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От бюджетния фонд за реализация на културни проекти на
140 години от установяването на
националните малцинства
дипломатическите отношения
„НОВО БРАТСТВО” ЩЕ ПОЛУЧИ 721
между България и Сърбия
сърцето на „Калемегдан” – уютната в сътрудничество с Държавния културен 681 ДИНАРА ЗА ПРОЕКТА „ИЗПОЛЗВАЙ
В
белградска крепост, на 24 юли институт към МВнР на България,
официaлно бе открита документална Държавна Агенция „Архиви” и Архива
МОСТА“
изложба, посветена на 140 години от на Сърбия. Експозицията съдържаше 30
установяването на дипломатическите
отношения между България и Сърбия.
Събитието бе уважено от заместник
министър-председателя и министър на
вътрешните работи на Сърбия Небойша
Стефанович и от министъра на вътрешните работи на България Младен
Маринов, който бе на двудневно официално посещение в Сърбия. Сред официалните гости бяха посланици, политици,
хора от академичния и културния елит,
представители на Българското национално малцинство в Сърбия.
Изложбата бе подготвена от Посолството на Република България в Белград

пана с исторически и архивни документи
на България и Сърбия от установяването
на дипломатическите отношения на 18
януари 1879 година до днес. Тя целеше
да покаже богатата история на отношенията между България и Сърбия, включително от последните години, с поглед
към бъдещето, и добросъседството
между двата братски народа.
След откриването на изложбата
прием и концерт на известния хор
„Ангелите” се състояха в българското
посолство в Белград.
С.Дж.

М

инистерството на държавната
администрация и местното самоуправление на Република Сърбия ще
отпусне 721 681 динара на Издaтелелство „Ново Братство” за реализация на
проекта „Използвай моста“, въз основа
на конкурса за разпределяне на средства
от бюджетния фонд за националните
малцинства за финансиране на проекти
от областта на културата през 2019 г.
Освен „Ново Братство“ сред получилите средства за реализация на такъв
вид проекти от българското национално малцинство е и Гражданското
сдружение „Екип за развитие и интеграция” от Враня, което е подкрепено с
300 000 динара за проекта „Културното
наследство на българското национално
малцинство като изключителна ценност
в Южна Сърбия”. От бюджетния фонд
тази година ще бъдат финансирани

още няколко проекта, които имат за
цел опазване на културата на някои
национални малцинства, сред които е и
нашето.
От общо 372-та подадени проекта
Комисията за разпределяне на средства
от бюджетния фонд е взела решение
да бъдат отпуснати средства за реализацията на 91. Условията от конкурса
не са изпълнявали 21 проект, докато
159 са оценени с по-малко от 180 точки,
колкото са били необходими за отпускането на средства.
Списъка с оценките и класацията на
проектите е публикуван на официалния
сайт на Министерството на държавната
администрация и местното самоуправление на Република Сърбия.
Тази година за реализацията на
проекти от областта на културата на
националните малцинства в Сърбия в
бюджетния фонд на Министерството
на държавната администрация и местното самоуправление са определени 30
милиона динара, а конкурса бе обявен на
9 май т.г.
П.Л.Р.

Наскоро в БЗБ

Ще стартира с работа първият завод

В

Бизнес зоната „Белеш” (БЗБ) до
няколко седмици ще стартира производството в първата фабрика. Става дума
за „Екорабър”, чиято дейност е рециклиране на гуми.
Помощник-кметът на общината,
който се занимава с икономическите
въпроси, Драган Манчев заяви пред
медиите, че директорът на „Екорабър”
заедно със сътрудниците си ще замине в
Китай, от която страна ще бъдат внесени
машините. Екипът на място ще се увери
в годността на машините, след което те
ще бъдат натоварени на кораб и транспортирани до едно гръцко пристанище,
откъдето ще бъдат докарани в Цариброд.
Манчев сподели, че в БЗБ в момента
тече изграждане на електроразпредели-

телна мрежа ниско напрежение благодарение на средства, отпуснати от местното самоуправление и Министерството
на стопанството на Сърбия, като по този
начин на инвеститорите допълнително
ще се облекчи дейността. За целта са
вложени 5 милиона динара – по 2, 5 млн.
са дали посоченото министерство и местното самоуправление. Манчев съобщи
и това, че усилията на местното самоупрление относно провъзгласяването на
БЗБ като подзона на „Свободната зона
Пирот” са дали резултати, съответно
фирмите, които започнат дейността си
в БЗБ, ще се възползват от бенефити,
които предлага стопанисването в такива
зони.
Б. Д.

Босилеград

Осигурени са необходимите условия за
реализация на проекта „Рода вода”

О

бщина Босилеград осигури всички
необходими условия за окончателна реализация на пректа „Рода вода”
- изграждането на нов водопровод към
Босилеград от извора в местността Рода
в Милевска планина - съобщи кметът
Владимир Захариев, като подчерта, че с
изграждането на новия водопровод ще
се подобри водоснабдяването в града и
околните села.
- Това е проект на общината, а средства за реализацията му са осигурени от
Правителството на Република Сърбия,
Европейските инвестиционни фондове
и от общинската хазна. Извършител на
работите е „Услуга”. Общината тези дни

закупи всичките тръби за доизграждане
на новия водопровод, както и специализиран багер за копаене на канали, който
е предоставен на публичното комунално
предприятие „Услуга”, каза той.
Захариев подчерта, че по този начин
е изпълнил даденото обещание да
осигури условия за цялостна реализация
на проекта „Рода вода”. Изграждането
на новия водопровод от „Рода“ започна
преди десетина години. Вече е построен
каптаж в планината, изградени са резервоари, както и една част от водопроводната мрежа.
П.Л.Р.
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XI-то издание на Международния фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува 2019”

Босилеград отново бе средище на
ифолклорното
Посетителите на фестивала и тази год
ат част от
на имаха възможност да видят и да бъд
вална вечер
разнообразие на
най-дългото хоро, което петата фестици в Босилесе изви из централните градски ули
Балканите
град.

И

тази година традиционният Международен фолклорен фестивал
„Крайще пее и танцува”, който за 11-ти
пореден път се проведе в Босилеград от
27 юли до 2 август, успешно организираха Културният център „Босилеград”
и Община Босилеград. Мероприятието
събра над 900 изпълнители от около
тридесетина фолклорни състави от
Сърбия, България, Северна Македония
и Черна гора. Във фестивала участваха
и танцовите състави към Културния
център „Босилеград” и танцовият
ансамбъл към СД „Младост”, които се
качваха на сцената през няколко фестивални вечери.
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Фестивалът „Босилеградско
краище пее и танцува“ е едно от най-мащабните културни събития в Босилеград и региона, което популяризира
фолклорното изкуство и характерните
традиции и обичаи на различни краища
на Балканите. Босилеградчани и бройните гости, които по традиция масово
посещават нашия град по време на

фестивала, имаха уникалната възможност да се наслаждават на автентични
танци, песни, носии и обичаи, съхранявани от фолклорните дружества.
В рамките на концертните програми
през седемте фестивални вечери на

откритата сцена в училищния двор се
представяха по 5-6 ансамбъла. Концертите продължаваха по 2 до 3 часа, а всяка
вечер се провеждаха и състезания по
надиграване - кръшна ръченица, избор
на най-красива носия и избор на мис и

мистър на вечерта. По традиция всяка
вечер преди концертите бяха организирани и дефилета на участниците из
центъра на града. Публиката видя и
младия босилеградски певец Добри
Миланов и талантливите танцьори,
които, като представители на Босилеград, за втора поредна година спечелиха
второ място в престижното музикално
състезание „Сърбия в ритъма на Европа“
във Върнячка баня.
И тази година в последния ден от
фестивала (2 август - Илинден) босилеградските танцьори и колегите им от
гостуващите фолкорни ансамбли изнесоха културни програми в Горна Лисина
и Извор, където по традиция бяха организирани селски служби и събори.
Главен спонсор на мероприятието
бе Община Босилеград, а тази година
финансово го подкрепиха и Националният съвет на българите в Сърбия, Министерството на културата на Република
Сърбия, „Медголд изследвания” от Нови
Белград, „Трейс ПЗП Враня” и др.
За успешното провеждане на фестивала съдействаха основното училище,
Спортният съюз Босилеград и Спортното дружество „Младост”, ученическото общежитие, Публичното предприятие за строителни площи и пътища на
Община Босилеград, публичното комуналното предприятие „Услуга”, Центъра
за социални дейности, Здравният дом, и
други общински организации и ведомства, както и Сурдулишкият културен
център.
На всички участници във фестивала
организаторите връчиха грамоти и сувенири с мотиви на Босилеград, произведени в работилницата за изработка на
сувенири от глина в Културния център
в Босилеград, която е формирана по
проект, финансиран от общината.
П.Л.Р.
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Босилеградски гимназисти
ПОДКРЕПЯМЕ ОБУЧЕНИЕТО НА участваха в похода „Има и по-добро
решение” в България
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК...
Членът на ОИС Деян Милев на пресконференция

С

О

бучението на български език
запазва работните места на
просветните работници в перспектива. * Увеличени са наградите за
ученици, осъществили успехи на републикански и окръжни съревнования. *
От гимназията няма да се прави геронтологичен център.
Деян Милев, член на Общинския
изпълнителен съвет в Цариброд, задължен за сферите на образованието и
информирането, в помещението на
Общинския съвет на Сръбската прогресивна партия даде пресконференция
пред медиите, на която каза, че настоящата общинска власт подкрепя обучението на български език и изрази
неудовлетворнието си от факта, че и тази
година в Основното училище „Христо
Ботев” не бе реализирано начинанието
да се сформира паралелка в първи
клас, в която обучнието да се провежда
изцяло на български език. Добави, че
все пак е направена крачка напред,
намерен е модел за двуезично обучение
– на сръбски и на български език, като
по този начин е променен, в положителен смисъл, и статусът на предмета
български език, предвид, че е станал
задължителен, което досега не е било
случай.
Милев наблегна, че местната администрация и нататък ще се бори за по-пълноценното въвеждане на българския език
в образователния процес в училищата
в Цариброд, както и в местната детска
градина. По думите му обучението на
този език и евентуалното сформиране
на паралелки в основното училище (в
гимназията вече ги има) между другото
ще предостави бенефита да се запазят
работните места на заетите, съответно
да не се стигне до уволняване на учители
поради недостатъчен брой деца. Другият
бенефит се отнася до качеството на
образователния процес, предвид, че в
паралелки с по-малък брой ученици
учителите ще могат да обръщат повече
внимание на всеки ученик поотделно,
което не е случай в паралелки с по-голям
брой ученици.
Милев сподели новината, че до значителна степен са увеличени наградите за

