия, Киликия, 
Кипър, Галатея, Ефес, Атина, 
Македония, Коринт, Испания 
и затова е наречен «апостол на 
езичниците».  

Около 67-ма година Павел 
бил окован и изпратен в Рим 
на съд. Загинал мъченически 
на 29 юни 67 г. заедно със свети 
апостол Петър. Смъртта му 
съпровождали множество 
чудеса. Преданието разказва, 
че вече отрязаната глава на 
светеца продължавала да 
слави Господа, а там, където 
тя паднала, избликнали три 
извора (на мястото на днешния 
манастир «Три фонтана» край 
Рим). Новият завет на Библията 
съдържа четиринадесет негови 
послания до новопокръстени 
във вярата, в които разяснява 
християнските ценности и 
правилата на църковния живот.

Петровден като селски 
празник в Царибродско се чества 
в с. Драговита. Някога празника 

се отбелязвал с голям събор 
в центъра на селото, идвали 
хора от всичките околни села и 
по-далеч, веселбите продължавали 
през целия ден до късно вечерта. 
Днес обаче селото споделя съдбата 
на всички останали в общината 
и в страната – обезлюдява тихо 
и сигурно. Все пак тези малкото 
останали жители, както и 
някои по потекло от Драговита, 
се стараят традицията да не 
угасне напълно и на Петроден 
отиват в селото, за да почетат 
празника, да си припомнят 
как някога се е празнувало и да 
предадат на младите поколения 
да не позволят празникът да бъде 
забравен.

Събор на светите 
дванадесет 
апостоли - 
Павловден

На сутрешния ден 13 
юли/30 юни нашата Право-
славна църква чества втория 
апостолски празник - Събор 
на светите дванадесет апостоли 
– Павловден. 12-те апостоли 
са Симон Петър, Андрей 
Първозвани, Иаков Заведеев, 
Иоан Богослов, Филип, Варто-
ломей, Тома, Матей, Иаков 
Алфеев, Иуда Иаковов, Симон 
Зилот и Матий. По-късно към 
тях се причислява и апостол 
Павел, затова този ден се казва 
още Павловден.

Светото Предание нарича 
всичките 12 апостоли славни 
и всехвални. Като празнува 
паметта на всеки един от тях 
отделно, Църквата еднакво 
благоговее и пред целия 
техен събор. Защото Свеще-
ното Писание и Преданието, 
като възхваляват трудовете и 

мъченическата смърт отделно 
на всекиго от дванадесетте 
апостоли, прославят ги всички 
заедно и равночестно.  По 
думите на Св. Писание всички 
те са приятели Божии, и 
когато Синът Човечески седне 
на престола на славата Си, те 
всички ще седнат на дванадесет 
престола, за да съдят дванаде-
сетте Израилеви колена.

Събор на светите дванадесет 
апостоли е празник, праз-
нуван от древността след деня 
на първовърховните апостоли 
Павел и Петър. Св. благоверен 
цар Константин Велики (274-
337) построил в Цариград 
храм на името на светите 12 
апостоли. Съществуват данни 
за празнуването на празника 
от IV век.

Павловден се чества в Цариброд-
ското село Куса врана, някога с 
празнична Литургия в селската 
църква „Св. Петър и Павел“, на 
която са идвали да присъстват и 
да приемат светото Причастие и 
вярващи от околните села, а след 
това празнуването продължавало 
на събора тук край църквата и 
близкото училище. Училището 
обаче отдавна е без ученици, а 
както узнахме, за съжаление 
и църквата след дългогодишно 
неподдържане се е срутила.  Поло-
жението с населението е подобно 
на това в Драговита, и чества-
нето на празника днес е в много 
по-скромни размери. Но все пак 
нека продължават да „горят“ 
тези макар и малки пламъчета 
на вярата и почитта към свет-
ците , а когато вярата е жива 
традициите и светиите няма да 
останат забравени и занемарени. 

Честити празници на всички 
празнуващи!

