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ИНТЕГРИРА МУЛТИКУЛТУРАЛНОТО РАЗВИТИЕ МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ
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стр. 4 В близост до Цариброд 

ЦАРИБРОДЧАНИН 
П Р О И З В Е Ж Д А Л 
КАНАБИС
Полицейското управление (ПУ) в 

Пирот тези дни съобщи, че в близост 
до Цариброд е арестуван цариброд-
чанин с инициалите Н. С. (роден 
през 1954 г.), заподозрян във вършене 
на углавното дело производство и 
разпространяване на упойващи веще-
ства. 

В краткото съощение на ПУ се 
казва, че в околността на Цариброд 
полицията намерила парцел със 
засаден индийски коноп и иззела 41, 
5 килограма на това растение в суров 
вид, докато при обиска на къщата на 
заподозрения са намерени още 29 
грама марихуана. 

По нареждане на висшия прокурор 
в Пирот на заподозрения Н. С. е нало-
жена мярката 48-часово задържане 
под стража. След това срещу него 
бил повдигнат обвиненителен акт за 
углавно дело и той завършил в проку-
ратурата, където съдия за предвари-
телна процедура му наложил предва-
рителен арест от 30 дни. 

„Ново Братство” междувременно 
узна, че извършителят на углавното 
дело засаждал индийския коноп в с. 
Скървеница.  

Б. Д. 
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СТЕФАН СТОЙКОВ УЧАСТВА 
В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ С 
ОМБУДСМАНА ЗОРАН ПАШАЛИЧ
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НОВА УЛИЦА ОТ ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА КЪМ КВАРТАЛА МАГУРКА 

Босилеградчани ще могат 
да регистрират военните си 
джипове и камиони

стр. 5ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ 
НА ПЪРВОЛАЧЕТАТА стр. 11

ПАКЕТИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ПЕНСИОНЕРИ
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СТЕФАН СТОЙКОВ УЧАСТВА В ТРЕТОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ С 
ОМБУДСМАНА ЗОРАН ПАШАЛИЧ
Председателят на Националния 

съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
взе участие в заседанието за третото 
тримесечие на представителите на 
националните съвети на националните 
малцинства в Сърбия с омбудсмана 
Зоран Пашалич. Представителите на 
националните съвети имали възможност 
да запознаят омбудсмана с проблемите, 
пред които са изправени национал-
ните малцинства, и да поискат помощ и 
съдействие за тяхното решаване. 

Председателят на нашия НС Стефан 
Стойков заяви, че в изказванието си е 
запознал омбудсмана и присъстващите 
с резултатите и постиженията на Наци-
оналния съвет на българското нацио-
нално малцинство и с проблемите, с 
които се срещат нашите сънародници в 
упражняването на правата им в областта 
на образованието, културата, информи-
рането и служебната употреба на езика 
и писмото. „В речта си особено потен-
цирах проблема на (старо) „Братство”, 
както и решаването на отделни случаи, 
за които някои наши сънародници са се 
обърнали за помощ към Националния 
съвет.“    

Стойков изтъкна, че е изказал 
благодарност към омбудсмана Зоран 
Пашалич и сътрудничките му Драгана 
Вуйков и Даяна Майданац, които, както 
посочи, винаги проявяват готовност и 
оказват помощ на нашия НС при разре-
шаване на проблемите, свързани с нару-
шаването на правата на нашите сънарод-
ници в Сърбия.

Както предадоха медиите, омбу-
дсманът Зоран Пашалич заявил след 
срещата, че положението на малцин-

ствата в Сърбия общо взето е добро, а че 
малцинствата най-често се оплакват от 
упражняването на правото да използват 
майчиния си език и писмото, както и 
правото на образование.

„Част от проблемите успяхме да 
разрешим, а някои са в процеса на реша-
ването им, но това са нашите дейности. 
Позицията на малцинствата по отно-
шение на законодателството е добра», 
казал Пашалич по време на срещата. 
«Винаги, когато представители на наци-
оналните малцинства се оплачат до 
нас, ние подхождаме към този въпрос 
изключително сериозно и в повечето 
случаи го решаваме доста бързо», изтъ-
кнал Пашалич. Той посочил и примера 
на пътните документи на Република 
Сърбия, когато по искане на предста-
вители на национални малцинства, 
названието „сръбско гражданство“ е 
променено в „гражданство на Република 
Сърбия“.

По време на визитата си в Нови 
Пазар омбудсманът имал срещи и с 
граждани, които имали нужда да им се 
помогне при решаването на определени 
проблеми. 

Заседанието на представителите на 
националните съвети на националните 
малцинства в Сърбия с омбудсмана 
Зоран Пашалич за първото тримесечие 
от годината се състоя в Белград, следва-
щото (за второто тримесечие) се проведе 
през май в Босилеград, когато домакин 
беше Националният съвет на българ-
ското национално малцинство, а заседа-
нието за четвъртото тримесечие ще се 
състои в Суботица в края на годината.

П.Л.Р.

Акции на ОС на СНС в Цариброд 

ДОБРОВОЛЕН ТРУД В 
КОМУНАЛНАТА СФЕРА 

Членовете на Общинския съвет на 
Србъската прогресивна партия 

в Цариброд през лятото проведоха 
няколко доброволни комунални акции, 
по време на които възстановиха баскет-
болно игрище на улица „Борческа”, 
баскетболно игрище в с. Белеш, уредиха 
пространството около Културния дом 
в с. Гоин дол, боядисаха скамейки на 
няколко места в общината и др. 

Повечето от работите цариброд-
ските прогресисти завършиха сами, но 
там, където това все пак не можаха, на 
помощ им се притекоха представители 
на „Комуналац” и СТЦ „Цариброд”, 
които донесоха адекватни инструменти 
и малко им помогнаха да финализират 
започнатите дейности. 

Скромните финансови средства за 
провеждане на работите пое предимно 

Общинският съвет на партията, но 
очевидци твърдят, че определени 
членове на партията, взели участие в 
акциите, дори и от собствения си джоб 
са отделяли средства с цел да се купят 
определени материали, необходими за 
ремонтните дейности – бои, четки и др., 
докато някои активисти са донасяли от 
къщи стълби, бормашини, метли... 

 Провеждайки доброволните трудови 
акции, прогресистите на практика 
искаха да покажат, че не всичко е в 
парите, а е важен и мотива да се направи 
нещо положително за средата, в която 
се живее, на базата на доброволен труд, 
съответно, както някои прогресисти по 
време на акциите предпочетоха да се 
изразят – прогресивния активизъм. 

Б. Д.

МАНАСТИРЪТ „СВ. ЙОАН БОГОСЛОВ“ В ПОГАНОВО 
КАТО ИНСПИРАЦИЯ ЗА ТВОРЧЕСТВО
От 10-и до 19-и септември в с. Пога-

ново ще се проведе 27-ият Междуна-
роден художествен пленер „Погановски 
манастир 2019“ – едно от най-значимите 
културни мероприятия в Община Дими-
тровград и в тази тази част на Сърбия.

По думите на Зоран Андонов, упра-
вител на Галерията „Методи Мето 
Петров“, тазгодишният пленер ще 
събере 12 художници от 5 страни. В 
проявата ще участват: Селма Тодо-
рова, Краси Тодоров, Стоил Мирчев, 
Биляна Василева и Валентин Топалов 
от България, Милица Илич, Красина 
Панайотов, Бранимир Каранович и 
Георги Георгиев от Сърбия, Момир 
Кнежевич от Черна гора, Стефан 
Анцевски от Северна Македония и 
Джзепе Гонела от Италия.

Събитието, в което досега са участвали 
над 300 творци от различни континенти, 
бе открито на 10 септември в живопис-
ното село Поганово, на само няколко 
километра от средновековния манастир 
„Свети Йоан Богослов“, известен като 
Погановски манастир, в конака „Тоша“, 
където участниците са настанени.

По време на пленера художниците ще 
имат възможност да посетят културно-и-
сторическите забележителности в Дими-
тровградско: покрай манастира „Св. 

Йоан Богослов“ и манастирите „Успение 
Богородично“ в с. Суково, „Св. Кирик и 
Юлита“ и „Св. Петка“ в Смиловци. Ще 
се отбият и до Народната библиотека 
„Детко Петров“,  до Спортно-туристи-
ческия център, а ще обиколят и Смилов-
ските езера.

Организатори на проявата са Култур-
ният център „Димитровград“ – Гале-
рията „Методи Мето Петров“, под 
патронажа на Община Димитровград 
и Националния съвет на българското 
национално малцинство.

С.Дж.

134 години от Съединението на България
На 6 септември се навършиха 134 

години от Съединението на Източна 
Румелия с Княжество България.

След Берлинския конгрес от 1878 
година България е разделена на Княже-
ство България и Източна Румелия (в 
пределите на Османската империя). 
Останалото под османска власт 
българско население се стреми към 
обединяване с освободените българи. 
Така през 1880 година е създаден Българ-
ският таен централен революционен 
комитет (БТРЦК), чиято основна задача 
е да осъществи обединението на Княже-
ството с Източна Румелия. През есента 
на 1885 година двете части на страната се 
обединяват.

България отбеляза 134 години от 
Съединението на Източна Румелия с 
Княжество България. Общоградски 
чествания по повод националния 
празник - 6 септември, се организи-
раха във всички градове на страната. 
В честванията се включиха представи-
телни военни формирования. Кулми-
нацията на честванията бе в Пловдив на 
площад «Съединение». Там се състоя 
тържествената заря – проверка по повод 
134-та годишнина от Съединението на 
България и Празника на град Пловдив, 

на която присъстваха президентът на 
Република България Румен Радев и пред-
седателят на Народното събрание Цвета 
Караянчева. Държавният глава Румен 
Радев произнесе слово по повод 134-ата 
годишнина от Съединението.

В София граждани и институции 
поднесоха венци и цветя пред Мавзоле-
я-костница на княз Александър Батен-
берг.

Община Велико Търново  отбележи 
Съединението с чествания, съорганиза-
тори на които бяха още Националният 
военен университет „Васил Левски” и 
Великотърновската Света митрополия. 
Състоя се военен ритуал за издигане 
на националното знаме на Република 
България пред общината. Беше открит 
и паметник на ген. Сава Муткуров, а 
бе излъчен и спектакълът «Царевград 
Търнов - звук и светлина» на пл. «Цар 
Асен I». 

Към българите в Сърбия се обърна 
извънредният и опълномощен посланик 
на Република България в Република 
Сърбия, негово превъзходителство Радко 
Влайков, който им честити Деня на 
Съединението.

С.Дж.
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В с. Градине 

„КОМУНАЛАЦ” ЩЕ ПОДДЪРЖА 
МЕСТНИЯ ВОДОПРОВОД 

Селото през това лято имаше жесток 
проблем с водоснабдяването. 

Както узна „Ново Братство”, разгова-
ряйки с жители на крайградското 

село Градине, местния водопровод зана-
пред ще поддържа общественото пред-
приятие „Комуналац”. 

Селото неотдавна посетил кметът 
на общината д-р Владица Димитров и 
ръководители на „Комуналац”, които с 
градинчани говорили по темата за водо-
снабдяването днес и в бъдеще. По време 
на срещата било договорено за местната 
водопроводна мрежа занапред да се 
грижи комуналната фирма. Градинчани 
споделили опасението, че взривовете 
в района на селото при изграждането 
на новото трасе на автомагистралата, 
продължили по-дълъг период от време, 
са довели до секване на прилива на 

водата от тамошните извори. Изтъкнато 
било и недобросъвестното ползване на 
водата от местния водопровод от страна 
на определени градинчани. 

Селото през това лято имаше жесток 
проблем с водоснабдяването. През по-го-
ляма част от лятото вода от чешмите 
просто не течеше. Много домакинства 
спасение намераха в бунарите, като си 
купиха с лични средства, дори и хидро-
фори. Те изразходват ток, но друго 
решение не съществуваше. 