В района на Трънско

царибродски ученици, които постигнат
успехи на републикански (движат се и до
20 хиляди динара) и на окръжни съревнования (до 7 хиляди динара).
Внесени са и промени в съответни
общински документи за получаването
на стипендии, като те са разделени на
редовни и отделни, предвид, че, както
обясни Милев, не е редно най-добрите
студенти от семейства с добро социално
положение да бъдат ощетени, в смисъл
да получават отрицателни точки при
оценяването за получаване стипендия,
поради факта, че произхождат от
такива семейства. Затова за редовните
стипендии ще кандидатстват студенти
с висок успех, като при това няма да се
анализира социалното положение на
семействата им, докато останалите ще
кандидатстват за получаване на отделни
стипендии, където ще бъде зачетен и
този параметър.
Мелев отблъсна слуховете, които
напоследък се разпространяват в общината, според които местната администрация възнамерява сградата на гимназията да превърне в геронтологичен
център. Каза, че учениците, гимназиалните учители и администрацията само
временно ще бъдат преселени от гимназията в сградата на основното училище,
съответно - до завършването на ремонта
на училищната сграда. Вече е обявен
търг за реконструкция на сградата, която
дейност ще се върши благодарение на
средства, отпуснати от Канцеларията за
управление с обществени инвестиции на
Р Сърбия.
Б. Димитров

РЕМОНТИРА СЕ ПЪТ

В

района на Трънския край в Царибродска община през лятото бе
извършен ремонт на пътя от с. Трънски
Одоровци до с. Петачинци. Пътят е с
дължина около 12 километра. Категоризиран е като регионален път от втори Б
ред и е с номер 429.
Финансирането на ремонта поема
предприятието „Пътищата на Сърбия”,
а извършител е Предприятието за
пътища „Трейс” от Ниш. Общата стойност на тази комунална дейност е около
един милион динара.
Край пътя са изрязани надвисналите
клони от дървета, отстранени са храсталаците и на пътя е сложена покривка от
асфалтови стърготини с дебелина между
10 и 12 сантиметра, обезпечени от
„Пътищата на Сърбия”. Пътят е с широчина между 4, 5 и 5 метра, в зависимост
от конфигурацията на терена. Изградени
са и четири канавки за отвеждане на
атмосферните води.
Б. Димитров

едем ученици от българските паралелки от втори, трети и четвърти
клас на босилеградската гимназия,
придружавани от преподавателя им
по философия Перица Пенев, от 15
до 28 август взеха участие във Втория
младежки поход през България под
название „Има и по-добро решение”,
който организира Клубът по водни и
гребни спортове в тихи и бързи води
„Преображение” от Хасково със съдействието на Министерството на младежта
и спорта на Р България.
Целта на проекта е превенция на
агресията сред младите и изграждане на
социално отговорно поведение.
Заедно с учениците от Босилеград и
Цариброд и техните сънародници от
Северна Македония, Украйна и Русия,
в кампанията се включиха и ученици от
българския град Хасково.
В продължение на две седмици младежите имаха възможност да преплуват с
каяци едни от най-живописните места
по река Арда, да карат велосипеди,
живеят заедно в палаткови лагери, дискутират проблеми, свързани с агресията,
учат как да я разпознават и овладяват,
разказват защо предпочитат спорта и

как той ги мотивира да бъдат по-добри и
по-толерантни хора.
Програмата включвала и посещение
на връх Шипка, връх Столетов в Стара
планина и градовете Плевен, Габрово,
Кърджали, Хасково и др.
П.Л.Р.

Цариброд

Възстановяване на площада в
центъра на града

В

Цариброд усилено текат работи по
ремонтирането на площада пред
Центъра за култура или реализирането на проекта, офицално наречен –
„Партерно уреждане пред Центъра за
култура”.
Работите би трябвало да приключат
до Деня на Община Цариброд - 21
септември. Извършител е местното
публично предприятие „Комуналац”,
чиито работници напоследък започнаха да работят и през уикенда, с цел
дейността да завърши в предвидения
срок.
За целта са отделени 6 милиона
динара - 2, 5 млн. са осигурени от

акцията „Вземи касовата бележка и
спечели”, която Цариброд, съответно
гражданите му, получиха като награда
миналата година, докато останалите са
от бюджета на общината.
Преоктът е на местната фирма
„Патрон” на семейство Ранчеви.
Нека да припомним, че на жителите
на Цариброд бе предоставена възможността непосредствено да се произнесат
по въпроса коя комунална активност
избират да се подкрепи финансово със
средствата от посочената акция и те се
определиха именно за този проект.
Б. Димитров
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Писма

Помогнете на Сенокос и
останалите села във Висок!

В

редакцията на вестника ни тези дни
пристигна интересно писмо, в което
жители на височкото село Сенокос
апелират да се помогне на тяхното и
останалите села в този район на Царибродска община при евентуалния
процес на възстановането им в комунално и инфраструктурно отношение.
Според наша преценка писмото не
провокира никого, особено ако се има
предвид, че е написано твърде емоционално. Съдържанието му публикуваме
изцяло:
„Преди няколко дни по телевизия
‘Хепи’ гледахме интервю с председателката на правителството на Сърбия
Ана Бърнабич. В него между другото
тя каза, че някоя баба от околността на
Куршумлия й писала, че има проблем с
пътя, който води до селото й. От по-нататъшното изказване на Бърнабич зрителите можаха да разберат, че тя заедно
с Община Куршумлия е решила този
проблем. И ние, жителите на с. Сенокос,
също както и тази баба от Куршумлийско, решихме с писмо да се обърнем
към премиерката Ана Бърнабич.
С писмо се обръщаме и към Вас, с
надеждата, че ще го прочетете и публикувате, като по този начин може и да ни
помогнете.
Както и останалите седем села в северната част на Община Димитровград, така
и Сенокос вече 40 години е изоставено от
всички институции, дори ни се струва, и
от Господа, така че май се чака момента,
когато ще умре и окончателно, съответно
– ще изчезне от картата на Сърбия.
Още от 2005 г. пишем молби до ръко-

водители на общината и републиката, но
за съжаление нищо не се случва. Пътища
нямаме, природните забележителности
на Стара планина не са достъпни за заинтересованите туристи. Пътеките обрастнаха и по тях вече не може да се върви.
Мостовете по планината са разрушени,
а управлението на Парка на природата
„Стара планина” нищо не предприема
в тази насока. Хората от село Сенокос
вече нямат сили нещо да направят сами,
понеже са стари и безпомощни.
Община Димитровград май няма
пари за помощ на северната част на
общината, относно – селата от отсрещната страна на Видлич. С години изпращаме молби за помощ до републиканските органи, обаче и оттам никой не се
обръна към нас. Някои от министрите
не искаха дори да ни изпратят и отговор.
Миналата година дадох интервю на
журналиста ви Бобан Димитров, но се
оказа, че май никой не го е чел. Писахме
до генералния секретар на президента
на Сърбия Александър Вучич, Никола
Селакович на 27 юни миналата година,
но пак не се случи нищо, съответно не
получихме никакъв отговор. Единствената ни молба, която даде резултат,
бе изпратена до Консулството на Р
България в Ниш, което помогна на
селото с 4 хиляди евро да завърши
иконописването на църквата „Св. Пантелеймон”, за който жест сме изключително благодарни.
Нямаме пари за проекти за пътищата,
за пътеките, за довеждане на питейна
вода, понеже сегашната не е годна за
пиене, така че сме принудени да отиваме

за вода в други села или до кладенците
в планината. Непрекъснато се борим
за спасение на селото, но оставаме без
необходимата помощ от общината и
държавата. Нека да отбележим и това, че
преди няколко дни държавните органи
на Сърбия отхвърлиха проекта за уреждане на центъра на селото, а жалбата ни
със сигурност няма да бъде зачетена.
На 29 юни 2019 г. в селото имаше
събрание и отново взехме решение да
търсим помощ отвсякъде.
Хората умират, с тях умират и селата
във Висок. Нямаме сили да се преборим
с многобройните сериозни комунални
проблеми. Никаква помощ отникъде.
Отново се обръщаме за помощ, този път
чрез Вашия ценен вестник, към всички.
Молим, помогнете да спасим село
Сенокос и останалите села в тази част на

РЕШЕН Е ПРОБЛЕМЪТ
С НАПОЯВАНЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ
В РАЙЧИЛОВЦИ И
РАДИЧЕВЦИ

С

Община Босилеград на „Дните на
Преображението” в Търговище

О

бщина Босилеград за трета поредна
година участва в културно-развлекателното събитие „Дните на Преображението“, което традиционно се провежда
от 17 до 19 август в село Кози Дол в
Община Търговище.
На своя щанд босилеградчани представиха традиционни кулинарни специалитети от нашия край, домашни ръкоделия, стари съдове, стари занаяти, сувенири с мотиви от Босилеградско и др.
В богатата културна програма участие
взе и фолклорният ансамбъл към спортното дружество „Младост”, който
изпълни хореографиите „Игри от Църна
Трава“ и „Игри от Югоизточна Сърбия“.
На 10-ото юбилейно мероприятие в

Търговище присъства и делегация на
общинското ръководство в Босилеград
начело с кмета Владимир Захариев,
който подчерта отличното сътрудничество между общините Босилеград и
Търговище и изтъкна, че ще положат
усилия в бъдеще да го задълбочат
още повече чрез реализиране на нови
съвместни проекти.
Сред официалните гости на традиционното мероприяте присъстваха редица
кметове на общини от Сърбия и Северна
Македония, а в културната програма
участваха известни изпълнители, сред
които са „Галия“, Саня Илич и „Балканика“, Аца Лукас и др.
П.Л.Р.