Подготви Д. Христова

Пореден успех на 
босилеградския 
художник 
Любиша Пенев 
участва в 
Международното 
триенале „Духът 
на акварела“ във 
Варна
Босилеградският художник 

Любиша Пенев взе участие 
във второто Международно 
триенале „Духът на акварела“, 

което от 1 до 5 юли се проведе 
във Варна. Световният форум 
бе организиран от Фондация 
„Международно акварелно 
общество - България“ в парт-
ньорство с Градската художе-
ствена галерия „Борис Геор-
гиев“ във Варна и с финансова 
подкрепа на Фонд „Култура“ 
към Община Варна. 

По време на мероприя-
тието в Градската художе-
ствена галерия във Варна били 
подредени над 380 творби на 
художници-акварелисти от 5 
континента. Почитателите на 
изкуството имали възможност 
да се наслаждават на водната 
цветна магия на живо. 

Варна и Морската градина 
били изпъстрени с художници, 
които рисували и на  открито, а 
техните творби били събрани в 
изложбата. 

По време на фестивала е 
създаден и най-дългият акварел, 
който рисували 20 художници 
от цял свят.

П.Л.Р.  
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Круша под круша пада 
Любовта към белградския „Пар-
тизан” и спорта изобщо Сърджан 
„наследил” от баща си Илко Ди-
митров Чеда. 

Почти всеки човек има свое 
хоби. Някое е такова, някое 
онакова... Царибродчанинът 
Сърджан Димитров (44 г.) 
вече е в „зряла възраст”, но 
не се отказва от хобито, което 
е обикнал като дете – следи 
внимателно спортни събития, 
събира нови и стари течения на 
спортни вестници и списания, 
събира лепенки с образи на 
спортисти, които залепва в 
съответни албуми... 

По професия е сервитьор. 
Татко му е известният висо-
чанин Илко Димитров Чеда, 
който май го е „заразил” с това 
хоби, с което запълва свобод-
ното си време. Тези дни посе-
тихме Сърджан у дома му и 
разбрахме, че е върл фен на 
футболния клуб „Партизан”. 
И татко му Чеда е бил парти-
зановец, или, както ни прераз-
каза Сърджан, когато някой 
пита Чеда на кой клуб е фен, 
той му отвръща: „Ами, аз съм 
стар ‘бобековец”, наблягайки 
при това на футболната легенда 
на „Партизан” Стийепан Бобек, 
някога най-добър футболист не 
само на този клуб, но и на цяла 
бивша и „голяма” Югославия. 

Тъй като вече почти несъзна-
телно нарушихме реда, съот-
ветно направихме отклонение 
и започнахме да говорим за 
популярния височанин и 
неповторим майтапджия не 
само в Царибродски мащаби, 

но и по-широко - Илко Дими-
тров Чеда, нека да прераз-
кажем в къси черти и истори-
йката, която чухме от сина му 
Сърджан, свързана с него: 
През 1966 година, когато „Пар-
тизан” играл на полуфинала

на състезанието за тогаваш-
ната Купа на шампионите (на 
Европа) срещу английския 
гранд „Манчестър Юнайтед”, 
Чеда в родното си село Брай-
ковци, където живее и днес, 
нямал телевизор, нито пък 
такова „чудо” по това време 
имало не само в селото му, 
но и в целия Висок, вероятно 
и по-широко. Той дошъл 
на магаре в Цариброд при 
един човек, който имал теле-
визор и при когото по случай 
прословутия мач се насъбрали 
много хора. Било като в кино. 
Това бил известният по това 
време бай Ангел Гусето, при 
когото сестрата и братят на 
Чедо, Виолета и Делча, били 
на квартира като ученици. 
Когато Галич открил резул-
тата и „Партизан” се сдобил с 
превъзходство, Чеда скочил от 
радост и неохотно с издигнат 
юмрук направил дупка в тавана, 
което изнервило Ангел Гусето, 
който го изхвърлил от къщата. 
Горкият Чеда на магарето се 
завърнал в Брайковци, където 
дни след събитието не можал 
да разбере с какъв резултат 
завършил мача, ще играе 
ли „Партизан” на финала за 
Купата на европейски шампион 
или не? Нали се сещате - по 
това време не е имало медии 
както днес! Информациите 
се пренасяли бавно. Човек 
след няколко дни му донесъл 
вестник, в който между другото 
пишело и за посочения мач, 
но накарал Чеда да го чете от 
първата страница (където се 
говорило за Тито, дейностите 
на партията...), а след това 
полека-лека да се доближава до 
последните страници, на които 
била поместена статията за 
резултата на мача. Чеда по този 
своеобразен „дипломатически” 
начин бил наказан – било му 
наложено малко повече да 
се интересува за политиката, 
дейностите на партийните и 
държаваните органи, а не само 
за футбола и спорта като цяло. 
Накрая все пак му олекнало, 
когато видял, че „Партизан” 
надиграл „червените дяволи” 
с 2 : 0, като по този начин си 
насрочил финалната среща 
в Брюксел срещу „Реал” от 
Мадрид. 