Събеседници на вестника ни от с. 
Градине ни информираха, че водата от 
бунарите е ползвана за поене на добитък, 
а се е ползвала и за къпане и пране. Що 
се отнася до годността й за пиене, селя-
ните били предпазливи и по принцип за 
целта си купували бутилирана вода. 

Б. Д. 

Босилеград

НОВА УЛИЦА ОТ ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА 
КЪМ КВАРТАЛА МАГУРКА 
В Босилеград е вход изграждането на 

нова улица от индустриалната зона 
до главния път към квартала Магурка. 
Тя е прокарана зад текстилния завод 
„Кобос” и се свързва с главния път за 
Магурка при входа на бившия цех за 
преработка на зеленчуци и овощия 
„Здравле”. Освен прокарването и 
асфалтирането на новата улица, както 
и изграждането на тротоари от двете 
страни на пътното платно, ще бъде 
сложена и нова асфалтова настилка 
по цялата й дължина - от новия мост 
над Драговищица до текстилния завод 
„Кобос”. Стойността на проекта е 20 
милиона динара, а както заяви кметът 
Владимир Захариев, правителството е 
отпуснало средствата въз основа на разго-

ворите и договорите му с държавния 
връх на Сърбия начело с президента 
Александър Вучич и министърката на 
строителството, инфраструктурата и 
транспорта Зорана Михайлович.

Общината от своя страна финансира 
подготвянето на всички необходими 
удостоверения и административни 
актове, свързани с решаването на имуще-
ствените въпроси за парцелите,  през 
които минава новата улица, каза Заха-
риев и добави, че изказва голяма благо-
дарност към собствениците на парцелите 
за проявеното разбирателство, с което са 
създадени условия за успешна реали-
зация на проекта. 

П.Л.Р.

ПРОДЪЛЖАВА АСФАЛТИРАНЕТО НА 
РЕГИОНАЛНИЯ ПЪТ БОСИЛЕГРАД - 
ГРАНИЧНИЯ ПРЕХОД ГОЛЕШ
В ход е полагането на асфалтова 

настилка на регионалния път Босиле-
град - Граничния преход Голеш. Според 
плана ще бъде асфалтирана отсечка с 
дължина от 1,5 километра от Рикачево 
към Бистър, а изпълнител на работите е 
предприятието „Пътищата на Сърбия”. 
Предварително през лятото бяха извър-
шени необходимите подготвителни 
работи върху пътното платно за полага-
нето на асфалтова настилка.   

По думите на кмета Владимир Заха-
риев асфалтирането на отсечката на 
регионалния път до Граничния преход 

Голеш и до мината в Караманица финан-
сира републиканското правителство, а 
въз основа на договорите с президента 
Александър Вучич и с министърката на 
строителството, транспорта и инфра-
структурата Зорана Михайлович.   

Захариев подчерта, че междувременно 
се изготвя и необходимата проектно-тех-
ническа документация за продължаване 
на асфалтирането на този регионален 
път, което също финасира Правител-
ството на Сърбия. 

П.Л.Р. 

ОУ „Георги Димитров” в Босилеград 

В ПЪРВИ КЛАС ЩЕ СЕ УЧАТ 44-МА УЧЕНИЦИ
През учебната 2019/2020 година в 

Основното училище „Георги Дими-
тров” в Босилеград в първи клас са 
записани общо 44-ма първокласници. В 
централното училище в града ще се учат 
24 първолачета - 6 в паралелката, в която 
обучението ще се провежда изцяло на 
майчин български език, и 18 в пара-
лелката с обучение на сръбски език. 10 
първолачета ще се учат в четирикласното 
училище в Райчиловци, по две в Пара-
лово и Долна Любата, а по един в Ради-
чевци, Гложйе, Рикачево, Бистър, Горна 
Любата и Долно Тлъмино.  

През новата учебна година в основ-
ното училище в нашата община ще 
се учат общо 393-ма ученици - 286 в 
централното училище в града, а остана-
лите в подведомствените четирикласни 
и осмокласни училища в селата. От тази 
учебна година седмокласниците ще се 
учат по нова учебна програм, тъй като 
са включени 3 нови предмета - инфор-
матика ще се изучава като задължителен 
предмет, а вместо физическо възпи-
тание и техническо образование, ще се 
изучават „физическо и здравно възпи-
тание” и „техника и технология”. 

По традиция първият учебен ден бе 
отбелязан тържествено в централното 
училище в Босилеград, където четвър-
токласниците заедно с учителите си и 

тази година бяха подготвили културна 
програма за първолаците и родителите 
им. От украсената бина в училищния 
двор те ги приветстваха със стихотво-
рения, рецитали и песнички, посветени 
на училището и на първия учебен ден.

 Най-малките ученици и техните 
родители приветстваха и кметът 
Владимир Захариев и директора на 
училището Методи Чипев, пожелавайки 
им здраве, щастие и успех в училището.

В речта си кметът Захариев изтъкна, 
че поздравява всички родители на 
първолаците, без оглед на кой език са 
избрали да се учат децата им, а особена 
благодарност изказа към родителите, 
които са записали децата си в паралел-
ките, в които обучението ще се провежда 
изцяло на български език. 

- Не само, че децата ще имат възмож-
ност да се учат на майчин език, но 
с откриването на нови паралелки с 
обучение на български език е осигурена 
и работа за повече учители и преподава-
тели в училището, подчерта той.  

От името на общината кметът подари 
на първолаците тетрадки, учебни пома-
гала и футболна топки, а учениците, 
които се учат на майчин език, получиха 
и по един таблет. 

П.Л.Р.
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Сдружението на пенсионерите в Босилеград 

ПАКЕТИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ПЕНСИОНЕРИ
Общинското сдружение на пенсио-

нерите в Босилеград обезпечи 90 
пакета с хранителни продукти и средства 
за лична хигиена за най-бедните пенси-
онери в общината. Стойността на един 
пакет възлиза на 750 динара. Председа-
телят на босилегрдската пенсионерска 
организация Панайот Дойчинов заяви, 
че става дума за редована акция, с която 
се цели да се помогне на най-бедните 
членове на сдружението. 

„По-голяма част, около 70% от сред-
ствата за закупуване на пакетите, осигури 
общината, която редовно финансира 
дейностите на нашето сдружение, 
докато около 30% от сумата отделихме 
от средствата, събрани от членския 
внос. Списъците с лицата, които полу-
чават помощ, изготвиха осемте местни 
организации на сдружението, а самата 
подготвка и предоставянето на пакетите 
е ръководено от комисия, която бе сфор-
мирана за тази цел”, изтъкна Дойчи-
инов. 

В пенсионерското сдружение подчер-

тават, че докрая на годината планират 
да организират още една такава иници-
атива, в която да бъдат включени още 
социално слаби пенсионери, нуждаещи 
се от помощ.

В Босилеградска община в момента 
има около 1 600 пенсионери, а в сдруже-
нието на пенсионерите членуват около 
700 от тях.

П.Л.Р.

Пресконференция на кмета на Царибродско д-р Владица Димитров 

ОБЩИНАТА ЩЕ НАСТОЯВА ДА ИЗТЕГЛИ 
ВЪЗМОЖНО ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ НИП

Кметът на Царибродска община д-р 
Владица Димитров тези дни събра 

журналисти с цел да ги запознае с дейно-
стите, които общината предприема по 
случай оповестения Национален инве-
стиционен план (НИП), за който в пред-
стоящия период от няколко години ще 
бъдат заделени между 10 и 12 милиарда 
евро. В самото начало на пресконферен-
цията първият царибродчанин наблегна, 
че към обществеността се обръща изклю-
чителено в качеството си на кмет, а не и 
като партиен лидер на общинско ниво. 

От 20-минутното му изказване посо-
чваме следните акценти: 

Местното самоуправление е сфор-
мирало тим, в чийто състав са инже-
нерите от различни области Слободан 
Антов, Бобан Петров, Васка Джокич 
и Саша Марков, юристките Бригита 
Тошева и Наташа Каменова и иконо-
мистите Даниела Глигорова и Саша 
Манчев. Кметът каза, че в тима може би 
ще постъпят и други лица, стига да са 

комептентни и да искат да се ангажират 
по въпроса.  

Приоритетите ще са водоснабдява-
нето и канализационните мрежи в града 
и в селата. От първично значение за 
получаване на средства от НИП ще са 
проектите. Коя среда ги има налице, тя 
ще има превъзходство. Кметът каза, че 
средства за инвестиции ще получават не 
среди, които са най-големи, съответно 
с най-голям брой жители. По въпроса 
предпочете да се изрази ефектно и мета-
форично: „Средствата няма да се заделят 
по хубост, а всичко ще зависи от факта 
дали съществуват проекти или не.”  

В Царибродска община един от 
първите проекти, за реализиране на 
който ще се търсят средства от НИП, ще 
е изграждането на водопровод в с. Пога-
ново, тъй като за него вече съществува 
изготвен проект. Царибродска община, 
както впрочем и останалите общини и 
градове в Сърбия, които се стремят да 
теглят средства от НИП, ще имат задъл-

жението да заделят средства за изготвяне 
на проектите, за плащане на надзорните 
съвети, но с 5 до 20 на сто ще участват и 
в самото реализиране на всеки отделен 
проект. „Да заделим, примерно, 10 на 
сто общински средства за изграждане на 
водопровод в с. Поганово, съответно – 2, 
8 милиона (проектът общо възлиза на 
28 млн. динара), мисля, че това е реална, 
осъществима опция за общината”, 
коментира Димитров. 

В местното самоуправление ще насто-
яват с помощта на средства от НИП 
да се реши проблема с водоснабдява-
нето предимно в селата в районите на 
Висок и Забърдие, добави той, посо-
чвайки конкретни села в тези райони, 
които имат проблеми с водоснабдява-
нето – Сенокос, Моинци и др. Особено 
внимание ще се обърне към проучването 
на източниците на питейна вода, след 
това към въпроса какво е състоянието на 
съществуващите водопроводни мрежи, 
дали някъде е нужна реконструкция, 
колко потребители имат водомери, а 
колко са се привързали към мрежите 
незаконно и т.н. „Всички потребители 
занапред ще трябва да имат водомери 
и това ще е един от приоритетните 
въпроси, които ще трябва да решим, 
тъй като най-напред трябва да знаем 
точната цифра колко вода реално се 
изразходва, като в този случай ще можем 
да изчислим точно и какви са загубите 
на водата в самата мрежа”, подчерта 
кметът. 

Един от приоритетите ще е и изграж-
дането на нова пречиствателна станция 
за отпадъчни води. Настоящата в с. 
Белеш вече не е годна употреба, опцията 
да се ремонтира е отпаднала, но с 
помощта на ЮНДП се изготвя проект 
за изграждане на нова станция, който би 

трябвало да бъде готов до края на насто-
ящата година. 

Една от целите ще е и тази с помощта 
на средства от НИП в самия град в 
областта на водоснабдяването да се 
подменят всички стари и износени 
тръби, включително и азбестовите, и да 
се сложат нови от съвременен материал. 

Що се отнася до канализационните 
мрежи в общината, горепосоченият 
тим между другото ще има задача да 
изготви подробен анализ на състоя-
нието на мрежите, каза Димитров и 
добави, че местното самоуправление 
в момента изготвя кадастър на кана-
лизационни мрежи в територията на 
Царибродско, след което ще се съзират 
важни сведения, отнасящи се до това: 
колко домакинства са привързани към 
мрежата легално, колко нелегално, има 
ли места, където в мрежите прониква 
атмосферна вода и др. На базата на този 
кадастър ще се присътпи към изготвя-
нето на хидравличен модел, с който ще 
се съзират проблемите в канализацион-
ната система, след което това проучване 
ще представлява основата за изготвяне 
на проект за репарация и реконструкция 
на канализационната система и канали-
зационния колектор, сподели кметът. 