Царибродско от изчезване!
Необходима ни е бърза поправка на
местния път, понеже той спира всички,
които тръгнат към селото, тъй като се
притесняват да не си счупят автомобилите. Изсичането на горите унищожава
пътищата и околната среда, а никой не
предприема мерки да ги поправи и това
изсичане най-накрая трябва да спре.
Тежкотоварните камиони унищожават
единствения ни път.
Помагайте хора, институции и
държави! Помагайте всички, които
прочетете този наш апел за помощ,
разбира се, ако можете и искате!”
Писмото е с дата 4 юли 2019 г. и
е подписано от подпредседателя на
дружеството „Стара планина” със седалище в с. Сенокос Васко Тодоров.
Подготви за печат: Б. Димитров

цел трайно решаване на проблема с
напояването на земеделските площи
в долната част на село Райчиловци и село
Радичевци от селската вада, Община
Босилеград реализира проект за вкарване на вода от река Драговищица във
вадата. По този начин вадата постоянно
ще бъде пълна с вода и хората в тези села
безпрепятствено ще могат да си напояват
земеделските култури, които отглеждат.
- За тази цел общината финансира
изграждането на бунар до брега на река
Драговищица в Райчиловско поле с
дълбочина от 8 метра, от който водата се
изтегля с помпа и се вкарва във вадата.
Бунара е построило Публичното предприятие за строителни площи и пътища
на Община Босилеград, а Публичното
предприятие „Услуга” е монтирало
тръбите, през които водата се вкарва от
бунара до вадата в местността „Селска
долина” в Райчиловци, заяви кметът
Владимир Захариев и добави, че общата
дължина на тръбите е около 370 метра.
Захариев изтъкна, че реализацията

на проекта е подкрпена от канадската
компания „Мед голд”, която върши
изследвания на благородни метали в
общината и която помпата и тръбите е
предоставила като дарение. Той изказа
благодарност към заетите в публичните
предприятия и към представителите на
„Мед голд”, дали голям принос за реализацията на проекта.
Поради недостатъчното количество
вода в селската вада, която започва от
местността Воденици и продължава до
село Радичевци, собствениците на парцелите в тези села имали големи проблеми
при напояването на нивите и градините.
С реализацията на този проект се осигурява достатъчно количество вода във
вадата и трайно се решава проблема с
напояването на земеделските площи в
Райчиловци и Радичевци, така че вече
няма да е нужно да се спазват графиците
за напояване на парцелите само в определени дни от седмицата.
П.Л.Р.
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Кадрови промени в царибродския клон на ПОПС

От местното самоуправление търсят Александър Пейчев е нов
улични крушки
председател

Н

адали в някое село в Царибродски
край са доволни от уличното осветление. По принцип всички настояват за
повече улични крушки. И село Трънски
Одоровци не е изключение в това отношение, но разликата между него и
другите села в общината е в това, че
ръководството на Местната общност има
по-енергичен подход по този и други
комунални въпроси, като до общинските
органи постоянно изпраща искове.
Тези дни Съветът на местната общност
на селото проведе заседание, на което
бе взето решение да се изпрати иск
до Общинския изпълнителен съвет и
дори до кмета на общината, в който се
настоява за подобряване на уличното
осветление.

Не търсят много, а само няколко
улични крушки. На някои места, както
посочват в иска, дори има крушки, но
трябва да се направи ремонт на електрозахранването.
„Борим се за по-добър живот, борим
се за жителите на Трънски Одоровци,
които в селото живеят постоянно, за
тамошните деца и за многобройните
бивши жители на селото, които се
завръщат в него особено през летните
месеци, както и за туристите, които го
посещават”, се казва между другото в
иска на трънчани.
Искът им е напълно легитимен. Дори
бихме казали, че тяхното право е да се
борят за по-добър живот.
Б. Димитров

Сдружение „Гражданска инициатива за бъдеще” реализира
проект

Гастрономия - част от
културното наследство на
българите в Сърбия

Босилеградското сдружение „Гражданска инициатива за бъдеще” реализира проекта „Гастрономия - част от
културното наследство на българите в
Сърбия”, който има за цел да събере,
обработи и подготви материал за публикуване на готварска книга с рецепти,
която ще съдържа характерни традиционни ястия на българите от югоизточната част на Сърбия.
„Гражданска инициатива за бъдеще”
спечели конкурса на Министерството на
културата на Република Сърбия, което
финасира проекта, а той се реализира
със съдействието на Община Босилеград.
В рамките на проекта сдружението е
ангажирало два екипа, които в продъл-

жение на два месеца са провели изследвания в общините Босилеград и Цариброд и са събрали рецепти за приготвяне
на традиционни ястия, характерни за
българите от тези райони.
Председателят на сдружението „Гражданска инициатива за бъдеще” Игор
Антимов каза, че в момента е в ход обработката на събраните материали и предпечатна подготовка на своеобразната
готварска книга, която ще съдържа
рецепти за приготвяне на нашите традиционни ястия. Той добави, че книгата ще
бъде печатана на български и на сръбски
език.
П.Л.Р.

Н

а заседание на Изпълнитения съвет
на Общинския съвет на Партията
на обединениете пенсионери на Сърбия
(ПОПС) в Цариброд за нов председател
на Съвета бе избран Александър Пейчев,
пенсионер – бивш шофьор в местния
Здравен дом. За първи сътрудници на
Пейчев бяха избрани Петър Рангелов,
преподавател в пенсия, и Божана Давиткова, работила в някогашната фирма
ГИД, сега също в пенсия.
На заседанието, което бе председателствано от Иван Денчев, бе изтъкнато, че
съгласие за избирането на 72-годишния
Пейчев на челния пост в клона на
партията в Цариброд са дали всичките
й местни съвети в територията на общината, както и централата на партията в
Белград.

Нека да припомним, че дългогодишният лидер на Общинския съвет на
ПОПС в Цариброд Томислав Василов
почина в началото на тази година.
На местно ниво съветът е в коалиция
с прогресистите и Социалдемократическата партия на Расим Ляич. В
местния парламент няма съветници,
тъй като в листата за съветници, с която
тази коалиция излезе на предишните
местни избори, имаше само един кандидат-съветник от редиците на ОО на
ПОПС, а това беше именно починалия
Василов. Според разпоредбите на съответния закон, съветник в местен парламент може да бъде само политик, който
е бил в кандидатската листа.
Б. Димитров

Поради високите температури в Босилеградско

Община Босилеград обяви
извънредно положение

Поради високите температури през
последните седмици в Босилеградска
община, по предложение на Общинския
кризисен щаб за бедствени положения,
кметът Владимир Захариев на 24 т.м.
обяви извънредно положение на цялата
територия на общината.
В Решението за обявяване на извънредно положение се посочва, че поради
високите температури в голям брой села
са пресъхнали извори и липсва питейна
вода, а в реките и потоците нивото на
водата е спаднало до критичен минимум,
поради което са застрашени хората,
добитъка и земедеклските култури.
Затова е необходимо да бъдат предприети извънредни превантивни мерки
и допълнително да се ангажират екипи

и механизация, понеже Община Босилеград с машините и кадрите с които
разполага, няма възможност самостоятелно да се справи с новонастъпилата
ситуация.
Общинският кризисен щаб за
бедствени положения ще координира
дейностите на всички фирми и Съвети
на местните общности, ангажирани за
спасяване и премахване на последиците
от сушата.
Решението за обявяване на извънредно положение в Община Босилеград
е предоставено на Окръжният кризисен
щаб за бедствени положения във Враня
и на други съответни държавни институции.
П.Л.Р.

Цариброд
Бранимир Кантар
Място за разхождане
от Белград
на кучета
30 ГОДИНИ НА дари книги на
бщинският изпълнителен съвет в
О
Цариброд неотдавна взе решение,
с което на ОП „Комуналац” налага да
„ЛЕСКОВАЧКА босилеградската уреди парцел в близост до Спортния
център „Парк” и фирмата „Ненатекс”
РОЩИЛИАДА” библиотека
с цел собствениците на кучета да имат
къде да разхождат своите любимци.
тази година последната седмица

И

на месец август бе резервирана
за уникалния фестивал на барбекюто
„Лесковачка Рощилияда”. Официалното откриване на проявата съпътства
богата програма - дефиле на мажоретки, фоерверк, концерт на фолклорния ансамбъл „Леминд” и концерт
на Лепа Брена.
Тази година „Лесковачка Рощилиада” отбелязва 30-годишен юбилей и
освен за вкусната храна организаторите
се бяха погрижили и за богата културна
и музикална програма. Концертите
на Лепа Брена, Цървена ябука, Рибля
чорба, Харис Джинович, Ацо Пейович,
Ван Гог и Северина привлякоха със
сигурност рекорден брой посетители от
Сърбия и чужбина.
С.Дж.

Б

ранимир Кантар, секретар на
ветераните на ФК „Цървена
Звезда” от Белград, дари около 300
книги за Народната библиотека
„Христо Ботев” в Босилеград. Дарението включва книги от различни
жанрове - лектира, научни издания,
белетристика и др.
Господин Кантар заяви, че e дългогодишeн приятел с общинското
ръководство в Босилеград и със
Стефан Стойков, a имал е и възможност да посети Босилеград заедно
с ветераните на „Цървена Звезда”.
„Дарението направих от сърце и ще
се старая, доколкото имам възможности, да направя още за Босилеград
и босилеградчани”, каза г-н Кантар.
П.Л.Р.