Сърджан ни разказа, че Чеда 
безпогрешно и ден днешен 
може да „декламира” състава 
на „Партизан” от онова славно 
време. И не само на тога-
вашния „Партизан”, но и на 
отборите, с които през посо-
чената година белградският 
отбор е премервал сили по 
пътя си до финала за Купата 
на шампионите. Интересна е 
и информацията на домакина 
ни, според която Чеда за първи 
път се озовал на стадиона на 
„Партизан” през 2017 година, 
когато трябвало да отиде в 

Белград  заради някаква хирур-
гическа намеса. 
И Сърджан е в състояние да из-
брои днес съставите

на „Партизан”, които в исто-
рията са били шампиони на 
бивша Югославия. Разбира се 
– и състава на „Партизан” от 
1966 г., който се опълчил срещу 
тогавашния състав на кралския 
испански отбор. Спомените си 
опреснява разглеждайки стари 
течения на вестници и списания 
или пък разглеждайки албу-
мите с лепенки на футболисти 
от миналото. В състояние е 
дори да изброи почти безпо-
грешно отборите, които са били 
шампиони на Югославия по 
футбол от 1945 г. до разпада-
нето на страната през 1991 г., 
и нататък - шампионите на 
Съюзна Република Югославия, 
а след това и само на Сърбия  
все до днешни дни. 

Пийвайки си кафето и гово-
рейки по темата в къщата 
на любезния ни домакин, 
разбрахме и това, че той не 
само, че следи внимателно 
футболните събития в страната 
и чужбина, но и събитията в 
другите спортове – баскетбола, 
хандбала... Много добре са му 
познати футболните, баскет-
болните и други състави и на 
останалите отбори в „двете 

някогашни Югославии” (СФРЮ 
и СРЮ), както и в днешна 
Сърбия. Запознал е лично 
много изтъкнати спортисти, 
някои от които са футболи-
стите: Зоран Симович, Предраг 
Пажин, Александър Дика Стоя-
нович, Братислав Бата Миял-
кович, Алберт Надж, Владимир 
Гудел, Горан Пандурович... 
Баскетболистите: Мича Берич, 
Ядран Вуячич..., хандбалиста 
Йовица Елезович и редица 
други. 

За твърде интресна считаме 
и информацията на Сърджан, 

според която той и ден-днешен, 
когато по Интернет види някое 
старо спортно списание, което 
му липсва в колекцията, го 
поръчва. Разказа ни, че вкъщи 
има над 800 афиши (постери) 
на различни спортни състави, 
подредени по години. 
Къщата на Сържан е препълнена 
с различни сувенири 

с емблемата на „Партизан”. 
А жената му Цеца също се 

интересува от спорта. Дали 
„по принуда” или от кеф, не 
можахме да разберем напълно. 
Но в компания с трима мъже 
(Сърждан и тя имат двама 
синове – Борис, който е на 22, 
и Лука, който е с шест години 
по-малък) май ни се струва, че 
е било предопределено и тя 
да стане любител на спорта, 
както и непоклатим фен. На 
„Партизан”, разбира се! 