Той заключи, че Царибродско ще 
се старае да изготви възможно повече 
качествени и реални проекти, с които 
да кандидатства за получаване на сред-
ства от НИП и, както предпочете да се 
изрази, „абсорбира възможно повече 
средства от него.”

По въпроса за средствата, които 
за целите ще трябва да се отделят от 
общинския бюджет, изрази становището 
си, че „няма да са проблематични”.  

Б. Димитров 



13 септември 2019 година НОВИНИ ОТ ОБШИНИТЕ 5
novo.bratstvo.rs

Фотооко  
Кaза ли някой, че сено се прекарва с трактор? Ето, вижте, че за целта може да послужи и друго превозно средство. 

Б. Д.  

Сено 

Община Босилеград ще бъде 
покрита с 4G мрежа 

Цялата територия на Община Боси-
леград ще бъде покрита със сигнала на 
4G интернет мрежата на Мобилната 
телефония на Сърбия (МТС), което ще 
обезпечи бърз достъп до Интернет и 
изключително висока скорост на преноса 
на данни.

Кметът Владимир Захариев изтъква, 
че проекта се реализира благодарение 
на договора между общинското ръковод-
ство с държавния връх на Сърбия начело 
с президента Александър Вучич и с ръко-
водството на МТС и Телеком Сърбия. 

- С релизацията на този проект 
цялата територия на общината ще бъде 
покрита с бърз и качествен интернет 
сигнал. По този начин гражданите на 
босилеградска община ще имат същия 
достъп до интернет, както и онези, които 
живеят в Белград и в другите по-големи 
градове във вътрешността на Сърбия. От 
въвеждането на 4G мрежата полза ще 
имат всички граждани, а общинските и 
държавни институции ще имат бърз и 

качествен достъп до единствените бази 
от данни в регистрите на министерствата 
на здравеопазването, държавната адми-
нистрация, образованието и др., заяви 
Захариев.

За реализацията на проекта са монти-
рани най-съвременни уреди на всички 
ретранслатори на МТС в територията 
на Босилеградска община и на един 
ретранслатор на Теленор, за която цел 
държавата е отпуснала 16 милиона 
динара. 

Захариев изказа голяма благодар-
ност и към директора на Сектора за 
безжичната мрежа на Телеком Сърбия 
Джордже Марович.

- С г-н Марович постоянно поддър-
жаме контакти и вече договорихме да 
бъдат подменени всички батерии на 
базисните станции на територията на 
общината, изтъкна кметът и добави, че 
е договорено и откривнето на филиал на 
Телеком Сърбия в Босилеград.

П.Л.Р.  

В БОСИЛЕГРАДСКО СТАРТИРА НОВИЯТ ЛОВЕН СЕЗОН
На 1 септември в Босилеградско 

започна ловен сезон на диви свине 
2019/2020, който ще продължи до 31 
януари следващата година. От Ловното 
дружество „Сокол” съобщават, че за 
ловни дни са определени неделя и 
държавните празници, както и всяка 
събота през декември, и изтъкват, че и 
тази година е  забранен ловът на терито-
риите на селата Паралово и Църнощица.  

Славко Григоров, председател на 
босилеградското ловно дружество, поже-
лава успешен ловен сезон на всички 
ловци и същевременно апелира към 
тях по време на лововуване да спазват 
закона и правилата за лов и да се грижат, 

както за личната си, така и за безопас-
ността на другите ловци. Той подчерта, 
че в момента в дружеството членуват 
към 400 ловци, петдесетина повече от 
миналия сезон. Григоров изтъкна, че до 
30 септември е позволен и лов на срън-
даци, според правилата за ловуване на 
този вид дивеч.  

И тази година ловното дружество 
е сключило договор с ветеринарната 
амбулатория в Босилеград за безплатен 
преглед на месо от отстреляните диви 
свине. С цел обезпечаване на по-голяма 
сигурност на ловците при ловуване, 
преди началото на новия сезон  друже-
ството е подсигурило флуоресцентни 

жилетки за всички свои членове. 
Председателят на сдружението на 

босилеградските ловци добави, че мина-
лата седмица Ловният съюз на Сърбия 
в Босилеград организирал обучение 
за ръководители на ловните дружини, 
което успешно преминали около 100 
ловци и получили съответни сертифи-
кати от Ловния съюз.

Абонамента за предстоящия ловен 
сезон възлиза на 9 хиляди динара. За 
пенсионерите абонамента струва 5 
хиляди динара, за жени - 3 хиляди, 
докато сезонния абонамент за млади - 
начинаещи ловци, е хиляда динара. 

П.Л.Р.

Босилеградчани 
ще могат да 
регистрират 
военните си 
джипове и камиони
Проблема с регистрирането на 

военните джипове и камиони е 
разрешен и всички собственици на 
такива возила в бъдеще ще могат да ги 
регистрират доколкото предоставят 
необходимите документи и осигурят 
необходимите технически изисквания за 
превозните си средства. Това стана ясно 
след като въз основа на иск на общин-
ското ръководство в Босилеград дойде 
екип от Министерството на вътрешните 
работи и от Държавната агенция за 
сигурността на движението от Белград и 
поясни условията и техническите изис-
квания, необходими за регистрация 
на военните джипове и камиони. На 
срещата било отхвърлено твърдението, 
че такива возила в бъдеще въобще не 
могат да бъдат регистрирани. 

Много босилеградчани притежават 
военни джипове - УАЗ, ГАЗ, Фиат, 
Кампаньола и др., както и камиони 
- ТАМ 110, ТАМ 150, Пинцгауери 
др., които са закупили втора ръка от 
войската, или от трети лица, а чийто 
пръв собственик е била войската. Освен 
това и публичните предприятия „Пред-
приятието за строителни площои и 
пътища” и „Услуга” също притежават 
военни камиони, с които извършват 
дейностите си в труднодостъпните 
планиски райони.

До тази година регистрирането на 
такива джипове и камиони е било 
безпрепятствено, обаче през послед-
ните няколко месеца упълномощените 
фирми за извършване на технически 
преглед на превозните средства отка-
зват да им издават удостоверения за 
техническа изправност, с обяснение, че 
това са били военни превозни средства. 
Междувременно някои собственици 
на джипове си ги закараха в България, 
където ги регистрирали без никакви 
препятствия.

Кметът Владимир Захариев казва, че 
общинското ръководство се ангажирало 
за решаването на този проблем и се 
застъпило да помогне на собствениците 
на такива джипове и камиони. 

- Направихме контакти лично с мини-
стъра на вътрешните работи Небойша 
Стефанович и с представителите на 
Агенцията за сигурността на движе-
нието, след което в Босилеград дойде 
екип от Министерството и от Агенцията 
и на място подробно запозна собстве-
нинците на споменатите превозни сред-
ства с техническите и административни 
изисквания, които задължително трябва 
да бъдат изпълнени при регистрирането 
на такива военни джипове и камиони. 
Освен техническита изправност, собстве-
ниците ще трябва да предоставят и 
съответните документи за първата реги-
страция на превозното средство, посочи 
кметът и добави, че общината винаги е 
готова да съдейства на всички граждани 
при регистрирането на такива возила.

Захариев добави още, че с представи-
телите на Министерството и Агенцията е 
договорено в бъдеще в Босилеград да се 
извършва и задължителното атестиране 
за военните камиони и джипове. 

П.Л.Р. 
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В Детската градина „Детска радост” в Босилеград

38 ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ КУРС

В предучилищния курс в Босилеград 
през учебната 2019/2020 година ще се 

учат общо 38 деца. 25 са записани в двете 
паралелки в Детската градина „Детска 
радост” в града,10 в подведомствената 
паралелка в с. Райчиловци, две в чети-
рикласното училище в с. Паралово, а 
едно в училището в с. Млекоминци.За 
децата, които ще се учат в четириклас-

ните училища, ще се грижат началните 
учители в тези села. 

Учебната програма предвижда заня-
тията за децата в предучилищния курс 
да се провеждат всеки делничен ден от 8 
до 12 часа. В края на учебната година те 
ще получат удостоверения за завършен 
предучилищен подготвителен курс, 
който документ е задължителен при 

записването им в първи клас.
Директорът на детската градинаТоше 

Александров заяви, че за всички малчу-
гани от предучилищния курс общината 
и тази година ще осигури безплатни 
учебници.

По думите на директора услугите на 
детската градина в града и тази година 
ще ползват и четирдесетина малчугани 
на възраст от 3 до 5 години и половина, 
които ще бъдат разпределени в две 
възрастови групи. За тях ще бъде орга-
низиран целодневен престой от 7 до 
15 часа. Александров посочи, че ведом-
ството и тази година е посрещнало 
децата подготвено, като са почистени, 
уредени и дезинфекцирани всички 
помещения, мебели, играчки и учебни 
помагала. Директорът добави още, че в 
рамките на детската градина е и детският 
кът в Културния център „Босилеград”, 
който работи всеки делничен ден от 7 до 
19 часа, а в него са ангажирани 4 възпи-
тателки. 

П.Л.Р.

В босилеградската гимназия 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2019/2020 ЩЕ СЕ 
УЧАТ 198 УЧЕНИЦИ
През настоящата учебна година в 

гимназията ще се учат общо 198 
ученици, с8 по-малко от предишната. 
Във всички класове ще има по три пара-
лелки - по една, в която обучението 

се провежда на български, и по две с 
обучение на сръбски език. 

В първи клас са записани 50 ученици 
- 12 в паралелката, в която обучението 
ще се провежда изцяло на майчин 
български език и 38 в двете паралелки с 
обучение на сръбски език. Във втори клас 
ще се учат 51 ученици -12 на български и 
39 на сръбски; в трети 46 - 7 на български 
и 39 на сръбски;броят на бъдещите 
абитуриенти е 51–от тях 11 ще се учат на 
български и 40- на сръбски език.

Директорът на гимназията Владимир 
Григоров изтъква, че през лятната 
ваканция са варосали първия етаж и са 
почистени и дезинфекцирани всички 
класни стаи, коридори и други поме-
щения на другите два етажа. Четири 
класни стаи, т.е. по една за всеки клас, са 
оборудени с компютри и видеостени за 
по-качествено съвременно обучение. Той 
добави и това, че през току що започна-
лата учебна година обучението във втори 
клас ще се провежда по нова учебна 
програма.

П.Л.Р. 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 
В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 
УЧИЛИЩА
По повод началото на новата учебна 

година в босилеградското основно 
училище и гимназията бяха проведени 
редовни родителски срещи.

Освен въпросите, свързани с правата и 
задълженията на учениците, родителите 
и учителите през настоящата учебна 
година, на родителските срещи били 
разисквани и условията за плащане на 
годишна застраховка на учениците през 
учебната 2019/2020 година. Родителите на 
второкласниците и шестокласниците в 
основното училище, както и родителите 
на учениците във втори клас на гимна-
зията, били запознати и с новите учебни 
програми, които в тези класове ще се 
прилагат през новата учебна година. 

На срещите били избрани и пред-
ставители на родителските съвети, като 
от всяка паралелка е избран по един 
родител за член на училищния роди-
телски съвет през настоящата учебна 
година.

П.Л.Р.

В Гимназията „Св. св. Кирил и Методий” 

БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ Е 
НЕПРОМЕНЕН СПРЯМО 
МИНАЛАТА ГОДИНА 
Броят на учащите се в царибродската 

гимназия „Св. св. Кирил и Методий” 
приблизателно е същия както и мина-
лата година. В новата 2019/2020 учебна 
година на училище тръгнаха 242-ма 
гимназисти, макар че, както ни инфор-
мираха във ведомството, броят им може 
би още не е окончателен, съответно може 
би още някой ученик ще постъпи в него. 

Паралелките са общо 15. Само в 
четвърти клас има три паралелки, в оста-
налите три класа те са по четири. 

В първи клас в гимназиалната пара-
лелка с обучение на сръбски език ще се 
учат 29, докато в паралелката с обучение 
на български език – 16 ученици. В тури-
стическо-хотелиерската паралелка на 
сръбски език има 12, а в паралелката 
от същия профил, но с обучение на 
български език – 8 деца. 