Решението е мотивирано от факта, че
до общинските органи са пристигнали
немалък брой осведомления от страна
на граждани, че на обществените площи,
където те обикновено разхождат любимците си, от страна на несъвестни граждани са били оставяни отровни вещества.
На тези обществени площи често си
играят и деца.
Б. Д.
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КОНЦЕРТ НА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА ЗА ДЕЦА В РАВДА
54-ИЯТ
ЛЕПА БРЕНА В И
ФИЛМОВ
ЦАРИБРОД
ФЕСТИВАЛ
В
В НИШ
рамките на отбелязването на Деня
на Oбщина Цариброд тази година
ще се състои и концерт на Лепа Брена.
На 21 септември певицата ще изнесе
концерт на стадиона „Асен Балкански” в
Спортния център в града.
Организатор на концерта е Алтернативна културна мрежа съвместно с
Мелос Естрада. Спортно-туристическият център Цариброд също участва в
организацията и промоцията на събитието. Общината няма да отделя средства за този спектакъл, понеже разходите
поемат спонсорите. За организаторите
Цариброд бе идеално място, защото
разчитат и на гости от България. Те се
надяват на концерта да присъстват и до
7000 души. Билетите са вече пуснати в
продажба и в Сърбия и в България.

тази година в организация на КИЦ
„Босилеград“ 50 деца от общината в периода от 11 до 21 август бяха
на безплатна почивка в черноморския
курорт Равда. По същото врема на
почивка в курорта била и група от 40
деца от Бабушница в организация на
КИЦ „Звонци“.
Десетдневната почивка е финансирана
от Народното събрание на Р България и
се реализира чрез Националния център
за ученически отдих.

Предимство при избора на летовници
за безплатна почивка и тази година са
имали социално слаби ученици, деца с
увреждания, както и онези, които досега
неса почивали безплатно чрез КИЦ.
По време на летуването децата били
придружавани от ръководители.
Заедно с Народното събрание КИЦ
„Босилеград“ вече двадесетина години
организира безплатна почивка за деца Със символичното предаване на ключона черноморското крайбрежие.
вете от града на актьорите и с връчваП.Л.Р. нето на наградата „Павле Вуисич“ за
житейско постижение на актрисата
Горица Попович започна 54-ото издание
на Филмовия фестивал в Ниш. По
време на тазгодишния фестивал, който
ще се състои от 24 до 30 август, зрителите ще имат възможността да видят 12
филма в конкурсната програма, докато
пилотните епизоди от втория сезон на
сериала „Сенки над Балканите“ и документалните филми „Къде е този Ниш“
и „Последният Ю романтик“ ще бъдат
прожектирани последната вечер извън
конкурсната програма.
В конкурсната програма ще участват
филмите „Цар Петър първи“ на Петър
Ристовски, „Каква е тази страна“ на
Винко Брешан, „Четирите рози“ на
Василий Никитович, „Карго“ на Огнян
Главонич, „Такси блус“ на Мирослав
Стаматов, „Кучетата умират сами“
на Никола Петрович, „Айвар” на Ана
Мария Роси, „Животът и смъртта”
на Предраг Велинович, „Шевове” на
Мирослав Терзич и „Пиявица” на
страна на Туристическата организация Драган Маринкович.
Актрисата Нела Михайлович е предна Община Бела паланка с подкрепата
на местната власт и Министерството седател на тазгодишното жури на фестина търговията, туризма и телекомуни- вала, а актьорите Тамара Алексич и
кациите. Организаторите са напълно Горан Радакович са членове.
Според традицията ще бъдат връчени
доволни от тазгодишното издание на
„Дните на баницата” и съобщиха, че осем фестивални награди. Тази година
е имало над 30 000 посетители, 6 000 от лауреатът на Гран при Наиса ще получи
които са били от чужбина, най-много от 700 000 динара, актьорите, които ще
получат наградите „Цар Константин“ и
България.
Спортно-туристическият център „Царица Теодора“, ще получат по 500
„Цариброд“ взе участие и използва 000 динара, а актьорите, които получат
тази популярна проява като място за награда за изключителна мъжка и
промоция на местното мероприятие женска роли, ще инкасират по 300 000
“Дни на царибродската шушеница”, динара. Паричните награда за най-добра
което ще се проведе през ноември месец. женска и мъжка епизодни роли, както и
за най-добър дебютант, са 200 000 динара.
С.Дж.
С.Дж.

ФЕСТИВАЛ НА БАНИЦАТА В БЕЛА ПАЛАНКА

Т

азгодишната проява „Дни на баницата“ в Бела паланка събра рекорден
В организация на Червения кръст
брой участници и посетители. Своите
умения и майсторство в приготвянето
на това любимо и традиционно ястие
показаха 321 участници от Сърбия,
България и Словения. В рамките на
проявата бе организиран и Панаир на
старите занаяти и изкуства, на който се
представиха 110 изложители, а в детската
Олимпиада по правене на баница тази
година имаше рекорден брой заявени
участници – 154-ма. Всичко беше обогатено с концерти на популярни певци
и певици – Саня Илич и Балканика,
организация на босилеградския Харис Джинович, Драгица Радосавлевич
Червен кръст и на Червения кръст Цакана и Деян Петрович и Big Bend.
Събитието бе организирано от
на Сърбия 16 ученици от Oсновното
училище „Георги Димитров“ в Босилеград изкараха 10-дневна безплатна
почивка в курорта Баошичи в Черна гора
от 20 до 30 август. Децата били настанени в лагера на ЧК на Сърбия „Криста
Нишвил - най-големият джаз
Джорджевич”, а заедно с тях били и фестивал в Югоизточна Европа и
по 16 деца от общините Църна Трава и единствения в Сърбия, и тази година
Сурдулица.
привлече много посетители. Любителите
От ОО на ЧК в Босилеград съобщиха, на джаза можаха да се наслаждават на
че освен ученици от семейства в затруд- концерти от 8 до 11 август. По традиция
нено материално положение в групата фестивалът се състоя в Нишката крепост
били и техни връстници, редовни участ- в центъра на града, където бяха разполоници в инициативите, които се органи- жени 20-те сцени.
зират от страна на Червения кръст. Освен
Страхотни концерти за джаз феновете
къпане в морето, за децата били органи- изнесоха Acoustic Version от България
зирани редица образователни и развле- и Ратко Зяча Nocturnal Four, която е
кателни съдържания, като курс по първа втората международна група, ръковопомощ, школи по плуване и aктьорско дена от хърватския китарист Ратко Зяча.
майсторство, концерти и др.
Това бяха класически джаз концерти с
Ръководител на групата бе Митра особена оригиналност. Сред участниците
Симеонова, зам.-председател на Общин- отделно внимание привлякоха: Дейвид
ската организация на Червения кръст Мъри, Кристиан Скот, Крис Потър, Дейв
в Босилеград и преподавател по руски Либман и Питър Ерскин.
език в местната Гимназия.
Честта да закрие юубилейния
П.Л.Р. фестивал се падна на световноизвестния

ДЕЦА ОТ
БОСИЛЕГРАД
НА БЕЗПЛАТНА
ПОЧИВКА В
БАОШИЧИ

В

НИШ МЕТРОПОЛИЯ НА ДЖАЗА
ирландски музикант Боб Гелдоф, след
който публиката имаше уникалната
възможност да слуша Влатко Стефановски и заедно с него да пее хитовете
на „Леб и сол”. Боб Гелдоф е известен
не само като музикант, но и като голям
В рамките на НИШВИЛ бе организирана и промоция на книгата на Генералния консул на Р България в Ниш
Едвин Сугарев. Книгата под заглавие
„Скрити сетива” (сърб. „Скривена
чула”) е издадена от Нишкия кутурен
център, а преводач е Велимир Костов.
От името на издателството книгата
представи Верица Новаков.
хуманист. Той организира най-големия
хуманитарен концерт Live Aid преди
три десетилетия. След концерта му,
който, както той обеща, беше истинско
ирландско парти, Гелдоф подари устната

си хармоника на директора на Нишвил
Иван Благоевич. Оттук нататак подаръка,
с който Благоевич изпълни една блус
композиция, ще се намира в Нишвил
музея до снимката му от концерта.
С.Дж.

8

novo.bratstvo.rs

РЕЛИГИЯ

30 август 2019 година

На благодатния празник Велико нещо е да умееш да се
на Небесната Царица - радваш на успеха на ближния
M
Успение Богородично

Празникът на духовната съкровищница „Св. Кирик и Юлита“

П

равославната църква отбеляза Успението, блаженото заспиване, на
Пресвета Богородица – един от най-големите празници в християнския свят.
Чества се на 15/28 август. Според народната традиция, празникът се нарича
Голяма Богородица, за разлика от
Малката Богородица, когато празнуваме
рождението на Христовата майка.
Според Светото писание това е денят,
в който Божията майка на 64-годишна
възраст напуска земния живот и отива
при сина си. Три дни преди смъртта
Архангел Гавраил й съобщава, че Бог е
пожелал да я вземе при себе си в своето
царство, за да царува вечно с него.
Последното й желание е да види Светите
апостоли заедно. По чуден начин те се
пренасят пред вратите на дома й в Йерусалим.
В деня на Успението «заспиването», когато сам Иисус Христос в
цялата си небесна слава, обкръжен с
ангели и светци, слязъл от небесата,
за да прегърне душата й, Света Богородица възкликнала: «Душата ми

Светата Майка в пещера при село Гетсимания, в близост до мястото, където
лежали нейните родители Йоаким и
Ана. На третия ден след успението на
Св. Богородица пристигнал апостол
Тома. Дълбоко било огорчението му,
че не е успял да се поклони и сбогува с
Дева Мария. За да го утешат, апостолите
решили да отместят камъка на пещерата. Но когато влезли там, на мястото на
положеното тяло на Христовата Майка
се виждала единствено погребалната
плащеница. В същия ден Богородица
се явила в небесата пред събралите се
апостоли и вярващи и им дала своето
обещание: «Радвайте се! Защото с вас
съм през всичките дни!»
Във всички църкви в страната бе
отслужена празнична Света Литургия.
Това е денят, в който завършва Богородичният пост (продължил две седмици)
и тези, които са го изкарали, можаха да
приемат Светото Причастие. Особено
тържествено, както и всяка година, бе
в манастира „Успение Богородично“
в с. Суково, където Архиерейска света