Набележихме и някои 
нейни изявления: „Често пъти, 
когато играе „Партизан”,  и ние 
семейно следим мача по теле-
визията, всичките четирима 
подкрепяме гласно нашия 
любим отбор. Случвало се 
е комшиите след мача да 
ни питат дали може би сме 
се карали? Или: „Сърджан 
веднъж замина да наблюдава 
някакъв важен мач на стадиона 
на „Партизан”. Не беше много 
добре в здравословно отно-
шение, но не ни послуша да не 
заминава за Белград. Излъга 
ни, че няма да е на южната 
трибуна, където са най-вер-
ните фенове на „Партизан”, а 
на друга, където атмосферата 
е по-спокойна. Наблюдавахме 
мача по телевизията и в един 
момент коментатора каза, че 
на южната трибуна някой фен 
припаднал, прилошало му. 
Бяхме уверени, че този фен 
никак не е нашия Сърджан, тъй 
като преди да тръгне в Белград 
ни каза, че няма да е на тази 
трибуна. След като се завърна 
от Белград си призна, че ни е 
надхитрил, т.е. - все пак е бил на 
южната трибуна. Даже добави, 
че човекът, който припаднал, 
бил наблизо до него.” 

Сърджан казва, че някои 
хора изпитват недоумение как 
до толкова голяма степен и на 
тази възраст той може да се 
интересува от спорта. И добавя: 
„Ами, на мен пък ми е чудно 
как някои хора могат да бъдат 
ловджии. Мен, примерно, това 
изобщо не ме интересува!” 

Б. Димитров 

Мозайка

ИНИЦИАТИВА
СРЕЩА НА ЗРЕЛОСТНИЦИ 
СЛЕД ПОЛОВИН ВЕК
Навършиха се точно 50 години, откакто зрелостниците на 

Гимназията в Босилеград от учебната 1968/1969 година 
положиха зрелостния си изпит и се разделиха с любимото си 
училище. Една група от тях счита, че половинвековният юбилей 
трябва да бъде отбелязан достойно и затова е решила да подеме 
инициатива за организиране на тържествена среща по този 
прекрасен повод.

Идеята е срещата да се състои в събота на 31 август 2019 година 
в Босилеград. Сброно място: дворът на Гимназията в следо-
бедните часове. След символичния учебен час по житейска 
равносметка и споделяне на спомени от прекрасните ученически 
години, юбилейната среща ще продължи с веселба в един от 
босилеградските ресторанти.

За идеи и предложения относно програмата на юбилейната 
абитуриентска среща, както и за заявяване на участието се свър-
жете по телефона с инициаторите:

Стефан Иванов  063/1033123
Георги Гергинов 065/9570048
Кирил Георгиев 064/5276408

Репортаж
 Сърджан Димитров, 
голям партизановец 
и любител на спорта 
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Възпоменание 
На 21 юли се навършват  
ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ  

от смъртта на нашия  
мил съпруг и баща 

СРЕТЕН МИТОВ 
Вечно ще те помним като 
добър човек, който даваше 
всичко от себе си, за да бъде 

добре и на нас, членовете на твоето  
семейство.  

Съпругата Петкана и синът Марян 

На 10 август се навършва ЕДНА 
ГОДИНА, откако вече не е с нас 

скъпият ми баща 

СТОЯН НАЙДАНОВ 
строителен инженер от с. Барйе, 

живял във Враня
Панихидата ще отслужим 
на 10 август от 10 часа на 

Бунушевските гробища във 
Враня. Каним роднини и 

приятели да ни придружат.
Времето минава, но тъгата си остава. Добрите хора 
не умират, те винаги оставят светла диря и честен 

път, по който да вървим.
Почивай в мир!

Твоята дъщеря Сунчица със семейството си 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 16 юли 2004 година на 82-годишна 
възраст  почина нашата мила и 

незабравима майка

АСКА ЯНЕВА по баща СТАЙКОВА

На 21 ноември 1968 година на 
52-годишна възраст преждевременно ни 
напусна нашият мил и незабравим баща

БОРИС РАДЕНКОВ ЯНЕВ
от село Долна Лисина, 

Босилеградско

На 9 ноември 2012 година на 
67-годишна възраст ненадейно ни 

напусна нашата мила и незабравима 
сестра

ВЕРКА СТОИЧКОВА  
по баща РАДЕНКОВА

Мили и незабравими родители, скъпа и незабравима 
сестричке, Не е вярно, че времето лекува. Не стихва 

мъката в нашите сърца. 
Истината е една – СКРЪБТА ПО ВАС ЩЕ БЪДЕ ВЕЧНА!
Скърбящи: син и брат Драган и дъщеря и сестра Миланка

Десетина планинари от 
спортното сдружение за 

планинарство „Младост” от 
Босилеград се включиха през 
уикенда в традиционното 
Международно изкачване на 
най-високия връх на Осогов-
ската планина - Руен, разпо-
ложен на границата между 
България и  Македония, с 
надморска височина 2 251 
метра. Връх Руен се нарежда 
на пето място по височина 
сред планинските върхове в 
България.