Във втори клас и в гимназиалната 
паралелка на сръбски език, и в тази на 
български език броят на учениците е 
същия – по 15. В този клас в туристиче-
ско-хотелиерската паралелка с обучение 
на сръбски език има 13 ученици, а в 
паралелката с обучение на български 
език са трима по-малко – 10. 

В трети клас в гимназиалната пара-
лелка на сръбски език има 20, а в гимна-
зиланата паралелка на български език 
– 18 деца. В този клас в туристическо-хо-
телиерската паралелка на сръбски език 
се учат също 18, докато в паралелката 
с обучение на български език е един 
ученик е по-малко. 

В четвърти клас в гимназиалната пара-
лелка с обучение на сръбски език има 
24-ма, а в гимназиалната паралелка с 
обучение на български език – 14 бъдещи 
абитуриенти. В този клас няма туристи-

ческо-хотелиерска паралелка на сръбски 
език, има само с обучение на български 
език и в нея се учат 12 деца. 

В гимназията се подготвят временно 
да се преселят в сградата на основното 
училище, тъй като до известно време 
ще започне реконструкция на сгра-
дата, който проект се финансира от 
държавния бюджет, съответно от Канце-
ларията за обществени инвестиции. 

Нека да отбележим, че на 2 септември 
гимназията посетиха и на просветните 
дейци и ученици пожелаха успешна 
нова учебна година представители на 
Посолството на Р България в Белград 
начело с първия български дипломат в 
Сърбия Радко Влайков. 

Б. Д. 
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ВМЕСТО КОМЕНТАР
ТРЯБВАШЕ ЛИ ДА СЕ 
ОЗОВЕМ НА ДЪНОТО, ЗА 
ДА БИХМЕ ТРЪГНАЛИ 
НАПРЕД?

(Една входна врата и порта като 
повод) 

Eто тема за списване на журналисти-
ческа статия в среда, в която истин-

ските теми са все по-малко, с тенденция 
да станат още по-малко. Защо ли?, 
вероятно ще попитат някои “наивни”.  
Защото населението е все по-мало-
бройно! И по-възрастно. 

Впрочем и за моята милост вече не 
може да се каже „много млад”. Половин 
век съм „набутал в кокалите” (да не 
споменавам в този контекст някой друг 
орган, срамно би било). Някъде бях 
прочел, че слоновете умират на тази 
възраст. Веднага да изясним едно нещо: 
не бих имал нищо против, ако някои 
хора, след като прочетат този текст, биха 
ме нарекли и на името на това животно. 
Не е проблем! Само да е интересно и 
весело! И да е четливо, съответно – да се 
прочете! 

И както някога Коминтерната е изпра-
щала политически убийци (известна 
е приказката как Сталин е изпратил 
Голубич да екзекутира Тито), така сега 
новите центрове на световна мощ (а 
знае се кои са те) изпращат в такива, 
както обиконовено се казва,  „държави 
банан”, каквато е нашата (или поне беше 
такава, а сега може би и не е вече такава, 
незнам „още съм млад и неопитен”...) 
убийци на икономиката или, така май 
по-ефектно прозвучава - икономически 
убийци.  След петооктомврийските 
промени имаше доста такива в Сърбия, 
като при това не твърдя, че не ги е имало 
и по-рано. Един от тях всички го знаем. 
Аз в този контекст не бих го споменавал, 
тъй като нямам доказателства, че е (бил) 
такъв, а да се мъкна по съдилища, нямам 
сили. И време... А и пари за „наваксване 
на щети, заради душевни наранявания”. 
Спомням си само, че се говореше, че по 
потекло е от Пиротско... 

Конспирацията в този сложен и побъ-
ркващ „механизъм” с катастрофални 
последици за малки народи и малки 
икономики, каквато е нашата, който 
охотно бе устроен от идеолозите на 
новия световен ред и глобализацията, е 
важен сегмент от работата на тези орга-
низации и работещите в тях „експерти”. 
Същността е проста - говори се едно, 
мисли се друго, работи се трето. Край-
ната цел е – да се предизвика разруха. Да 
те унищожат, да не те има или да те има, 
но да си превърнат в роб, да няма какво 
да ядеш, да нямаш пари да планираш 
каквото и да било, да си дезориентиран и 
във времето и в пространството... 
ЗАЩО ИМ ПРЕЧИХА 
КООПЕРАЦИИТЕ? ЗАЩО И 
ТЕ? 
Къде е началото на процеса на 

провала не само в Цариброд, но и 
в Сърбия като цяло, е индивидуално 
възприятие на всеки един човек и по 
принцип до огромна степен зависи 
от политическото му убеждение. И не 
само от него, но и от степента на обра-
зованието и диапазона на знанието му, 
общата му култура и информираност, 

качеството на съзнанието, характера и 
морала му, от възможностите му да се 
запаметяват нещата и след това обек-
тивно да се анализират... Някои казват, че 
е започнал (процеса на провала) от 1987 
г. и прословутото провикване: „Никой 
не смее да ви бие!”. Други са склонни 
да твърдят, че е започнал седем години 
по-рано – от май 1980 г. и кончината 
на вечния ни президент. Трети казват, 
че е започнал от петооктомврийските 
промени. Четвърти се връщат в 1941 г., 
пети дори в 1918... Кой знае? Може би 
във всяко становище има поне трохичка 
истина. Но диспути по тази тема надали 
сега могат да бъдат плодотворни. Много 
време мина, много шансове бяха пропи-
ляни, „мъртвите си отидоха”, живите 
са с няколко десетилетия по-възрастни, 
(което ще рече и по-некадърни психофи-
зически), много млади се изселиха, еди 
колко деца не се родиха, тъй като хората 
ги стисна сиромащията, та много от тях 
и забравиха да мислят да си сформират 
семейства... 

И сега най-сетне идва редът да 
посоча основния мотив за списването 
на статията. Започвам с констатацията, 
че „Сточар” бе стожера на селскосто-
панската дейност в Царибродско десе-
тилетия наред. Много хора си изка-
раха пенсия, работейки в тази коопе-
рация. Много са бившите работници 
на фирмата, които вече не са сред 
живите. Идва ми на ум мисълта, как би 
се чувствали, когато по някакъв чудесен 
начин би се измъкнали от „вечните 
си домове” и само за миг погледнали 
как сега изглежда фирмата им, в която 
са изкарвали поминък за семействата 
си, строили къщи, образовали децата 
си... Как би се почувствали, когато би 
видели, че входната врата на фирмата 
им (включително и портата) е обрас-
нала с бръшлян, храсталак..., та през 
нея (през тях) вече не може да се влезе 
вътре в сградата? Дали би пожелали пак 
да се упокоят, да не гледат повече тази 
мизерия? Моля, да няма неяснотии и 

недоразумения – сградата преди години 
я купиха частници. Чрез наддаване. 
Почтено! От гледна точка на тогава 
валидните закони на държавата почтено. 
По време на процеса на приватизира-
нето. С нея сега могат да правят каквото 
си искат. Тяхна си е. 

Някъде след 2000 година (не си 
спомням точно през коя) група работ-
ници в „Сточар” ме срещнаха на улица 
и ме помилиха да дойде в еди кой си ден 
в утринните часове, когато тогавашният 
директор трябваше да тръгне в Белград 
с цел да подаде иск за въвеждане на 
фалитна процедура. „Ела, няма да му 
позволим да замине за Белград. 
ЕЛА, ЩЕ МУ СПУКАМЕ 
ГУМИТЕ НА КОЛАТА.  
Ела, ще бъде интересно, ще има 

скандал, а вие журналистите това 
обичате”, говориха ми горките работ-
ници, надявайки се, че аз като някакъв 
представител на, както в Сърбия обик-
новено би се употребил еуфемизма, 
„седмата сила”, по някакъв начин бих 
можал да им помогна, по-точно - да им 
бъда от някаква полза. Отидох. Нищо 
драматично не се случи. Никой от работ-

ниците не посмя да предприеме някакви 
размирни постъпки. Директорът влезе 
в колата и замина за Белград. Неофи-
циално след това се разбра, че в Белград 
някои добросъвестни служители тихомъ-
лком му казали: „Вие имате доста недви-
жими имоти. Защо искате фалитна 
процедура? Ако вече имате проблеми 
с организирането на производството 
и продажбата, продавайте имотите 
лека-полека, един по един, изплащайте 
си заплати и данъци и си карайте...”. 
Дали приказката е вярна или не (мисля 
на онази нейна част, отнасяща се до изка-
зването на държавните служители, на 
които е предоставен иска за въвеждане 
на фалит), не мога да твърдя с абсолютна 
сигурност, но си спомням, че тогава ми 
я споделиха отговорни, умни, съвестни 
хора. В „Сточар” накрая все пак бе въве-
дена фалитна процедура. 

А знаете ли (това вече е неспорен факт, 
който е залегнал в книги на реномирани 
селскостопански специалисти, съответно 
не са слух), че „Сточар” между другото е 

притежавал втората: по големина, стой-
ност, техническа и друга оборуденост - 
ферма за отглеждане на дребен добитък 
(овце и кози) в бивша Югославия? А 
бивша Югославия не беше шега. Според 
територията бе по-голяма от Велико-
британия. Според населението бе почти 
като половин Франция. Това бе фермата 
в Липинско поле (или Бачевско, както 
някои предпочитат да наричат мест-
ността). Само една ферма от този вид в 
бивша СФРЮ е била по-голяма и по-о-
борудена от нея и се е намирала някъде 
в Словения. А какви природни ресурси 
има Царибродско, въз основа на които би 
се поддържало дългогодишно устойчиво 
призводство, в което би имало работа за 
много хора, освен природните характе-
ристики, природните блага, идеални за 
отглеждане на дребен добитък?  Всичко 
рухна, другари, приятели, господа..., 
както вече предпочитате да се наречете. 
Всичко рухна, с тенденция никога повече 
да не се възвръне, възстанови, въздигне, 
повтори... А и такова време настъпи - 
няма вече орачи и копачи, а май има 
само „певачи”.
СЕГА ПАК ВЪЗВРЪЩАМЕ 
КООПЕРАЦИИТЕ 
Като форма на икономическо обеди-

нение на индивидуални селскосто-
пански производители. Къркобабич 
„младши” се е натоварил с тази задача. 
Нямам коментар относно този процес, 
който провежда министъра. А нямам 
коментар, защото, ако искате да бъда 
напълно искрен, престанах да бъда 
умен. Добре е, че се работи в това отно-
шение, но ми се струва, че май е малко 
късничко, особено в такива малки среди, 
които междувременно станаха прека-
лено малки, каквато е Царибродската. 
А може би  съм започнал да „страдам от 
болката”, която е характерна за народите 
от тези балкански пространства и коло-
квиално се нарича „прекалена доза на 
история”. 

Все си мисля до каква степен в поли-
тическо отношение ни струваше „леко-
нично обещаната скорост”, както пред-
почиташе да се изрази горкият Драгиша, 
и до каква степен в икономическо отно-
шение ни струваше лекомислената 
скорост в провеждането на процеса на 
приватизация? По отношение на втория 
въпрос си спомням, че мотивацията 
бе следната – трябва да бързаме, за да 
стигнем тези, които ни изпревариха. А 
как ще я проведем и дали всичко, което 
е бързо, може и да е ‘кусо”?, е-е-е, затова 
май не се мислеше достатъчно! 

От време на време ми се струва, че не 
само моите, но и мислите на много хора 
от тези пространства са „заклещени” 
някъде в миналото и че не можем никак 
да ги отървем, за да бихме тръгнали към 
някои нови просперитетни начинания, 
към някои нови просперитетни начала... 
Май все си мисля трябваше ли да се 
случи това, което ни си случи? Да паднем 
толкова жестоко, та сега лека-полека да 
ставаме, но с многобройните контузии 
от падането, които още ни болят и ни 
пречат, или пък трябваше последо-
вателно, крачка по крачка да вървим 
напред, да напредваме, да достигаме от 
ден на ден някои по-високи нива, а не 
да тръгваме, както и много пъти в исто-
рията, пак от нулата?  