величае Господа и духът ми се зарадва
в Бога, спасителя мой...» Господ приел
пречистата си Майка за вечен живот,
а ангелите пеели и славели с думите на
архангел Гавраил: «Радвай се благодатна,
Господ е с теб, благословена си ти между
жените.»
Библейският текст продължава с
описанието как всички присъстващи с
благоговение станали свидетели на това
«преславно видение”. А когато пристъпили към одъра, на който лежало пречистото тяло на Божията Майка, видели
сияние да струи от лицето й и чудно
благоухание се разляло по стаята. И
тогава вместо скръб сърцата им се изпълнили с неизказана духовна радост.
Апостолите положили тялото на

литургия отслужи Негово преосвещенство Нишкият епископ Арсений в съслужение с бройни свещенослужители от
този край и в присъствието на голям
брой вярващи в храма.
Света Богородица е най-почитаната
сред народа след Своя Син и вярващите често й се обръщат за помощ и
търсят покровителството в житейските
проблеми. Да се молим на Майката
Застъпница на човешкия род. Да се
молим да бъдем по-добри, по-човечни,
по-чисти в сърцата си, в умовете и в
делата си. Защото милостта и благоволението й са необятни и неотменни.
Пресвета Богородица е винаги с нас.
Подготви Д. Христова

анастирът „Св. Кирик и Юлита“ в с.
Смиловци на 28/15 юли посрещна
с раширени обятия своите гости, дошли
да почетат празника на светите син и
майка. Всяка година на този ден светата
Църква си спомня мъченическия подвиг
на свети Кирик и Юлита. Прекрасният
слънчев ден и празничното настроение изпълваха с радост всяко сърце
на дошлите бройни вярващи. А силата
на това свято място допринасяше за
вътрешно успокоение още при самото
влизане в двора на манастира.
Празничната света божествена
Литургия отслужи архимандрит Йован
Йеленков от с. Петърлаш, а с него съслужиха духовници от близките светини
в епархията. Храмът беше празнично
украсен, а на особено място стояха
подредени колача, житото и виното,
чакайки своя ред да бъдат осветени, а
след това и раздадени за благословия на
вярващите. Всичко това бяха приготвили
тазгодишните „колачари“ Сърджан и
Милияна Адамовичи от Бачка паланка
със своите десет деца, които празнично
облечени бяха една особена украса в
храма.
В своята проповед отец Йован най-напред поздрави игуменията мати Харитина и сестринството в светата обител,
а след това празнуващите и всички
присъстващи. След като припомни за
празника и отбеляза, че тази година той
се е паднал във възкресния ден – неделя,
той се спря върху Евангелското послание,
прочетено по време на богослужението,
че е изключително важно в този живот
да се радваме на успеха на своите близки.
„Оня, който не се радва на успехите на
своите близки, той е заразен от гордостта, завистта и с всички антидобродетели, които унищожават човека - и него
и цялото общество довеждат до ръба на
пропастта“, поясни отец Йован, а след
това изтълкува евангелския откъс, който
беше прочетен.
В откъса се разказваше за тежко болен
- неподвижен човек, който бил донесен
пред краката на Господ Исус Христос и
Той го изцелил. Болният бил донесен
от страна на своите близки. „Значи
труда на близките му бил решаващ да се
случи изцелението, което станало пред
очите на бройни хора“, подчерта духовникът, като изтъкна и поучението, че
всяка болест, която се случва на човека,
е причинена от негов личен грях или
греха на негови предци. „Затова всички
ние сме длъжни да се молим едни за
други, за да може, ако не по собствените,
то по молитвите на близки, страдащия
да бъде изцелен“, каза той. „В края на
евангелското събитие имаме сучай, че
фарисеи и книжовници, така наречените най-умни хора, казват „Кой е Този,
Който и грехове прощава?“, понеже
Исус казал на болния „Стани и недей да
грешиш повече, за да не те сполети нещо
по-лошо!“ (т.е. простени са му греховете
и сега трябва да внимава да не сгреши
отново, защото ще стане още по-зле).
Пред тях стоял никой друг а самия Исус
Христос, който единствено можал да
направи такова нещо - само с една дума
да повдигне на крака неподвижен човек.
Те обаче изказват завист и омраза към
Него, т.е. това, което е болно в човешката
природа, когато не се радва на доброто
на ближния“, разказа свещеникът.
След това то припомни и за житието
на светите мъченици Корик и Юлита,
подчертавайки страшните мъчения,
които претърпява Юлита заради християнската си вяра – тя е била бита с въжета
от волска кожа, но нищо не могло да я
накара да се откаже от Христос, даже и
когато мъчителя хвърля нейния тригодишен син из стъпалата и той загива,

тя благодари на Господа, че е удостоил
нейния син с мъченическа смърт и той
сега става светец.
Отец Йован отново припомни на
вярващите за аязмото с чудотворна вода
край манастира, като им препоръча да
си вземат от нея и да я ползват за изцеление на душевни и телесни мъки.
„Колачар“ за догодина
Според обичая свещеникът попита
кой иска да поеме да бъде „колачар“
следващата година. Обади се Боян
Васич от с. Дойкинци край Пирот. Че
отново става дума за Божи промисъл,
потвърждава разказа на Боян: „Сутринта
не знаех, че ще бъда „колачар“ за следващата година. Просто нещата се уредиха
на място. Досега няколко пъти съм
поемал тази задача, но в този манастир за първи път. Да си „колачар“ е
голяма чест и благословия. Наистина
е прекрасно нещо да бъдеш част от
едно такова събитие, където се събираме и задружно прославяме нашите
светци“. Боян не за първи път е в храма,
присъствал е повече пъти на Литургия
тук. Занимава се с иконопис и мозайката над входните врата на храма е дело
на неговите ръце. Изработил я миналата година. Каза, че на решението му
да стане „колачар“ повлиял неговия
кум, тазгодишния домакин Сърджан,
на чийто най-малък син той е кръстник.
Боян приключи със своето пожелание:
„Дано свети Кирик и Юлита да бъдат
на помощ на всички“. Разбира се, нека
съпътстват и него, да бъдат негови
закрилници и помощници по пътя му,
по който върви, а следващата година,
когато дойдем на празника, да ни
разказва за хубавите неща, случили му се
през този период.
Сърджан и Милияна се бяха погрижили да бъдат добри домакини. И
покрай бройните задължения около
посрещането и угощаването на гостите,
Милияна откликна и на нашата молба
да сподели няколко думи и с нас. А
започна така: „Нека дадат Господ и свети
Кирик и Юлита да напредваме духовно
като народ. Да вземем за пример светците, които честваме днес, и които и
покрай страшни мъки не са се отказали
от Христовата вяра. Искам на този народ
тук да пожелая Божията благословия
да бъде върху всички, а същото пожелавам и на нашия кум Боян, който реши
да бъде „колачар“ следващата година.
Също така ми се иска хората, които не
са много отдалечени от тази прекрасна
светиня, колкото могат по-често да идват
да я посещават.“ На тези прекрасни
хора пожелаваме да бъдат благословени
от Бога, десетте им деца да се радват на
детството, да са живи и здрави и винаги
да останат пример за хората около тях.
Нека добавим още, че миналогодишната „колачарка“ Ана от Белеш, тогава
Стойкова, сега Бйелопавлович, след като
стана семейна, със съпруга си Дарко
отнеотдавна се сдобиха и с пътвата си
рожба - сина Теодор. Ново доказателство, че когато се дарява светиня, доброто
се възвръща многократно.
От това свято място и този път, както
и всеки предишен, си тръгнахме прочистени и заредени, придобили сили да се
борим с проблемите, които се изправят
пред нас, и с вяра, че свети Кирик и
Юлита са готови да ни помогнат по
всяко време, стига да им се обърнем със
сърдечна и искрена молитва за помощ.
Прекрасният оазис на мира и спокойствие остана там в прегрътките на планината, далеч от забързания градски живот,
но винаги близък и достъпен за онези,
които пожелаят да се разтоварят от
ежедневието.
Д. Х.
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Дигиталното бъдеще на образованието –
дистанционно обучение в Стопанска академия
„Димитър А. Ценов”
Интервю с доц. д-р Драгомир Илиев, директор на Център за дистанционно
обучение при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
- Доц. Илиев, Стопанска академия
има дългогодишен опит в дистанционното обучение, но на какво се дължат
лидерските й позиции?
- Да, Стопанска академия развива
дистанционно обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”
от 1999 г. Ние сме сред първите в страната, които предлагат дистанционна
форма в магистърското обучение. Към
онзи момент Академията е безспорен
иноватор, без сериозна конкуренция
от другите водещи висши училища и
се наложи като еталон за дистанционно обучение в национален мащаб.
Стопанска академия предлага най-богатото портфолио от магистърски
програми в направленията „Икономика”
и „Администрация и управление”. Предлагаме над 40 магистърски програми в
двете направления, включително и за
кандидати с неикономическо образование от предходната си степен. Новото
е, че тази година получихме акредитация
за дистанционно обучение и в бакалавърска степен. За учебната 2019/2020
г. предлагаме 11 специалности в направление „Икономика“.
В момента в страната има много
висши училища, които предлагат
дистанционно обучение, но ноу-хауто,
натрупано в следствие на 20-годишния
ни опит, ми дава основание да твърдя,
че ние оставаме на лидерски позиции в
тази форма на обучение. В дистанционна
форма сме обучили над 30 хил. студенти.
- Защо, според Вас, студентите
избират дистанционно обучение в
свищовската академия?
- Има висши училища, които декларират, че предлагат дистанционно
обучение, но на практика то не е такова.
Обучение, което изисква от студентите да
посещават лекции, независимо дали са в
съботно-неделни дни или във вечерни
часове, по-скоро се доближава до задочното обучение. Предоставянето на
няколко файла със записки на лекции не
е дистанционно обучение. Съвременното
развитие на информационните и комуникационни технологии дава възможност студентът и преподавателят да са
разделени по местоположение и време,