Това е второ участие на 
босилеградските планинари в 
международното изкачване на 
Руен, което тази година събра 
над 250 планинари и туристи от 
различни градове в България и 
Македония, както и от Босиле-
град и Враня от Сърбия.

Към върха Руен босиле-
градчани поели сутринта от 
Кюстендил заедно с колегите 
си от местното туристическо 
дружество „Осогово” и изми-
нали трасето с обща дължина 
от 18 километра. По същото 
време са потеглили и планина-
рите от македонската страна, 
а двете групи се срещнали на 
връха, където за всички участ-
ници бил подсигурен обяд. 

Ежегодното изкачване на 
връх Руен съвместно органи-
зирали кюстендилското тури-
стическо дружество „Осогово” 
и планинарското дружество 
„Руен” от Крива паланка, 
които отчели четиридесетото 
си поредно изкачване на Руен. 

И този път транспорта за 
босилеградските планинари 
до Кюстендил осигури Община 
Босилеград.

  П.Л.Р.

Имзинаха 40 ГОДИНИ от 
смъртта на

Йован – Иван Виденович
Минаха години без да  

те забравим!

На 29 юли се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на 

Васка Виденович
Панихидата ще отслужим на 
20 юли от 10 часа на Нишките 

гробища, каним близки и 
познати да ни придружат. 

Почивайте в мир!
Опечаленото семейство 

Възпоменание
През юли се навършват 40 

ГОДИНИ от смъртта на 

Иван Виденович

През юли се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на 

Васка Виденович
Останаха хубавите спомени по 
вас. Никога няма да ви забравим. 

Почивайте в мир!
Опечалени: Милия Митова 

Радойкович със семейството си

Тъжен помен
През юли се  навършиха ШЕСТ 
ТЪЖНИ И ТЕЖКИ МЕСЕЦА от 

преждевременната  смърт на на-
шия мил и непрежалим

Васил Виденов
митничар в пенсия  
от Димитровград
Вечно ще живееш в спомените ни.  

Почивай в мир!
Опечалени: Милия Митова Радойкович със семей-

ството си 

Членове на Планинарското сдружение „Младост” от Босилеград 
неотдавна участваха в  международното изкачване на връх Руй 
(1 706 метра), а през уикенда ще вземат участие в изкачването 
на връховете Голям Въртоп и Малък Въртоп на планина Грамада 
над Власинското езеро.

Планинари от Босилеград участваха в 
изкачването на връх Руен на Осоговска планина  



Над нас се сцепи небото и додека 
Господ да га закърпи, чудо 

вода изтече На наколко пути се 
беше притъкмило да тепа град, ама 
пуцаше у облаците и ни се размину. 
А и студено времището, нейе човек 
да кладе кавтор, а не може да се седи 
без огънь. У юни да се грейемо – не 
помним да йе скоро било тека. Ману 
свакьи дън да идем у пензионерското 
– од дъжат ли, од рджу ли – не знам. 
Колка има и од двете. Ичера излезо 
у овлиюту и те ти га Коля даскалат. 
Не смо се скоро видели, поздравимо 
се и я га покара дома – на кавенце. 
Он се малко постиска, ама къндиса. 
Баба тури гьезвето и се развърза 
ората. Ама с даскала може само за 
дасканлък да се орати. Поче одма за 
тея матуре, за прийемни.

- Мани се Кольо од тия прийемни. 
Малко ми телевизията луди главу с 
това – рече му бабата. 

- Па видите ли дека за това сви 
вреве. Сви се утърчали около туя 
малу матуру - од министра до чиста-
чите у школуту. Деца и родителье 
удзверише.– поче Коля.