Б. Димитров 
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ПРЕДСТОИ НИ МАЛКА 
БОГОРОДИЦА

Почитаме раждането на едно свято 
момиченце, което да стане Божия Майка

Православната църква на 21/8 
септември отбелязва Рождеството на 
Пресвета Богородица. Денят, в който 
е поставена стълбата на сдобряването 
между човека и Бога. Денят, в който 
изгрява зората на нашето спасение на 
Земята. На този ден се е родила Мария! 
Раждането на дете винаги носи радост 
– радват се родителите, роднините и 
приятелите. Започва нов живот и се 
запалват като свещи нови надежди. 
Рождението на Божията Майка донесло 
радост не само на едно семейство, а на 
цялата вселена. Така се пее в тропара 
на празникa: „Твоето Рождество, Бого-
родице Дево, възвести радост на цялата 
Вселена.”

Рождество на Пресвета Богородица е 
един от трите големи празника в източ-
ноправославния календар, посветени на 
Дева Мария. Сред народа празникът е 
известен като Малка Богородица. Този 
празник е първото събитие, свързано с 
Евангелието, и се възпоменава в настъ-
пващата Нова църковна година. 

Според преданието Дева Мария е 
дъщеря на праведните юдеи Йоаким 
и Ана, които светата Църква нарича 
„богоотци“. Йоаким произхождал от 
царски род – от рода на Давид, а света 
Ана – от свещенически, рода на Аарон. 
Били много щедри, милосърдни. За 
себе си изразходвали само една трета от 
доходите си. Другата трета жертвали за 
храма, а последната трета раздавали на 
бедните.

Много дълго време те нямали деца. У 
израилтяните това се считало за голямо 
нещастие, понеже бездетните родители 
се лишавали от надеждата да имат за 
свой потомък очаквания Месия.

На един от големите празници 
Йоаким дошъл със свои роднини в 
Йерусалимския храм. Искал да принесе 
жертва на Бога. Храмът бил препълнен 
с народ. Застанал Йоаким пред първо-
свещеника и му открил желанието 
си. Първосвещеникът започнал да го 
укоряла, че заради греховете му Бог не го 
благословил с деца. При това положение 
той не бил достоен да принася жертва. 
Йоаким се натъжил дълбоко. Излязъл 
от храма, като се утешавал с мисълта за 
безбройните милости на Бога към изра-
илския народ. По някое време скръбта 
му обаче станала толкова голяма, че не 
пожелал да се върне вкъщи. Отишъл в 
пустинята, където пасяло стадото му. 
Там прекарал той в молитва и строг пост 
40 дни. Молел се усърдно Бог да се смили 
над него, да извърши чудо – да стане и 
той баща, както някога Авраам станал 
баща в дълбоки старини.

Вестта за тревогата на Йоаким в Йеру-
салим стигнала в Назарет до Ана. Тя 
затъгувала дори повече от мъжа си и 
също започнала да моли Бог да я облаго-
детелства с рожба. Света Ана дала обет, 
че ще обрече детето си на Бога.

Господ Бог чува молбите им. Скоро 
пред Света Ана се явил ангел, който й 
казал, че ще роди благословена дъщеря 
на име Мария, заради която ще бъдат 
благословени всички земни родове. 

На 22/9 декември светата Право-
славна църква чества празника Зачатие 
на света Ана. Това е денят, в който света 
Дева Мария се заченала в утробата на 
майка си Ана. Девет месеца след това 
– на 21/8 септември – пречистата Дева 
се родила на света. Като навършила 
три години, малката Мария, бъдещата 

пресвета Майка на Божия Син, Господ 
Иисус Христос, била заведена в Йеру-
салимския храм. Така родителите й – 
Йоаким и Ана, изпълнили обещанието 
си и предали своята единствена рожба в 
служба на Бога. 

Божията Майка успяла да подчини 
Своята воля на Божествената воля. Тя 
се научила да иска това, което иска Бог. 
Затова Тя могла да каже за Себе Си: „Ето 
рабинята Господня”. Раб е този, който се 
е отрекъл от своята воля, и се е покорил 
на волята на друг. Божията Майка 
станала истинска рабиня Господня: Тя 
знаела Божията воля и я изпълнявала.

Две черти отличават Божията Майка: 
дълбоката преданост на Божията воля 
и смирението. И тези две доброде-
тели откриват на всеки човек пътя към 
Царството Божие. И днес Църквата 
ни призовава да последваме Божията 
Майка: да не мислим високо за себе си 
и да предадем съдбата си в ръцете на 
Божия промисъл.

По повод великия празник във всички 
епархии на Сръбската православна 
църква ще бъде отслужена Божествена 
света Литургия. И в Цариброд ще бъде 
особено тържествено, тъй като това е 
храмовия празник на градската църква 
„Рождество Богородично“, а също така 
и Ден на общината. И както е редно, 
празнуването ще започне, този път, с 
архиерейска Света Литургия, а ще я 
оглави Негово преосвещенство Нишкият 
епископ господин Арсений, придружен 
от духовници от епархията. След Литур-
гията ще бъде направено и, възстанове-
ното преди няколко години, традици-
онното Литийно шествие из градските 
улици, с цел да се призове закрилата  
на Бижията Майка върху целия град и 
всички негови жители. 

Честити празник на всички цари-
бродчани и всички празнуващи, и нека 
Божията Майка бъде наша щедра спът-
ница и покровителка по житейския ни 
път!

Подготви Д. Христова

На фолклорните фестивали в Охрид, Бор, Лебане и Вранска баня

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ТАНЦОВИЯ СЪСТАВ КЪМ КУЛТУРНИЯ 
ЦЕНТЪР „БОСИЛЕГРАД”
Първият танцов състав към Културния 

център „Босилеград” под ръковод-
ството на хореографа Саша Радовано-
ввзе участие в няколко престижни фолк-
лорни фестивали, които се сътояха през 
изтеклите няколко седмици. 

За поредна година босилеградските 
танцьори участваха в Международния 
фолклорен фестивал в Охрид „Охридско 
слънце”, който е част отмероприятието 
Охридско културно лято, в рамките на 
което се организират редица културни 
мероприятия. Нашите танцьори се 
представиха с хореографиите „Шопска 
сюита” и „Босилеградско крайще”, а 
във фестивала участваха голям брой 
ансамбли от Македония, България, 
Сърбия и други страни. 

Босилеградските танцьори напра-
виха изключителни представяния и на 
фолклорните фестивали във Вранска 
баня, Лебане и Бор. На фестивала в Бор 
нашият ансамбъл грабна наградата за 

най-добра хореография с изпълнението 
на народните танци „Шопска сюита”, 
а танцьорката Габриела Георгиева бе 
избрана за първа придружителка в 
конкурса за избор на мис на фестивала. 

В Международния фестивал „В 
ритъма на ябланошкото хоро” в Лебане-
босилеградчани спечелиха трето място 
в изключително силната конкуренция 
на танцови състави от различни краища 
на Сърбия, България, Полша, Литва, 
Словения, Румъния и Северна Маке-
дония. 

За поредна година босилеградският 
ансамбъл взе участие и в Междуна-
родния фолклорен фестивал във Вранска 
баня в рамките на мероприятието 
„Дните на каранфила”.

Всички разноски за участието на боси-
леградския танцов състав в споменатите 
фестивали е поела Община Босилеград. 

П.Л.Р.

Успешно представяне на босилеградските 
тенисисти на турнира «Бойник Оупън»
Тенисистът на „Младост” Никола 

Захариев спечели сребърен медал в 
категрията юноши, а съотборникът му 
Милян Илиев завоюва бронзов медал 
в категорията юношимладша възраст 
на турнира по тенис на маса «Бойник 
Оупън», който на 7-ми септември  се 
проведе в спортната зала в Бойник. 

Добър резултат направи и Братислав 
Стоименов, който стигна до четвъртфи-
налите в категорията юноши, както и 
Лука Николовв същата категория, който 
направи добро представяне, премер-
вайки сили с много по-големи и по-о-
питни от него тенисисти.

Треньорът и председател на СТК 
„Младост“ Никола Талески изтъкна, 
че е изключително доволен от първото 
участие на тенисистите в официално 
състезание през новия сезон и подчерта, 
че нашите момчета са успешно преми-
нали тренировъчния процес в къмпинга 

за тенисисти на Власина през миналия 
месец.

„Изказвам голяма благодарност към 
ръководството на Община Босилеград 
начело с кмета Владимир Захариев, 
което изцяло финансира дейностите на 
нашия отбор”, изтъкна Талески.

Отборът по тенис на маса „Младост” 
от този сезон ще се състезава в по-висша 
лига, т.е.   в „Качествена лига - А” на 
Асоциацията по тенис на маса на 
Централна Сърбия. Първенството стар-
тира на 28 септември, а в тазгодишното 
издание на „Качествена лига - А” ще 
участват следните 11 отбора - босиле-
градска „Младост”, „Власина” (Власо-
тинце), „Топ спин Враня 2” (Враня), 
„Пуста река” (Бойник), „Княжевац” 
(Княжевац), „Стони” (Ниш), „Палилула” 
(Ниш), „Цариброд” (Димитровград), 
„Бело поле” (Сурдулица), „Медиана 2” 
(Ниш), „Анти спин” (Долевац).

П.Л.Р.

Програмата по отбелязването на 
храмовия празник в Цариброд

- В навечерието на празника Рожде-
ство Богородично (20 септември, петък) 
от 19 часа с Велика Вечерня ще бъде 
дадено началото на храмовия празник;

- На празника Рождество на Пресве-
та Богородица (21 септември, събота) 
в 8 часа сутринта ще се състои търже-
ствено посрещане на Негово преосве-
щенство Нишкия епископ господин Ар-
сений;

- Светата архиерейска Литургия ще 
започне в 8 часа и 30 минути;

- След светата служба празничният 
камбанен звън ще оповести тръгването 
на Литийното шествие, което ще мине 
по вече познатия маршрут през града 
и ще приключи пак пред храма, където 
ще се състои освещаването и рязането 
на обредния хляб.

Както ни осведоми царибродският 
свещеник о. Синиша Бувач, от тазго-
дишния „колачар“ – Спортно-туристи-
ческия център „Цариброд“ начело с 
директора Васил Андреев, традицията 
„колачар“ превзема Центъра за култура 
с директора Николайча Манов. 

О. Синиша ни каза още, че се очак-
ва заедно с владиката да пристигне 
нишки църковен хор, който да изпълни 
молитвените песнопения. Прекрасна и 
рядка възможност за нас царибродча-
ни да присъстваме на едно такова бо-
гослужение, би било добре да не я про-
пуснем!



13 септември 2019 година 9
novo.bratstvo.rs

МОЗАЙКА

РАЗГОВОР С ТЕРЕЗА ВАСИЛЕВИЧ, УПРАВИТЕЛ 
НА ГОСТИЛНИЧАРСКО-ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
ОБЕКТ „ЛИЛИ ХИТ” В С. ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ
Трънският край днес е по-атрактивна 

туристическа дестинация от Златибор 
и Копаоник 

Г-жо Василевич, ето ни във Вашия 
туристически обект „Лили хит”, 
виждаме много гости в него и ни се 
струва, че капитала, който вложихте в 
обекта, а той със сигурност не е малък, 
полека-лека Ви се възвръща. Прави ли 
сме? 

- Не, все още не мога да кажа, че вложе-
ният капитал се е врънал обратно във 
вид на профит, но се надявам, че един 
ден все пак ще се върне. Веднага да кажа, 
че управлението над този туристически 
обект поех от леля ми Лиляна Никъл през 
март месец т.г., така че аз само продъл-
жавам да вървя по пътя, който тя, така да 
се изразя, е трасирала сама с неимоверно 
голям труд, пожертвование и, разбира се, 
влагане на значителни финансови сред-
ства. 