като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио-,
видео-, компютърни и комуникационни
средства). Но подходящата техника
и софтуер не са достатъчно условие.
Дистанционното обучение изисква нов
подход на структуриране и поднасяне на
учебния материал. То изисква сериозни
инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали,
материали за самоподготовка, изпитни
материали, канали за синхронна и
асинхронна комуникация с обучаеми.
Изисква се изграждане на цялостна
система за дистанционно обучение.
Стопанска академия не е спирала вече
20 години да прави такива инвестиции. В
подкрепа на думите си само ще спомена,
че в момента в нашата система има 1 715
курса и 96 532 тестови единици, изпитни
въпроси и задания.
- В тази връзка, коя форма на
обучение е най-подходяща? Какви
са предимствата на дистанционното
обучение?
- Този въпрос често ми го задават и
студентите. Каква форма на обучение
да запишем – редовна, задочна или
дистанционна? Къде ще научим най-много? Усвояването на учебния материал
е функция и на двете страни – обучаем и
обучаващ. Ако студентът няма желание
активно да учи, няма подходяща форма.
Разбира се, всяка форма на обучение си
има своите предимства и недостатъци.
Редовната ще Ви осигури прекия контакт
с преподаватели и колеги - състуденти,
ще Ви даде възможност да дискутирате
на живо, да се потопите в академичната
атмосфера, но от друга страна, редовната форма изисква да отделите определен период от своя живот само за това.
Задочната форма на обучение Ви осигурява същите предимства, като изисква
по-кратък присъствен период във
висшето училище – очните занятия са
два пъти в годината с продължителност
10-12 дни. В днешния забързан живот на
хората, особено на младите, им се иска,
а и се налага, да правят няколко неща
едновременно – да учат, да работят, да
пътуват, да опознават, да се забавляват.
Ето тук идва и дистанционното обучение.

Учите, докато работите, докато пътувате,
докато се забавлявате, докато отглеждате
децата си. Не е необходимо да се откъсвате от работата или семейството си.
Затова бих перифразирал въпроса така:
Какво искам да правя? Само да уча или
да уча и … да работя, пътувам, забавлявам? Ако искате да съчетаете две или
повече неща, дистанционната форма на
обучение е за Вас. Стопанска академия
ще Ви осигури пълен комплект учебни
материали за подготовка, 24/7 онлайн
достъп до всички електронни ресурси за
обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната
дисциплина.
- От учебната 2019/2020 г. Стопанска
академия започва дистанционно
обучение и в бакалавърска степен. Как
ще бъде организирано то и ще трябва
ли студентите да пътуват до Свищов?
- Самата форма на дистанционното обучение не изисква присъствие
на студента в учебните аудитории в
Свищов, а за улеснение на обучаемите,
при провеждане на редовните изпитни
сесии те могат да изберат дали да се явят
на изпит в Свищов или в изнесените
центрове на Стопанска академия в гр.
София и гр. Стара Загора.
Обучението в дистанционна форма е
организирано в модули. Всеки семестър
е разделен на два модула, всеки по седем
седмици. Модулът включва и редовна
изпитна сесия. Има и една поправителна сесия, в края на семестъра, след
като приключи редовната изпитна сесия
на втория модул. Резултатите от обучението по дисциплините се получават
посредством текущи оценки по етапи
в хода на провежданото обучение и
финален семестриален изпит в края на
модула. Текущите дейности са организирани по начин, който да дава възможност за тяхното изпълнение онлайн или
за качване на предварителното подготвен материал от студента в платформата за дистанционно обучение. Оценките от текущите изпитни материали
се публикуват в системата и студентът
може да се информира за оценката си.
Крайната оценка се формира в резултат
на комплексно оценяване, което се
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извършва съгласно тежестта на отделните компоненти – текущи оценки и
финален семестриален изпит, посочени в учебната програма по съответната дисциплина. Тези изисквания
са описани в началото на съответната
дисциплина в системата за дистанционно обучение. Финалният семестриален изпит е присъствен и се провежда
в учебни аудитории на Стопанска
академия в гр. София, гр. Стара Загора
или гр. Свищов в зависимост от желанието на студента при неговото записване. Ако примерно, студентът избере
София, ще му се наложи да посети
Свищов, само за да си вземе дипломата на церемонията по дипломиране.
Предимството на дистанционното
обучение е именно в това, че не се налага
студентът да променя драстично ритъма
на своя живот. Необходимо е само да
отделя по няколко часа на ден в удобно
за него време, за да влиза в платформата
на Стопанска академия за дистанционно
обучение на адрес https://dl.uni-svishtov.
bg/ и да се подготвя по изучаваните
дисциплини.
Именно, за да улесним студентите от
региона, а тези извън страната, създадохме офис за административно обслужване в гр. София. Офисът се намира на
ул. Младен Павлов № 1, до Полиграфически комбинат, на петия етаж. Желателно предварително да уговорите дата
и час за посещение с нашата служителка
Катерина Петрова – тел. 0885233624,
е-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg.
Накрая, ако ми позволите, бих
завършил с един призив към младите
хора, а и не само към тях. Единственият
капитал, имащ свойството да расте до
края на живота ни, са знанията и опитът.
Учете, без да губите време! Учете, докато
работите, докато пътувате, докато се
забавлявате! Влезте в дигиталното
бъдеще на образованието, заедно с нас!
Актуална и подробна информация
за приема и обучението в Стопанска
академия „Д. А. Ценов“ може да намерите на следните адреси
за бакалавър: https://www.uni-svishtov.
bg/bg/admission/bachelor/majors
за магистър: https://www.uni-svishtov.
bg/bg/admission/master/majors
За допълнителна информация
и въпроси относно дистанционното обучение пишете на имейла на
Центъра за дистанционно обучение към
Стопанска академия „Д. А. Ценов“: dl_
center@uni-svishtov.bg
Имейл: dl_center@uni-svishtov.bg
Уебсайт: https://www.uni-svishtov.bg

Снимка: Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Ректорат
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ска ми се да остана в Цариброд, но...
Борис, скоро ти предстои
да завършиш Строително-архитектурния факултет в Ниш. Още колко
изпита остава да издържиш?
- Сега съм в петия мастер (магистърски) курс в посочения факултет.
Остава да издържа още един изпит,
както и да подготвя и защитя дипломна
работа, съответно мастер проекта.
Трудно ли беше следването?
- Бих казал, че беше трудно. Имаше
много безъснни нощи, по време на които
се налагаше да уча и чертая, да подготвям проекти и след това да се явявам
на изпити. Все пак следването за мен
представляваше едно прекрасно преживяване, защото наистина следвах това,
което обичах и което ме вдъхновява да се
развивам в професионално отношение.
Тук бих цитирал една поговорка, която
гласи: „Избери си работа, която обичаш
и повече няма да ти се наложи да
работиш и един ден през живота си”. Аз
си избрах такава работа - архитектурата.
Каква беше средната ти оценка по
време на следването?
- До момента средната ми оценка е 9,
14.
Цариброд е малка среда, така че много
неща могат да се разберат и от неформални разговори с неговите жители.
Една от новините, които научихме за
теб, е и тази, че вече жънеш успехи като
млад и перспективен кадър, без оглед,
че формално все още не си завършил
факултета. Неотдавна бе пътувал в
Лондон. Разбрахме и за пътуванията ти
в Дъблин в Ирландия, в Швеция... Това
ли бе в рамките на усъвършенстването
ти в областта на архитектурата или...?
Разкажи ни нещо повече за тези пътувания в чужбина.
За един архитект всяко пътуване
може да се подразбере като вид усавършенстване, тъй като чрез архитектурата
пряко се четат културата и бита на едно
общество, както и характеристиките на
регионите, в които обектите са създадени. Пътувайки в чужбина, изучавах
нови неща за автентичната архитектура
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на определен район, но също така много
важно бе и това да видя и да науча неща
и за съвременната архитектура, както и
за тенденциите в съвременния архитектурен дизайн и планиране. В Лондон
прекарах два месеца – от 4 май до 4 юли
2019 г., като провеждах практическо
обучние в Изследователския център за
бедствия, причинени от наводнения
(Flood Hazard Research Center), който е
част от лондонския университет Мидълсекс (Middlesex University). Проучвах
съвременни архитектурни и градоустройствени решения за преодоляване
на наводненията. От тази практическа
дейност се сдобих с много бенефити,
предвид, че научих много нови неща,
които ще мога да приложа в бъдещата
си дейност като архитект. Надявам се,
че благодарение на опита и знанията,
с които се сдобих в Лондон, ще мога да
дам собствен принос при преодоляването на преблемите с наводненията в
Сърбия и България в бъдеще.
Чухме и това, че си получил оферти
от някои специализирани научни
списания от областта на архитектурата в тях да публикуваш статии.
Вярна ли е информацията ни?
- Да, може така да се каже. На 13-ия
Симпозиум за флората в Югоизточна
Сърбия и съседните региони бях член
на тим, който излезе с проект на тема
„Японска градина по балкански начин”.
Идеята на проекта бе да направи план
за една каменна градина в нишкия парк
„Чаир”, използвайки традиционни
японски дезайнерски правила. По каменните групировки трябваше да бъдат
засадени автентични видове растения (т.
нар. сукуленти и седуми) от балканския
регион. По време на симпозиума доста
хора проявиха интерес към работата ни,
а след това пристигна покана от известното германско издателство „Journal of
Environmental Science and Engineering”
да напишем книга на тема „Японска
градина по балкански начин”. Оферта
да напишем научна статия на същата
тема пристигна и от американското
списание „Journal of Agricultural Scince
and Technology A&B, USA”. С останалите