- Па затова им пай украдли  зада-
чете – пресеко га я. Ма и у наше 
време имаше и матуре, и при- 
йемни и деца колко сакаш. Нийе смо 
полагали прийемни у гимназиюту 
– и писмени и усмени, па кой знайе 
– знайе. А съга. Од комарца праве 
магарца.

- Ма унукат ми се повали, дека 
скоро све преписал и се нада дека че 
мине убаво – умеша се бабата. Джабе 
толкова оратенье и пазенье – децата се 
изитрила и преписую та се чур диза.

- Я синдракат! Мене рече дека йе 
сигурно положил и йе редно да се 
малко одпущим – реко им я. А яд 
ме – на бабуту све казуйе, а од мене 
тражи да се одшущим. Мангуп – 
сналази се!

- Море не су се децата толкова 
изитрила, нити су даскальете толкова 
глупави, ама зор гьи кара да жму, да 
се праве да не виде – рече Кольа. 

- Ма къв зор Кольо, ка на телеви-
зиюту директорете се вале ко успехат 
на децата много добър, половин 
децата одлична и много добра, никой 
не повтара, неколко на поправни и 
това ти йе. Оне задовольне, деца и 
родителье също, а съга зор. Защо? – 
пита бабата даскалатога.

- Ма те га нашият унук, да не идемо 
далеко. Додека беше малечък, четеше, 
пишеше, а съга не пипа кньигуту – 

умеша се я. Од вратата на масуту, 
йедне ако му се арексуйе йеденьето и 
вача вратата. Те иде на фудбал, те че 
иде на фоклор, те одбойку че играю, 
те имаю рогьендън… И све си нещо 
има, само нема време за кньигуту. Я 
мислейео че повтара, а он пред край, 
ка му дойде яйцето на дупето запе 
малко. Мину много добар! 

- Деда Мане, не йе само он текъв. 
Малко деца уче преко целу годин, 
много малко. Пред край некойи 
седну и загрею столицуту, науче 
нещо, а другьи се надаю да им 
покажу, да препишу, да им погле-
дамо кърз пръсти – и мину. Знайете 
ли дека йе дошло време деца коя 
уче да крию дека уче. Преовладали 
су тия що не уче и ако некигаш 
беше срамота да не учиш, съга йе 
срамота да учиш. Койи уче они су 
„таблете“, „бубалице“, „ваздух“, 
„мъгла“ и кво ли йош не. Не друже 
се с ньи, не окаю гьи на рогьендани, 
на друженье… 

- Е кво йе това ваздух – зачуди се я.
- Това йе най-тершка казна – 

никой те у оделеньето не види. Ко да 
си ваздух, ко да не постойиш. Главни 
су тия що не уче и да би се оправдал 
що учиш, да те приме у друщво требе 
да пишеш и църташ за главните, да 
им плачаш пийенье, па они ако се 
съжале, че те окну. 

- Е па затова дойдомо до тука – 
рече бабата и принесе вилджаньете.

- А деца на политичари, на дебели 
газде, на буджовани, на роднине, на 
приятелье… И на свакога требе да 
прогледаш кърз пръсти, да зажмиш 
на йедно око или на двете. Иначе 
си лош човек, не си другар – кво те 
коща да дадеш двойкьу, не тражимо 
петицу… И другата деца гледаю од 
ньи и тека се направило чудно оро. 
Па съга зор. И съга на изпитите се 
праве да не виде преписуваньето, чък 
и показую. Мораю. Кво би било да 
све буде реално, истинско и половин 
децата да не мину. Не смейем ни да 
помислим – прекърсти се Кольа. 
Дошло много лоше време, да не си у 
кожуту на даскалатога. Децата коло 
воде, даскальете пачавре!

Айд у здравлье баба Сускье, 
поздрави ми деда Лулу. Ега се време 
оправи. А и даскальете и децата.
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Хумор, Сатира, Забава
12 юли 2019 година

 [ Щом владетеля погледне надолу към 
народа, завърти му се в главата.