Вие не сте от Царибродска община, 
така ли? 

- Аз по потекло съм от Царибродска 
община, съответно майка ми е родена 
тук, в Трънски Одоровци, тъкмо както 
и леля ми. Цели 20 години обаче не съм 
идвала тук, а съм живяла в Свилайнац. 
Работих като медицинска сестра и като 
фармацевтичен техник. Там съм офор-
мила семейство и съм родила децата ми. 
Дъщерята ми е на 24 години, абсолвент е 
по дефектология в Белград, в момента е 
на ферия (без задължения) и ми помага, 
работейки в „Лили хит”. Синът ми тази 
година завръши основно образование в 
Свилайнац и възнамерявам да го запиша 
в средното икономическо училище в 
Пирот, за да бъде по-близо до мен. Бих 
отбелязала, че майка ми беше тази, която 
ми помогна, стараейки се за невръстния 
ми син през месеците, които аз прекарах 
тук. 

Доколкото добре Ви разбрахме, 
отказали сте се от една, така да кажем, 
сигурна държавна работа и сигурна 
държавна заплата и сте дошли тук да се 
занимавате с туристическо-гостилни-
чарска дейност. Така ли излиза? 

- Май така излиза, да. Случи се с брат 
ми да дойдем в този край след посочения 
дълъг период от време. Всъщност, бяхме 
се запътили към Звонска баня с кола. 
На един участък от пътя се натъкнахме 
на камъни, които бяха паднали на пътя, 
откъсвайки се от скалите. Аз излязох от 
колата, взех един голям камък, внесох го в 
колата и казах на брат ми, че ще го занеса 
вкъщи в Свилайнац, на който жест той ми 
отвърна с въпроса: „Ма, ти нормална ли 
си?” 

Значи Вас една голяма емоция Ви е 
теглила да се завърнете в родния край 
на предците си. Но какво научихте 
по въпроса, може ли в този край да се 

разгръща туризъм и гостилничарство? 
- Може. Бих оценила дори, че този 

край с тази прекрасна природа днес 
представлява мястото в Сърбия, което е 
най-удачно, най-атрактивно за развитие 
на туризъм. Днес това вече не са нито 
Златибор, нито Копаоник. 

Не е ли малко пресилена констата-
цията Ви? Трънски Одоровци срещу 
Златибор и Копаоник! 

- Ами, не става дума само за Трънски 
Одоровци, а за целия този край с Влашка 
планина, с Гребен планина, с дефилето на 
Ерма, със самата чиста и прекрасна река.... 
Вижте, на мен ми се струва, че Златибор 
и Копаоник вече са станали  прекалено 
градоустройствени райони. Като че ли се 
стигна до фазата градоусройството там 
да е в ущръб на природата. А тук все още 
не е така. Тук изглежда, че природата е 
доминиращият фактор за привличане на 
гостите. С други думи те не идват при нас 
заради атрактивните постройки – хотели, 
мотели, вили... Не, защото такива обекти 
тук няма, както на Златибор и Копаоник. 
Гостите идват у нас предимно с цел да 
се любуват на природата, чистия въздух, 
пракрасните пейзажи, ромона на реката 
и песента на птичките. 

Имате ли гости в „Лили хит”, г-жо 
Василевич? 

- Да, имаме. 
Откъде идат? 
- Идват от много страни: Чехия, 

Турция, Румъния... Дори и от Англия, 
Франция, Литвания и от други по-да-
лечни страни сме имали гости. Много 
чужденци, които тръгнат на море в 
България, Гърция или Турция, сякаш 
придобиха навик да се отбият при нас 
за няколко дни, за да се заредят с нова 
енергия, с която по-късно да продължат 
пътя до крайните дестинации в посоче-
ните страни. 

Имате ли гости от България? 
- Имам, разбира се, и то доста. 
А от Цариброд? 

- Да, има и от Цариброд, но и от 
съседните градове Пирот и Бабушница, 
предвид, че и от трите посочени града 
с. Трънски Одоровци, съответно нашия 
туристически обект, се намира горе-долу 
на едно и също разстояние - около 30-ина 
километра. Имаме гости и от други среди 
в Сърбия. Бих напомнила като инте-
ресен и симпатичен случай това, че една 
компания от Ниш вече по традиция 
идва при нас през уикендите на рибни 
специалитети, предвид, че тук в селото 
един частник е открил рибник и от него 
се снабдяваме с пресна риба, особено с 
пъстърва. 

Виждаме, че в рамките на Вашия 
туристически обект, съответно вече 
малък туристически комплекс, изник-
наха доста бунгала. Колко са на брой? 

- Общо са десет, докато броят на 
леглата в тях е 25.

И Ерма е близо до обекта Ви. 
- Да, на само няколко десетки метра е 

от нас. Част от брега на реката в непосред-
ствена близост до обекта уредихме като 
малък, но уютен речен плаж.  

Свидетели сме, че от година на 
година все нещо доизграждате. Можете 
ли да ни разкриете на коя инвестиция 
идва редът? Обмисляте ли може би да 
построите басейн? 

- В настоящия момент не мога да 
разкривам плановете ни. Ще се види, 
стига да сме живи и здрави. 

За Царибродска община е важно 
всяко работно място. Вие колко работ-
ници в момента имате? 

- В момента съм ангажирала трима 
работници. 

Ако дейността се разрастне, имате ли 
намерение да приемете още няколко?  

- Да, ако дейността тръгне в съот-
ветствие с плановете ни, бихме имали 
възможност да назначим на работа поне 
още толкова, а може би и повече.  

Помощ от Царибродска община за 
разгръщане на бизнеса... 

- Не се е налагало да я търсим, така че 
нищо не мога да кажа по темата. 

А що се отнася до помощта на ръко-
водството на местната общност на 
селото? 

- Е, когато става дума за тази тема, 
мога да похваля кмета Илия Нотев, който 
полага огромни усилия за комуналното 
уреждане на селото. Заинтересован е и 
винаги готов да оказва помощ и съдей-
ствие. Ето, например винаги, когато го 
помоля да предприеме мерки малко да 
се поокоси тревата от площите в близост 
до обекта ми, той предприеме действия. 
Естествено, за извършената дейност аз 
по-късно си платя, но ми е важно някой 
да е зад мен, да е готов да ми помогне. Бих 
похвалила Илия и за много други неща, 
които стори за селото. Една от послед-

ните дейности, която бе реализирана 
благодарение на него, бе боядисването на 
оградата на дългия мост над Ерма, в непо-
средствена близост до „Лили хит”, като с 
тази дейност някак се поосвежи и общата 
гледка на местността, с което автоматично 
се подобри и впечатлението на тури-
стите за обекта ми и селото като цяло. И 
още нещо бих казала във връзка с Илия: 
много хора от България и Сърбия, които 
го познават лично, идват в селото, за да 
се срещнат с него. Уважават го, тъй като 
е добър, характерен и трудолюбив човек. 

Какво най-много Ви пречи при 
провеждането на дейността, г-жо Васи-
левич? 

- Какво ми пречи? Ами, примерно 
пречи ми това, че в този край липсва 
по-детайлна попътна информация, съот-
ветно няма достатъчно пътепоказатели, 
особено край старото магистрално шосе, 
които биха посочвали посоките към 
конкретни населени места или опреде-
лени местности. Защо примерно край 
пътя в село Бело поле не би могло да 
бъдат сложени табели с надписи и дори 
стрелки, които биха направлявали пътни-
ците към нашия край. Като интересна 
случка нека да посоча, че преди известно 
време един турчин се накани да ни бъде 
гост в „Лили хит” и при идването се 
ръководеше от направленията, дадени от 
„Гугъл”. Оказа се, че там като център на 
селото ни е набелязано мястото, където 
е местната църква „Св. Йоан”. Човекът 
отишъл там посред нощ и ни се обажда 
как да се измъкне оттам, тъй като, както 
знаете, селото ни е съставено от няколко 
махали, които помежду си са отдале-
чени и по няколко километра. В пълна 
тъмнина с един човек отидохме да го 
търсим. Някак го намерихме и доведохме 
до нашия обект. Това представляваше 
истинско приключение и за нас и за госта. 

Нека да отбележа, че с много мъки и 
след сложна административна проце-
дура в близост до обекта ми, съответно 
на влизане във вече посочения дълъг мост 
над Ерма откъм „Погановски манастир”, 
успяхме да сложим наше табло с основ-
ните сведения за „Лили хит”. 

Нека да Ви припомним за думите на 
гениалния сръбски драматург Душан 
Ковачевич, който по своему е елабо-
рирал темата с липсата на достатъчен 
брой пътепоказатели в Сърбия, като 
казал, че това е направено умишлено 
така, тъй като в случай на война, ако 
окупатора нахлуе, трябва да бъде 
заблуден, т.е. да не знае по кой път да 
тръгне, за да стигне до определеното 
място.  

- Да знаете, че и аз вече започвам да си 
мисля, че това не е случайност. 

Г-жо Василевич благодарим Ви за 
времето, което отделихте за нашия 
вестник, и Ви пожелаваме много успехи 
в по-нататъшната работа. 

- Благодаря и на Вас, че проявихте 
интерес за дейността на „Лили хит”. Запо-
вядайте, бъдете наши гости отново. 

Разговора проведе: Б. Димитров

Започна футболното първенство в Пчинска окръжна лига 

„Младост” свободна на старта
Босилеградска „Младост” бе свободна 

в първия кръг от тазгодишното 
футболно първенство в Пчиска окръжна 
лига, което стартира през уикенда. 

Във втория кръг(утре) босилеградските 
футболисти ще гостуват на „Младост” в 
Сувойница, а в третия кръгще са дома-
кини на „Търновац”.В тазгодишното 
издание на Пчинска окръжна футболна 
лига участват 13 отбора.

Треньорът на босилеградския отбор 
Владица Манасиев заяви, че през този 

сезон „Младост” ще заложи предимно на 
млади футболисти, голяма част от които 
са ученици в тукашната гимназия.

- Началото на новия сезон посре-
щаме добре подготвени, тъй като всички 
футболисти успешно преминаха трени-
ровъчния процес. Надявам се достойно 
да се представим в тазгодишното издание 
на Пчинска окръжна лига и да осъщест-
вяваме добри резултати, подчерта Мана-
сиев.

П.Л.Р.
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ГОТВИМ СЕ ДА ПРЕВЗЕМЕМ ВЛАСТТА 
НА РЕПУБЛИКАНСКО НИВО 

Г-жо Миланова, напролет в Сърбия 
ще се проведат местни избори. ОС на 
СРС в Димитровград подготвя ли се за 
тези избори и надявате ли се, че този 
път, след няколко, така да ги наречем, 
ялови избирателни цикъла, най-сетне 
ще успее да се добере до някое място в 
местния парламент?

- Да, през пролетта ни очакват 
редовни избори на всички нива - парла-
ментарни и местни избори, както и 
избори за Автономната покрайнина 

Войводина. Вярно е, че на предиш-
ните местни избори партията ни не 
успя да обезпечи място за нито един 
съветник. Що се отнася до републи-
канско ниво, след два неуспешни изби-
рателни цикъла, на изборите през 2016 
г. най-сетне се завърнахме в парламента, 
съответно отново станахме парламен-
тарна партия. 

Надяваме се, че на изборите следва-
щата година ще успеем да спечелим 
няколко места в местния парламент. 
Общинският съвет на партията активно 
се готви за тези избори. Мога спокойно 
да кажа, че подготвени очакваме реше-
нието изборите да бъдат разписани. 

Как лидерът на СРС оценява 
дейността на ОС на партията в Цари-
брод? 