членове на тима би трябвало да се ангажираме по-сериозно със списването на
тези текстове след като се дипломирам.
Бих искал да подчертая, че в екипа,
който подготви проекта, освен мен бяха
и колежката ми Ана Анджелкович от
Ниш, с която споделяме яркия интерес
към японската архитектура и изкуство,
професор Боян Златкович от департамента по биология в рамките на Философския факултет в Ниш, и професор
Милена Металкова Маркова от Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ) в София, която в това
висше учебно заведение преподава
японска архитектура, а аз имах честта и
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струкция на парка „Бърдянка” в този
град. В екипа за този конкурс освен мен
бяха и колегите ми Ана Анджелкович,
Николета Петрович, Неманя Ранджелович и Лазар Йович.
Предвид, че родителите ти са архитекти, имаше ли поне теоретична
възможност да следваш нещо друго?
- Разбира се, че имаше теоретични
възможности да следвам нещо друго.
Родителите ми дадоха пълна свобода
при избора на професията, но още като
дете обикнах архитектурата най-вече
поради факта, че се вдъхновявах от работата на родителите ми. И затова реших
да следвам именно архитектура. Много

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
– БОРИС РАНЧЕВ,
СТУДЕНТ ПО
АРХИТЕКТУРА ОТ
ЦАРИБРОД

Ерма приветства авантюристи

В

ероятно всичките участници ще
запомнят тазгодишния Международен авантюристически фестивал
„Outdoor Ерма 2019“ по авантюрите,
които изживяха в него. Мероприятието
се състоя за втори път и тази година се
проведе от 14 до 18 август в прекрасния
каньон на река Ерма. В триъгълника,
разположен на териториите на общините Димитровград, Пирот и Бабушница, се събраха 100-тина авантюристи
от Сърбия, Македония и Хърватия.
Дейностите на открито и околната
среда в специалния природен резерват
„Ерма“ обединиха участниците, сред
които имаше и много родители с деца,
в едно голямо семейство. През петте
дни на фестивала те изследваха природните и културните ценности на района.
В програмата бяха включени над 20
различни дейности, които участниците
можаха да си изберат - алпинизъм, катерене, колоездене, йога, бягане в планината, стрелба с лък, влизане в пещера и
др.
Денят на отворените врати, който
се проведе на 17 август в село Власи,
привлече голяма част от посетителите,
които участваха в работилници на
открито. Те можаха да научат за природата и за околната среда чрез игра, а
специална атракция беше змията,

която мнозина искаха да докоснат, за
да разбият страха си или да придобият
нов опит. Специално преживяване и
приключение, което ще остане като
скъп спомен за децата, е надбягването
с препятствия, в което взеха участие
58 деца. Те бяха разделени в отбори, а
състезаваха се, тичайки по пистата из
село Власи и прескачайки препятствия,
също така препускаха през кал и гребаха
с лодки в реката. Много родители се
включиха в надбягването, съпътствайки
децата си по пътеката.
Организатор на Фестивала е Асоциацията „Приключенска мрежа” от Пирот
с подкрепата на Туристическата организация от този град, Сърбияшуме, Спортно-туристическия център „Цариброд“
и местните самоуправления на двете
общини. Фестивалът е подкрепен и от
Министерството на околната среда на
Република Сърбия и от Туристическата
организация на Сърбия. Организаторите
заявиха, че ще продължат с изработване
на сръбско-английски сайт с обозначени
всички пътеки за катерене в каньона на
река Ерма. Освен популяризиране на
пребиваването сред природата, целта на
мероприятието е района, който бройни
хора наричат „сръбски Колорадо”, да се
доближи до повече хора.
С.Дж.

на мен да ми преподава, тъй като един
семестър бях на Еразъм в УАСГ.
По време на следването с доста
успехи бе участвал и в някои конкурси
за архитектурни решения на площади,
жилищни и други обекти. Кои бяха
най-важните ти успехи на това поле?
- От самото начало на следването
изпитвах интерес към архитектурните
конкурси. Най-важните ми успехи на
това поле са следните: Golden mention
награда от световния архитектурен
конкурс Wedding Oasis, който бе обявен
от Young architects competitions от
Италия. Задачата бе да се проектира
луксозен комплекс за сватби в рамките
на един средновековен дворец в близост
од италианския град Асиси. В екипа бяха
и колегите ми Неманя Ранджелович и
Лазар Йович.
Второ място в категорията студентски
проекти на Международния салон на
урбанизма в сръбския град Рума, където
участвах със същия екип, а проекта ни
носеше название „Проект по урбанизация на жилищен квартал в Ниш по
принципите на New Urbanism”.
Първо място от конкурса, обявен от
Община Алексинац, за проект за рекон-

съм благодарен на родителите ми Горан
и Гордана Ранчеви, тъй като внедриха у
мен любовта към архитектурата и винаги
ми оказваха подкрепа.
Къде виждаш бъдещето си като архитект – в родния си Цариброд или пък
някъде в чужбина?
- Като млад архитект би изпитал
голямо удовлетворение, когато бих
останал да живея и работя в Цариброд
или пък в някоя друга среда в Сърбия.
Усещам, че бих можал със своя труд и
знания да допринеса много за развитието на града, съответно на местната
архитектура. За съжаление обаче политическата и икономическата ситуация в
Цариброд и в Сърбия като цяло е такава,
каквато е - не предоставя много възможности за напредък на младите хора,
които са специалисти в отделни области.
Затова, след като се дипломирам в
САФ в Ниш, желанието ми е да завърша
докторантура в столицата на Швеция
Стокхолм. Възнамерявам там и да остана
да живея и работя, доколкото обстановката в Цариброд и в страната ни
продължи да е такава.
Разговора проведе: Б. Димитров

novo.bratstvo.rs
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РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Общинско управление Цариброд
Отдел за финанси
Служба за местна данъчна администрация, селско стопанство и опазване на околната
среда
№ 501-94/2019-14/2
Дата: 05.08.2019 год.
ЦАРИБРОД
А.И.

СЪОБЩЕНИЕ

относно подадения иск за вземане на решение във връзка с необходимостта
от оценка на въздействие върху околната среда и иска за определяне на обема и
съдържанието на студията за оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл. 10., алинея 1., и чл. 14. ал.1., а във връзка с чл. 29., алинея 1. и 3.
от Закона за оценка на въздействие върху околната среда («Сл. вестник на Р Сърбия»
135/04,36/09) компетентният орган за оценка на въздействието върху околната
среда към Общинското управление на Община Цариброд даде следното съобщение
относно подадения иск за вземане решение във връзка с необходимостта от оценка
на въздействие върху околната среда, обема и съдържанието на студията за оценка на
въздействието върху околната среда.
Уведомяват се гражданите и заинтересованите органи и организации, че носителят
на проекта, предприятието „LA SHENAIE INVEST“ ДOO от Цариброд, ул. „Васил
Левски“ № 12, подаде до Община Цариброд – Иск за вземане решение във връзка с
необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда и Иск за определяне
обема и съдържанието на студията за оценка на въздействието върху околната среда
на проекта „Производство на силни алкохолни напитки“ в Цариброд, работна зона
„Белеш“, на кадастрален парцел № 2/13, 2/14 и 2/16 КО Лукавица (№ 501-94/201814 от 02.08.2019 г).
Заинтересованите граждани могат да направят проверка на съдържанието на
исковете всеки работен ден от 10 до 14 часа в помещенията на Отдела за селско
стопанство и опазване на околната среда, ул. „Балканска“ № 12, и да предоставят
своето мнение в срок от 15 дни от деня на публикуването на настоящото съобщение.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Општине Димитровград
Одељење за финансијске послове
Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-94/2019-14/2
Датум: 05.08.2019.год.
Димитровград
А.И.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и
захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
На основу чл. 10. став 1. чл. 14. ст.1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени
утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), надлежни орган за
процену утицаја на животну средину при Општинској управи Општине Димитровград,
даје следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину, обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носиоц
пројекта, предузеће „LA SHENAIE INVEST“ DOO, из Димитровграда, ул. Васил Левски
бр.12, поднео Општини Димитровград – Захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину и Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину за Пројекат „Производња јаких алкохолних пића“ на
локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на катастарској парцели број 2/13, 2/14 и
2/16 КО Лукавица (број: 501-94/2018-14 од 02.08.2019.год).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана
од 10-14 часова у просторијама Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине,
ул. Балканска бр.12 и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СЛУЖБА ЗА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОСЛЕДНО СБОГОМ

със скъпия ни приятел от детство

НИКОЛА ДИМИТРОВ
от Ниш, роден в Цариброд
Тошко, Миодраг, Владица и Мила

На 25 август почина нашият скъп съпруг
и баща

НИКОЛА ДИМИТРОВ
от Ниш, роден в Цариброд
Опечелени:
съпругата Татяна,
синовете Емил и Борис
и дъщерята Теодора

Ние, близките на представилия се пред Господа на 4
август 2019 г. наш мил и непрежалим съпруг, баща, дядо
и тъст

БОРИС ЗАРЕВ (1945 – 2019)

от Ниш, роден в с. Долна Лисина, Босилеградско,
изказваме най-искрена и сърдечна БЛАГОДАРНОСТ
към многобройните роднини, куме, съученици, колеги,
съседи, приятели и познати, които дойдоха да изпратят
заедно с нас скъпия ни покойник до вечния му дом в
долнолисинските гробища и ни изказаха сърдечни и
прочувствени съболезнования по повод скърбната вест за неговата смърт.
От съпугата Миланка и дъщерите Данийела и Милица със семействата си

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 4-ти август тази година завинаги ни напусна нашият
мил и незабравим съпруг, баща, дядо и тъст