 [ Позиция и опозиция – една композиция.
 [ Някои политици редовно отиват на риболов 

- Тренировка за предизборна кампания.
 [ Светът е едно огромно глобално село, в което осемдесет 

на сто от жителите му живеят в градове.
 [ Диоген вече не търси човек със свещ. 

Свещта му е догоряла до ноктите.
 [ Желязната завеса смениха с бодлива тел.
 [ И псувните са станали демагогия. Колкото повече 

псувам, раждемостта все повече намалява.

Афоризми Симеон КОСТОВ 

- Мамо, днес ни правиха ваксини!
- А ти, надявам се, не си плакал?
- Не, мамо, не успяха да ме хванат!

*
 Лелеее, двойка по математика?! Два 

дни без интернет и телевизия!
- Стига бе Мамо! А Сашко само 

татко му го набие хубаво и готово...
*

 Никога вече няма да пътувам с 
вашата авиокомпания! Отвратително 
обслужване!

– Защо, от какво не сте доволен?
– Помолих стюардесата да ме 

премести на друго място, защото 
на седалката до мен имаше разпла-
кано дете. И тая безочлива жена ми 
отговори, че това противоречало на 
политиката на авиокомпанията – било 
забранено, ако детето е мое!

*
Турист се заблудил в гората. Видял 

малка къщичка и почукал:
- Има ли някой тук?
- Да! - чул се детски глас.
- А татко ти при теб ли е?
- Не, той излезе преди малко.
- А майка ти?
- Не, тя беше тук преди татко, но 

после и тя излезе.
- Добре де, вие никога ли не се съби-

рате заедно?
- Събираме се, ама не тука в тоалет-

ната!
*

Между приятели:
- На кого е кръстена дъщеря ви 

Гертруда?
- На дядо си Пенчо.
- ?!?
- Беше герой на труда....

*
Две съседки си говорят. Първата 

възкликва:
- Леле, колко си отслабнала! На 

каква диета си?
- Ами домати, чушки, картофи!
- Аха! А какво ги правиш - печеш ли 

ги, вариш ли ги, пържиш ли ги?
- Прекопавам ги!

*
 Тате, тате! Знаеш ли колко е дълга 

пастата за зъби?
- Не - с досада отговаря бащата.
- От средата на килима в хола до 

края на антрето....

*
Професор по философия, както се 

хранил, заключил:
-Всичко е относително на този свят. 

За една глава три косъма са твърде 
малко, но за една супа - твърде много!

*
Жена тича след автобуса и крещи:
- Спрете! Ще закъснея за работа.
Хората се развикали на шофьора:
- Спрете автобуса, жената ще закъ-

снее за работа!
Спира той, жената се качва и казва:
- Ох, мерси, без малко да закъснея за 

работа... Карти и билети за проверка, 
моля!

*
Семейство гледа телевизия. На врата 

се звъни. Съпругата отваря и вижда 
непознат мъж: 

- Извинете, госпожо, ще напра-
вите ли дарение за новостроящият се 
басейн в центъра на града? 

Жената се обръща към съпруга си: 
- Скъпи, би ли налял на човека две 

кофи вода от банята..

*
Разговор между колеги:
- Сутрин като ми звънне теле-

фона и се чувствам така все едно ме 
застрелват..!!

-И к’во, скачаш ли след това?!?!
-Не бе! Лежа като убит...

*
Разгневен шофьор се връща в 

сервиза, откъдето преди шест месеца 
е купил скъп акумулатор.

- Когато ми го продаде, ти ми каза, 
че колата ми никога повече няма да 
има нужда от акумулатор - заявява на 
монтьора той - Мина само половин 
година и той вече не работи.

-  Да, съжалявам - отвръща 
монтьорът - Просто си мислех, че 
колата ти няма да издържи повече.

*
Качва се в автобуса пиян мъж. По 

някое време идва контрольор, а се 
оказва, че пияния е без билет:

- За ракия имаш пари, а за билет 
- не?

- Ама аз бях на гости и един приятел 
даде ракия - оправдава се пияният.

- А защо не ти даде за път?
- Как да не ми е дал... - и вади от 

джоба си шише ракия. 

Вицов е

Здраво баба Сускье

Деда Мана