- Д-р Воислав Шешел е доволен от 
работата на ОС на СРС в Димитров-
град. Не само членовете на партията в 
Димитровград, но и в останалите среди в 
Сърбия устояха 12 години без своя лидер 
- д-р Шешел, очаквайки го да се завърне 
от робството в Хагския „казамат“. 
Междувременно ОС на СРС в Дими-
тровград изпълняваше задачи, които му 
бяха налагани от върха на партията, като 
участваше и в изборите. Беше необхо-
димо да вложим голям труд и енергия, 
да застанем последователно зад идеоло-
гията на партията и това го сторихме. 
Констатацията, че д-р Шешел е доволен 
от работата на ОС на СРС и че зачита 
българското малцинство в Сърбия нека 
да подкрепя факта, че след завръщането 
му от Хагския „казамат“ ОС на СРС в 
Димитровград беше един от първите 
съвети на партията в Сърбия, който той 
посети. 

Успоредно с местните избори след-
ващата година ще се проведат и парла-
ментарни избори в Сърбия. С какви 
амбиции партията ще участва в тези 
избори?

- СРС е сериозна и единна полити-
ческа партия в Сърбия според идеоло-
гията и програмата си. Всъщност, това са 
характерните й особености, с които тя е 
на политическата сцена в Сърбия. Нека 
да припомня, че партията ни залага на 
интегрирането на Сърбия с Русия, съот-

ветно противопоставя се на влизането на 
страната ни в ЕС и се застъпва за влиза-
нето й във военния съюз ОДКБ. Разбира 
се, застъпва се и за запазването на тери-
ториалния суверенитет и интегритет на 
Сърбия. Бих оценила, че СРС като цяло 
е подготвена за предстоящите избори. И 
не само, че е подготвена за изборите, но 
се готви след тях да превземе властта на 
републиканско ниво. 

Вие ще бъдете ли на кандидат-де-
путатската листа на СРС за предсто-
ящите парламентарни избори? На 
миналите парламентарни избори 
насмалко не станахте народен пред-
ставител, предвид че в листата се 
озовахте на 30-то място, докато, в съот-
ветствие с изборния резултат, мястото 
в парламента бе обезпечено за 22-ма 
Ваши партийни колеги. 

- Вижте, аз съм член на СРС повече от 
20 години. От дълги години съм начело 
на ОС на партията в Димитровград. Член 
съм и на Окръжния съвет на партията за 
Пиротски окръг. На 10-ия Отечествен 
конгрес бях избрана за член на Централ-
ната отечествена управа, който орган 
е най-висшия орган на управление. 
Останах последователен член на СРС 
все до днес. Ръководството на партията 
и специално д-р Воислав Шешел ми 
имат пълно доверие, както и ОС на СРС 
в Димитровград като цяло. По въпроса 
кой ще се намери в листата на канди-
дат-депутатите в настоящия момент 
все пак е рано да се говори, тъй като 
решение относно въпроса ще вземе съот-
ветна колегия на партията. 

В момента колко членове наброява 
ОС на СРС в Цариброд? 

- Не мога да дам конкретен отговор 

по този въпрос. Мога да кажа само, че 
ОС на СРС подготвя годишно събрание, 
на което ще бъде избран нов общински 
съвет и на което ще видим до каква 
степен е заякнал общинският клон на 
партията ни. Във всеки случай в реди-
ците ни се завръщат някои бивши 
членове, но имаме и доста нови. 

Много хора са склонни да твърдят, 
че в ОС на СРС в Цариброд все пак 
нямате достатъчен брой интелекту-
алци, поради който факт до голяма 
степен Ви намаляват шансовете да 
осъществите добър или солиден 
изборен резултат на местно ниво. 
Съгласни ли сте с тази констатацция 
или я оценявате като неразчетна? 

- Вярно е, че нямаме голям брой инте-
лектуалци, но това е в резултат на страха. 
Просто, хората нямат смелост да станат 
наши членове, тъй като се страхуват за 
екзистенцията си. Както вече и сами 
знаете, електората в Димитровградско 
през последните 20-ина години лесно 
се превърта, т.е. непостоянен е. Ние се 
надяваме, че ще се появят добри кадри 
на местно ниво и в нашата партия, но 
след като победим на парламентарните 
избори, съответно, когато превземем 
властта на ниво на републиката. 

Не разполагаме с достатъчно 
пространство да говорим надлъж и 
нашир за това как ОС на СРС в Дими-
тровград и Вие лично като негов пред-
седател оценявате работата на мест-
ната власт, сформирана от страна на 
коалиция, в която доминират прогре-
систите, но затова имаме време да ни 
отговорите на въпроса с каква оценка 
от 1 до 5 бихте оценили работата на 
тази власт от сформирането й преди 
около три години и половина до днес. 
Значи, оценката е...? 

- Аз все пак не бих се ограничавала 
само с числата, тъй като не сме матема-
тици. С няколко словесни изречения бих 
казала нещо „по радикалски” за тази 
власт, а вие ако нямате пространство във 
вестника именно по този въпрос, зали-
чете тези изречения, ако мислите, че това 
е коректно и че е в духа на свободата на 
печата.   

Следователно, ние в ОС на СРС в 
Димитровград отправяме забележка към 
настоящата местна власт, че не е създала 
условия да задържи хората и особено 
младите в Димитровград, съответно да 
спре изселването на димитровградчани. 
Трябвало е да се създадат условия хората 
да останат тук да работят и да живеят от 
собствения си труд, а не да бягат, както 
обикновено би се казало, „с корем към 
хляба“ към по-добър живот. Всички 
заводи са закрити, а нито един не е 
открит, за да биха имали димитровград-
чани къде да работят.  

Смятаме, че и в комуналната и инфра-
структурната области не се е работило 
достатъчно. Можало е да се стори повече. 

Сега, доколко вече потенцирате 
числата, нека да кажа, че нашата оценка 
за работата на общинската власт през 
изминалия период от три години и 
половина е – 3. 

Разговора проведе: Б. Димитров 

ТЪРЖЕСТВЕНО 
ПОСРЕЩАНЕ НА 
ПЪРВОЛАЧЕТАТА
И тази година, както и предишните, 

първият учебен ден за учениците в 
ОУ „Христо Ботев“ в Цариброд бе праз-
ничен. Вълнението бе голямо и сред 
малките и сред по-големите ученици. 
След лятната ваканция те се завърнаха 
в класните стаи, готови за новата учебна 
година. Според традицията и този път 
четвъртокласниците заедно с учител-
ките си бяха подготвили тържествена 
програма за посрещане на учениците, 
които за пръв път ще седнат в учени-
ческите скамейки. Освен със стихове, 
песни и танци от страна на по-големите 
им приятели, „добре дошли“ на първо-
лаците пожелаха директорът Катарина 
Симеонова и посланикът на Р България в 
Сърбия Радко Влайков. На тържеството 
присъстваха и представители на мест-
ната власт.

Г-жа Симеонова на най-малките 
пожела се стараят да събират знанията 
и да усвояват способностите, които 
училището им предлага. „Училището е 
тук да ви закриля и да ви помага. Очак-
ваме родителите ви да са нашите първи 
сътрудници, а освен тях помощ на 
училището оказват и други институции, 
ето днес са тук сред нас и представители 
на местната власт, както и Негово превъз-
ходителство посланикът на Р България 
в Сърбия г-н Радко Влайков“, каза тя и 
покани г-н Влайков да се обърне към 
присъстващите. 

Г-н Влайков отправи послание към 
всички хора и институции, задължени 
за грижата за подрастващото поколение, 
както и към родителите, да продължават 
да подкрепят изучаването на българ-
ския език в училището, а на децата 
пожела да се радват на своето детство. 
Той подчерта, че България ще се старае 
и занапред да помага образователните 
институции на българското малцинство 
в Сърбия. 

В училището „Христо Ботев“, което 
тази година ще отбележи забележи-
телен юбилей – 150 основно образование 
в Цариброд, през учебната 2019/2020 
ще се учат общо 469 ученици, миналата 
година броят им бе 511. Първокласни-
ците тази година са 53-ма, 42-ма ще се 
учат в централното училище в града, 
10 – в подведомствената паралелка в 
с. Желюша и един първолак тръгва в 
училището в с. Трънски Одоровци. Нека 
да отбележим и това, че за втора поредна 
година в ОУ са сформирани паралелки с 
двуезично обучение в първи и пети клас 
– първолачетата са 19, а петокласниците 
с един повече – 20.

Успешно начало и на учениците и на 
техните учители!

Д. Х.
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МОЗАЙКА

Възпоменание
На 16 септември се навършват 
ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на 

нашата мила сестра
Цветанка Методиева 

(1951 - 2017)
от Горна Любата

Дълбоко в сърцата си вечно ще 
пазим от забрава твоя светъл 

лик и блага душа!  

Поклон пред светлата ти памет! 
Почивай в ми!

Твоите сестри Венка и Борка със 
семействата си 

Възпоменание 

На 21 август се навършиха ДЕВЕТНАДЕСЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и непрежалим 

КИРИЛ ПЕТРОВ 
(учител от Димитровград)

На 20 септември се навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
от смъртта на милата ни и непрежалима 

ПАВЛИНА ПЕТРОВА 
(учителка от Димитровград) 

Мили родители, минаха години, но ние не ви 
забравяме! 

Почивайте в мир! 
Вашите дъщери Дана и Злата със семействата си

Ще изпратя снимка на покойните Кирил Петров и 
Павлина Петрова.

In memoriam 

Довиждане, Боре 
Борис Димитров – Бора Пушкин  

(1943-2019) 

Между двата броя на вестника ни 
престана да тупти сърцето на 

известния драговитчанин и цариброд-
чанин, поет и по-малко бохем Борис 
Димитров, по-известен с прозвището си 
Пушкин. 

В Цариброд Бора работеше като 
продавач в магазини, а след това и като 
работник на бензиностанция. Беше 
поетична душа, вследствие на което като 
млад публикува две стихосбирки. И 
двете са с прекрасни названия – „Довиж-
дане Бурел” и „Заточените мечти”. 
Издател и на двете му поетични чада бе 
Издателство „Братство”. 

Бора ми беше само познайник, но го 
уважавах много, тъй като между другото 
беше сътрудник на изданията, които 
навремето публикуваше фирмата ми. 
Почти винаги, когато го срещах, обичах 
малко да се пошегувам с него, подхвър-
ляйки му: „Хайде, очакваме новата ти 
стихосбирка, ние в „Братство” (съот-
ветно „Ново Братство”) трябва нещо 
да пишем...” Бора на тези думи само се 
усмихваше и говореше: „Достатъчно 
е, та нали вече казах довиждане....”, 
намеквайки заглавието на една от 
книгите му. 

Ще го помня и по една случка 
отпреди 20-ина години, когато Народ-
ната библиотека в Цариброд (тогава 
още не се казваше „Детко Петров”) бе 
организирала литературна вечер в няко-
гашната малка зала на местния Център 
за култура. За темата на проявата не 
си спомням. Сещам се обаче, че един 
от гостите бе литературният деец от 
Пирот Момчило Антич. Към края на 
проявата, когато и публиката получи 
право да задава въпроси на говорящите, 
Бора се вдигна и започна да приказва с 
критически тон. Опасявайки се, че изка-
зването на Бора до определена степен 
може да развали общото впечатление за 
успешността на проявата, тогавашният 
директор на библиотеката Драган Колев 
започна да маха с ръце и да умолява 
Бора да спре с изказването, говорейки 
му: „Пушкин, моля те, Пушкин, моля 
те...!” След като разбра, че към човека от 
публиката Колев се обръща, спомена-
вайки името на известния руски класик, 
Момчило Антич каза нещо гениално: 
„Моля, пуснете го да се доизкаже! Щом 
е Пушкин, то това право му се полага.” 