БОРИС ЗАРЕВ – БОРКО

живял и работил до последния час в гр.Ниш
На 12-ти септември (четвъртък) 2019 година в 10 часа ще
се състои 40-дневен помен на гробището в село Долна
Лисина.
Скъпи наш, мъка къса ни сърцата, пред твоя гроб стоим,
стоим и ниско свели сме челата, докато сме живи ще
скърбим! Ти беше всичко за нас! Поклон!
Скръбящи: съпругата Миланка, дъщерите Данийела и Милица
със семействата си

Скръбна вест
На 25 август почина нашият скъп
племенник и братовчед

НИКОЛА
ДИМИТРОВ

от Ниш, роден в Цариброд
Погребан бе на 26 август в
Цариброд.
Опечалени:
вуйчото д-р Любен Ален Алексов и
братовчедките д-р Стефани и
д-р Роберта със семействата си

Вечна и блажена памет!
На 4 септември се навършват
СЕДЕМ ГОДИНИ, откакто замина
по пътя на целия свят - за новия
дом на небесата, обичаната ни
съпруга, майка и баба

ВЕЛИКА ХРИСТОВА

От Цариброд, по потекло от с.
Нашушковица
Радвай се в жилището
неръкотворено и вечно - в
Царството на Всемилостивия Бог,
където няма грях и зло, а където
обитават небесните Ангели и
най-чистите души!
От най-близките
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Афоризми

Симеон КОСТОВ
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[[
[[
[[
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[[

Когато падне мрак на очите ни - тогава виждаме всичко.
Нашето бъдеще е в нашите ръце - вързани.
Станах свой човек веднага след като станах техен.
Подадохме ръка за помирение. Още виси във въздуха.
Стоим здраво на краката си: единия в тиня, другия в кал.
Изпушената лула на мира не даде
резултат. Сега пушат нещо друго.
[[ Следа като хърватите измислиха вратовръзката,
последва масово засаждане на върби.

Вицове

- Ако знаех, че си толкова беден
нямаше да се омъжа за теб!
- Ами аз ти казвах, че ти си ми
всичко, ама ти ме мислеше за
романтик!
*
Всяка сутрин леля Нелка, чистачката в Музея за съвременно изкуство, питаше директора:
-Това изкуство ли е или да го
хвърлям?
*
- Сине, къде я намери тая мома
бе??!!
- Под фара на Созопол, тате.
- Не светеше ли тоя фар бе, татковото..
*
Келнер, не виждам таратор в
менюто?
- Има, просто вече се казва «Свеж
детокс коктейл с хидратираща
краставица и натурален йогурт»!
*
Лятна бирария на открито. Двама
мъже пият бира. Единият пита
сервитьора:
- По колко литра бира продавате
дневно?
- Ами около 200...
- А искате ли да ви кажа как да
продавате по 300 литра дневно?
- Естествено!
- Как?
- Просто пълнете чашите до горе...
*
В малко ресторантче се появил
надпис: «Имаме ново ръководство.»
Постоянен клиент пита бармана:
– Какво означава този надпис?
Гледам, че управителят ви е същият!
– Така е, но вчера той се ожени.
*
Собственик на ресторант вика
един от келнерите:
- Гледам, онзи тип в ъгъла вече
половин час спи на масата. Защо не
го изхвърлиш?
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Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964

- Ами, будя го на всеки десет
минути, той иска сметката и си я
плаща.
*
От кой географски район предпочитате да е червеното вино?
- Миии... дайте ми шише вино от
географски район, дето е около 7
лева...
*
Слънце... Плаж...
Почиващ мъж пита майка,
седнала наблизо:
- Извинете, госпожо, това
момченце, дето носи вода от морето
с моята шапка, Ваше ли е?
- Не, какво говорите?! Моето е
онова, умното, което проверява дали
телефонът Ви работи под водата..
*
- Здрасти! Чувам, че си се
оженил?!
- Аха, ожених се...
- За какво ти беше?
- Не ми харесваше да се храня
навън.
- А сега?
- Сега ми харесва...
*
Бях онзи ден на зъболекар. Чакам
си часа в чакалнята и виждам изписано цялото име на зъболекаря
на вратата на кабинета. Съвпада
с името на един висок и снажен,
неземно красив младеж, в който
бях безумно влюбена в гимназията.
Възможно ли това да е той? Дойде и
моят час и пред мен се изправи един
прегърбен чичка, с шкембе, оплешивял. Не е възможно да е той.
След края на процедурата го
попитах:
- Вие слуайно да сте учили в Пета
гимназия?
- Да! Випуск ‘92. Защо?
Стига, бе, тоя ли спаружен дъртак
е моята бивша любов...?
- Ами били сме в едно училище с
Вас!
- Сериозно ли? Вие по какво
преподавахте?

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.
Издава: Издателство “Ново”Братство”, Ниш,
“Кей 29 декември” - 8
ОСНОВАТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО:
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
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при нас иста лудница беше

около матуруту, ама това нейе
нищо спротив това кво ми ичера
разправля деда Лула. Излезал
ньекня у чаршиюту и видел Арсу
бърку. Одил пеша, мъкнул ногьете
и се подпирал с точак. Погледал
га – изцибрел, жълто-зелен, за
стра да га погледаш. Питал га куде
се загубил, не се видели од пролетоска, а он га покарал да седну,
подпрел точакат уз клупуту и
заоратил:
- Байе Луле, мукье ме налегоше.
Ватил съм некикъв кьелепир, нещо
ми се залепило за дебелото црево,
тебе здравлье, да Бог пази. Сликуваше ме и рекоше дека требе под
хитно да се оперишем. Рекоше ми
кве све ретийе требе на приготвим
и я све приготви, тури у фасциклу,
заказа при операторатога у болницуту и отидо. Он погледа ретийете
и рече: Нийе ти потпуна документация и ме изгони. Върну се у
амбулантуту, показа кво съм збрал
од ретийе и моят доктор ми даде
упут за некикву потврду од специалисту. – Оно това не требе, ама
може да се за това удзърта операторат, може съга да требе. Узо и туя
потврду и пак отидо при операторатога. Он набързину погледа
ретийете и рече: - Нийе ти потпуна
документация, а и овай резултат
од кръв ти йе стар, треба нов. Пак
дадо кръв и отидо. Он узе ретийете,
мислим да гьи и не погледа и рече:
- Нийе ти потпуна документация
и ме искара. Пуче ми филмат и од
аутобусат отидо право при йеднога
познатог доктора, пензионера.
Показа му ретийете, он гьи погледа,
усмину се и рече: - Ма ретийете су
ти у ред, ама празне, операторат
сака паре. – Па що не каже, тегли
му я дългуту. Колко да му однесем,
свече да му купе за ньи? – Море
много свече може да купе, без 1000
йеврикьа не иди. И да ти кажем
дека не йе много скупо. Ако идеш
при приватника, тая операция че
те коща повече. Мора да платиш и
ньему и на операторатога. Утеши
ме. Стисну се я ко циганче пред
облак и си излезо. Имайео 500 евра,
бео гьи засълнул за църни дни и оку
синатога, та му реко дека ми хитно
требу 500 евра за операцию. Ютре
дън синат дойде, донесе парете и
ме одвезе у болницуту. Я уз пут
завре 1000 евра под каишкуту на
саатат и ка ми операторат пак
рече дека ми документация нийе
потпуна, я подиго рукават, уж да
видим колко су саати. Докторат

изцъкли ка виде еврите. Дадо
му гьи, а он одма окну сестру и
вой нареди: - Спремите кревет за
овог човека, треба под хитно да га
оперишем. Ретийете и не погледа.
Опериса ме, ама си ме не бива.
- Ма йевтино си минул, рекъл
му Лула. Ти знайеш нашега Милчу
шилото. Ньему узели докторе 6000
евра да му оперишу сърце! И на
Драгу Галинога сакали толкова. Он
окнул синатога да му испрати еври,
а синат дошъл. Драга говореше
дека се нагодил с докторатога да
му даде 5 000 евра и он га оперисал.
Уштедили илядарку.
- Бре Луле, рекъл Арса, не съм
знал дека могло да се пазари. А и
додека не закаса сам си мислил
дека йе здравството при нас
безплатно, кико що орате? А оно
не било съсвем тека. Ако държавата не узима, узимаю докторйете.
- Е Арсо, у старо време су човеци
умирали дека немали паре, а и
немало докторйе. А съга има
докторйе, ама ако си немаш везу и
паре – че си умреш ко куче.
- Море Луле, съга при нас повече
гледаю кучищата, него ли човеците. Праве иже за ньи, некикви
азили ли, мазили ли, не знам. Ране
гьи, лече и чуваю и това без паре.
Оно и за стари човеци има домове
за старци, ама тамо не примаю
без паре. Требе човек да си даде
пензиюту, све що има или ньегови
да доплачаю, ако пензията не
стигне.
- Тека изпада – по добре да
си куче, него ли човек! рекъл
Лула. Ама мислим, дека си йе
пак много по-добре да си човек,
ама истинскьи човек, а не само да
имаш форму на човека. И да не си
толкова дърчан за паре.
Деда Мане, мой Лула си дойде
умислен и ка ми каза кво се десило
с Арсу рече: - Бабо, од съга требе
свакьи месец да засилньуйемо по
некой евро за не дайте Боже или че
си липсуйемо ко пцета. Това важи
и за вас, деда Мане. Нейе случайно
рекъл народат: - Беле паре за црни
дни.
Само некико се намножили
църните дни, а белете паре се
намалише.
Айд у здравлйе.

а
с
у
С
Баба

• Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов
• Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов, Даниела Христова и Снежана Джелич • Технически
редактор и компютърен дизайн: Ивица Миленкович
• Електронна поща: prelombratstvo@gmail.com • Телефони: Директор: (тел./факс) 018 242-700,
• Вестникът излиза два пъти в месеца. Ръкописите не се връщат.
• Собствени приходи 330-3002545-68, CREDIT AGRICOLE.
• Печата: “Свен”, Ул. “Стоян Новакович”, 10, 18000, Ниш, тел./факс +381 (18) 248 142