Ние, бившите и сегашни работници 
на „Братство” и „Ново Братство”, нека 
от Бора да се простим, припомняйки за 
фантастичния му стих, залегнал в стихос-
бирката „Довиждане Бурел”: 

Твоите очи са сол и вода, 
а дори и да бяха от гранит 
ще капе от тях любов и обич, 
защото пролетта ни умира. 
Борис Димитров, алиас Бора Пушкин 

бе погребан на царибродските гробища. 
Вечна му памет! 

АБИТУРИЕНТСКА 
СРЕЩА СЛЕД 50 
ГОДИНИ

Абитуриентите от випуск 1969 на 
босилеградската гимназия миналата 
събота отново се събраха на абитури-
ентска вечер след 50 години. Много 
настроение, хубави спомени и оптими-
стична носталгия витаеше във въздуха 
половин век след истинското зрелостно 
празненство през 1969 година. На търже-
ството присъства и преподавателката 
им по биология Любинка Радованова, а 
по време на „учебния час” в гимназията 
ги поздрави и сегашният директор на 
училището Владимир Григоров, син на 
бившия им преподавател по история 
Симеон Григоров. 

Някогашните момичета и момчета, 
които сега вече са пенсионирани лекари, 
учители, инженери..., си спомниха за 
мечтите и искреното приятелство, което 
и днес царува между тях. Поговориха си 
за интересните случки от междучасията 
и часовете, от „игранките“ и вечерин-
ките, от незабравимите уроци в учили-
щето и в живота.

И този път празненството продължи 
до късните часове през нощта в местния 
хотел „Дукат” с вълнуващи емоции, 
весело настроение, песни, танци и хора. 

П.Л.Р.

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

№: 353-02-1690/2019-03
Дата: 19.08.2019.

Белград

На основание член 20. алинея 1, а във връзка с член 29. алинея 1. и 3. от Наредбата 
за преценка на въздействие върху околната среда („Служебен вестник на РС” 135/05, 
36/09), в съответствие с член 3.,4. и 5. Процедурен правилник за обществена ревизия, 
презентация и публичен дебат във връзка със Студията  за преценка на въздей-
ствието върху околната среда („Служебен вестник на РС” 69/2005), както и на осно-
вание член 109. от Закона за обща административна процедура („Служебен вестник 
на РС” 18/2016), дава следното 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяват се гражданите и заинтересованите органи и организации, че  упра-
вител на проекта ПП Сърбиягаз – Нови Сад, е подал до Министерството за опазване 
на околната среда иск за даване на съгласие във връзка със Студията  за преценка 
на въздействието върху околната среда на проекта Газопровод МГ-10 Ниш-Дими-
тровград (междусистемна връзка България-Сърбия), с маршрут през територията 
на град Ниш- КО Трупале, КО Чамурлия, КО Долни Комрен, КО Горни Комрен, 
КО Горни Матеевац, КО Долна Врежина, КО Бързи Брод, КО Горна Врежина, КО 
Малча, КО Йелашница, КО Куновица, КО Равни До, през територията на Община 
Бела паланка – КО Вета, КО Тамяница, КО Цървени Брег, КО Врандол, КО Цървена 
река, КО Шпай, КО Моклище, КО Дол, КО Бела паланка извън Варош, КО Креме-
ница, КО Клисура, КО Теловац, на територията на град Пирот - КО Понор, КО 
Блато, КО Мали Суводол, КО Велики Суводол, КО Гнилан, КО Барйе Чифлик, КО 
Пирот извън града, КО Полска Ръжана, КО Търнина, КО Велики Йовановац, КО 
Велико село, КО Суково, КО Градище, КО Чиниглавци, КО Сречковац, КО Обре-
новац, през територията на Община Димитровград – КО Гоин дол, КО Желюша, 
КО Димитровград, КО Градине, КО Бачево. 

Проверка на Студията за преценка на въздействието върху околната среда може 
да се направи в помещенията на министерството, Нови Белград, ул. „Омладинских 
бригада“ 1, стая 428, всеки работен ден от 11-14 часа в рамките на 20 дни от датата на 
публикуването на настоящото съобщение, в помещенията на градската управа Ниш, 
ул. „7 юли“, в сградата на общинската управа на Бела паланка, ул. „Караджорджева“ 
№ 28, в помещенията на градската управа Пирот, ул. «Сръбких владара» 82 и в поме-
щенията на общинската управа Димитровград, ул. „Балканска“ № 2. Със студията 
за преценка на въздействието върху околната среда можете да се запознаете и чрез 
официалния уебсайт на министерството, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/
procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Забележки и мнения относно Студията за преценка на въздействието върху 
околната среда се изпращат до Министерството за опазване на околната среда, ул. 
„Омладинских бригада“ 1, Нови Белград.

На 25.09. 2019 г. с начало в 12 часа в помещенията на градската управа Пирот, ул. 
„Сръбских владара“ № 82, ще се проведе публична дискусия и презентация на посо-
чената Студия. 
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Ти ми писува кво су деда 
Лулините другари деба-

тували за путищата, а я че ти 
писуйем за йедно наше деба-
туванье. Позбрамо се у пензи-
онерското, ама съга не пию сви 
каветия. Тоша африканацат ни 
научи на жегуту да пийемо чай. 
Първо само он пийеше, ама ка 
пробамо, оно на жегуту по-убав 
чаят од кавето. Беше од село 
дошъл Стойча мутавджията и 
додека сърбамо чайъкат он поче 
да ни орати, да се жали и пита за 
съвет: 

- Нема да веруйете, рече, кво 
се дешава у наше село. Отидомо 
на задушницу и гледамо – 
неколко споменика соборени. 
Женете се кърсте, а нийе се 
дзверимо. Нема шиптари ко по 
Косово да троше спомениците, а 
неколко соборена.

- Нема кво да се дзверите, 
рече деда Панча. Спомениците 
обараю говедата. Пуще гьи 
без да гьи пазе и она улезну у 
гробищата. Пасну и почну да се 
чешаю или да се боре и сурину 
по некой споменик. После пак 
йош некой, добре не су свите 
соборили.

- Па ко тека, питам я, не варде 
стокуту? Па говедата че соборе 
свите споменици. Греота йе од 
Бога да газе по гробовете. У мойе 
време цело село беше пълно 
със стоку, па не гьу пущайемо у 
гробищата?

- Е съга дошли некикви нови 
газде на задругуту, чуваю од 
старата говеда и не варде. Све 
ньино, па и гробищата. Жалимо 
се у общинуту, ама они им иду 
на руку и нема кво да правимо – 
рече Стойча.

- Па айде да заградимо 
гробищата. Еве я че дадем 
багренови колци, че зберемо 
паре за бодльикаву жицу, че 
побийемо колците и че загра-
димо предложил деда Нико-
лайча. И се договорили, некойи 
одма дали паре. Ама не знам 
кво йе било на Николайчу та 
питал у опщинуту требе ли 
дозвола да се заграде гроби-
щата. Требе дозвола, рекли му, 
ама не можете да гьи вийе загра-
дите, она се воде на Републику. 
Требе сагласност од държавуту. 

И требе план да направите, 
та да ви се даде сагласност. А 
йедън опщинскьи акълия му 
предложил парете що зберу да 
уплате у опщинуту, а она че узне 
дозволу и че им загради гроби-
щата. Че гьи коща повече, ама 
че йе сигурно настави Стойча.

- Ма сигурно йе ко у сцепен 
джеп – рече Кьира дебелият. Че 
ви само узну парете.

- Ко тека, копаю се човеци од 
ваше село, ньини споменици 
се собараю, а без сагласност на 
държавуту не може да си загра-
дите гробищата – дзвери се 
Ордан покерат.

- Ма човеци без дозволе 
направише чуда, а вийе не 
може да заградите гробища. Ма 
щом сте збрали паре, заградете 
си гьи – посъветува га Мирча 
кулакат. 

- Ма щом су държавна, 
тражете од държавуту да гьи 
загради од ньин трошак – 
мудруйе Стоян клемпата.

- Ма йок, тражете държавата 
да ви дигне спомениците и да 
гьи варди од говедата – йош 
по-паметан Митко турчинат.

И тека бабо Сускье и нийе 
дебатувамо за гробищата и 
заграджуваньето повече од саат. 
Ма секьикве вреле некьипеле 
чумо, ама имаше и добри пред-
лози. Накраят убедимо Стойчу 
да се зберу и да си заграде 
гробищата, да стоката не гази 
кошчинькьете на покойниците 
им, греота йе од народ и од 
Бога. А ако държавата им гьи 
разгради дека немаю дозволу, 
нека вой йе на час. 

Бабо Сускье, я сам сто посто 
сигуран дека ако заграде гроби-
щата, говедата нема да им 
обараю спомениците и скоро 
сигуран дека държавата нема 
да гьи разгради що не су имали 
дозволу. 

Айд у здравлйе, поздрави ми 
деда Лулу.
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 [ Широки ръце и политика не вървят заедно.
 [ Когато разбрах за какво ме обвиняват, замлъкнах... А 

след това изпях всичко, което поискаха да чуят.
 [ Дошло последно време – дъното е връх.
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Афоризми Симеон КОСТОВ 

Мъж и жена се запознават по 
интернет. Първа среща на живо 
в ресторант. Двамата се гледат 
изумено.

Той:
– Добреее ... Поръчваме водка и 

пием, докато се харесаме!..
*

Разбираш, че си в средната 
възраст, когато ти е все тая къде ходи 
жена ти, стига да не те влачи с нея.

*
- Винаги оставям в джоба си 

бележка с адрес, за да може да ме 
заведат у дома, когато много се 
напия.

- И какво пише там?
- Венеция, площад «Сан Марко»...
- Но ти живееш в София!
- Живея в София, но веднъж все 

пак ме заведоха във Венеция!
*

- Струва ми се, че жена ми ми 
изневерява...

- Стига бе! Що?
- Ами, преместихме се от Сливен 

в Бургас, а водопроводчикът 
същия...

*
Дете обяснява на баба си съвре-

менни термини
- Бабо, знаеш ли какво е „соци-

ална мрежа“?
- Ми, щом е социална, значи 

нещто за бедни.
*

Доктор към възрастен пациент:
- Дядо, как е новият слухов 

апарат? Оправяш ли се с него?
- Докторе, чудесен е!!! Едва втори 

ден го нося, а вече трети път си 
сменям завещанието.

*
 Защо си си наел толкова млад 

адвокат?
- Струва ми се, че процесът ще се 

проточи…
*

- Отче, искам да се разведа с мъжа 

си ... ще ми позволите ли?
- Защо чедо... каква е причината?
- Ами... той се оказа не такъв за 

какъвто го смятах!
- А като се омъжваше?
- Е тогава бях глупава!!!
- Виждаш ли... въпреки всичко, 

той те е взел такава.
*

- Госпожо, моля Ви! Контроли-
райте детето си! Непрекъснато ме 
имитира!

Майката веднага взема мерки:
- Петърчо, престани да се правиш 

на идиот!
*

Съдията към ищеца:
- Господине, разпознахте ли в 

обвиняемия, крадецът на Вашия 
автомобил?

- Като слушах адвоката му, 
започнах да се питам дали съм имал 
някога автомобил..

*
Нощен пазач пише Молба до 

Началника:
Моля да ме преместите в друг 

склад, този го обраха
*

Зет се обажда по телефона на 
тъста си:

- Тате, коли агнето за събота и да 
викнеш духовата музика – ние ще 
дойдем преди обяд!

В събота агнето опечено, музи-
ката свири… Младите пристигат и 
тъстът пита какъв е поводът?

- Виж, тате, с музика съм я взел, с 
музика ти я връщам!

*
 Вчера напръскаха с някаква 

отрова царевицата – мислите ли, 
че пчелите могат да я пренесат в 
кошера?

– Какво говорите – това е една 
много качествена отрова! Най-много 
да измрат.

– А като измрат пчелите, ще се 
качи ли цената на меда в магази-
ните?

– Глупости говорите! Какво общо 
има между пчелите и меда, който се 
продава в магазините!

Вицове

Здраво бабо Сускье

Деда Манча
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