6

стр.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

4

novo.bratstvo.rs

стр.

Радио Босилеград
се излъчва онлайн
и има своя интернет
страница
ISSN 2466-4707

Подписан меморандум
за разбирателство и
сътрудничество

ГОДИНА V • БРОЙ 95 • 13 ноември 2020 година • Безплатен екземпляр • Основател: НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

И днес България
има своите
будители
стр. 2
”Балкански поток“
ни свърза с
България
стр. 3
Готов е
17-километровият
участък от АМ
«Европа» между
Драгоман и
стр. 3
Сливница
Ковид
амбулатория

Кметът Владимир Захариев се
срещна с президента Вучич
Миминалата седмица кметът на Босилеград Владимир Захариев бил на среща с президента Александър Вучич в Белград.
Захариев заяви пред „Ново Братство”, че в разговорите му с президента Вучич са обсъдили реализацията на вече започнатите проекти в общината и са договорили изпълняването на редица нови от различни области.
След срещата Захариев публикува на своя фейсбук профил снимка с президента Вучич
и написа - „за по-добър, по-развит и по-хубав Босилеград”.
П.Л.Р.
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Председателят на Народната Скупщина
на Сърбия Ивица Дачич към посланик
Радко Влайков: „Продължаваме да
задълбочаваме добрите отношения с
България и занапред!“

П

исмени приветствия от председателя на Народното събрание Цвета
Караянчева и от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина
Захариева неотдавна предаде посланикът на България в Белград Радко
Влайков на среща с новоизбрания председател на Народната Скупщина на
Сърбия Ивица Дачич. В тях се отправят
пожелания за успех в новата високоотговорна длъжност на сръбския политик.
Изразява се увереност, че парламентите
на двете страни ще развиват и занапред
отличното си сътрудничество.
По време на разговора бе констатирано отличното ниво на политическия
диалог между Република България и
Република Сърбия през последните
години. Съществен принос в него имат
контактите между парламентаристите от

И днес България има
своите будители
Вицепрезидентът: И днес България има будители – смели, свободни и грамотни
хора, които да я водят напред
Българи в чужбина представиха своята България във видео писма в инициативата „Будната България“, организирана от Илияна Йотова
„И днес България има своите будители. Това са свободните, смели и
грамотни хора, които я водят напред. Хората, които не ни позволяват да
заспим, а да отстояваме себе си всеки ден.“ Това заявява вицепрезидентът
Илияна Йотова в приветствието си по повод Деня на народните будители.
„Само в родния ни български език я има думата „будител“, която събира
в себе си толкова много – просвещение, патриотизъм, идеали, отдаденост на
другите. Будителите написаха българската история, будителството формира
българската национална идентичност“, посочва Илияна Йотова.
Вицепрезидентът е категорична, че дължим по-голяма подкрепа и уважение
на хората, които съхраняват ценностите на българския народ, възпитават в
добродетели, прозират далеч в бъдещето.
По думите на Илияна Йотова българите са буден народ, който е показал, че
иска да живее по правила, в ред и законност. „Когато това се случи, в родината
ще се завърнат и тези, които живеят навън“, посочва вицепрезидентът.
В инициативата „Будната България“, организирана от вицепрезидента
Йотова по повод Деня на народните будители, се включиха стотици наши сънародници от всички краища на света – от далечна Аржентина, САЩ, Австралия,
цяла Европа, Казахстан, Киргизстан. В своите видео писма деца, младежи и
възрастни споделят какво ги свързва с родината, с нейното минало и бъдеще.
Чрез своите видео писма те създават образа на будната България, късчетата на
която са разпръснати по цял свят.
„Събрахме нов, много по-богат образ на България. Българският дух, макар
и далеч зад граница, е жив благодарение на нашите сънародници, които с
възрожденски плам като съвременни будители разказват прекрасната приказка
за България, разпространяват българския език и култура, събуждат в малките
българчета интереса към познанието за корените им“, посочва Илияна Йотова.
„Най-важното послание, което ни изпратиха нашите сънародници, е, че
искат да поддържат здрави връзки с родината, готови са да работим заедно, за
да популяризираме българското и да развиваме България“, изтъква вицепрезидентът. Илияна Йотова е убедена, че енергията, която свързва всички българи
в България и по света, ще ни помогне заедно да преодолеем всички кризи и да
вървим напред.
„Будната България“ е своеобразно продължение на виртуалния форум
„Голи са без книги всички народи“, организирана по случай Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Партньори на „Будната
България“ са Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей
към БАН и Българското национално радио.
Видео посланията могат да бъдат намерени на https://www.youtube.com/
playlist?list=PL8xeKJd_vkqQB4qngDZbSKoi2d14uhzUG.

двете страни. Председателят на Народната Скупщина Ивица Дачич и българският посланик Радко Влайков обсъдиха
конкретни възможности за по-нататъшно сътрудничество не само между
ръководствата, а и между комисиите на
двата парламента. „Продължаваме да
задълбочаваме добрите отношения с
България и занапред!“, подчерта председателят на Народната Скупщина на
Сърбия.
Ивица Дачич бе избран за председател на Народната Скупщина на
Сърбия на 22 октомври 2020 г. Българският посланик Радко Влайков е третият
посланик в Белград след посланиците
на Русия и на Китай, приети на среща
от Ивица Дачич в новото му качество на
председател на Народната Скупщина.
Източник mfa.bg

Протестите в София продължават в
променен вид заради коронавируса

В

116-ия ден на гражданското недоволство срещу българското правителство и главния прокурор Иван Гешев,
организаторите на протеста ,„Отровното
трио“ в София заявиха, че е дошло време
протестът да се промени и надгради, за
да постигне целите си. Както казаха, те
ще продължат да оказват натиск върху
управляващите докрай, и изтъкнаха,
че целите на протеста не са променени
от първия им ден – оставка на Бойко
Борисов, оставка на Иван Гешев и предсрочни парламентарни избори, но
уведомиха, че спират организиране на
масови вечерни протести заради бързото
разпространяване на коронавируса и
уважение към българските лекари, на
които трябва да се съхрани способността
да се справят с вълната на заболели от
коронавирус.

За бъдещите си акции те ще уведомяват гражданите и ще иницират чрез
социалните мрежи нова форма на
съпротива. Освен това, те започват да
изграждат комитети от съмишленици в
цялата страна.
На 5 ноември, 120-ия ден от протестите, „Отровното трио“ организира
пред Министерския съвет нов тип
протест под наслов „Изтърканите обувки
на над 2 милиона българи“. Целта на
протеста беше да се покаже колко много
българи са емигрирали заради лошото
положение в страната. Протестиращите, които се събраха в 12 ч, подредиха
старите обувки пред зградата на Министерския съвет, скандираха „Оставка“ и
целеха сградата с топки за тенис на корт.
С.Дж.

„Български национали по самбо,
призьори на Световното първенство в
Нови Сад, посетиха посолството в Белград
От 5-ти до 8-ми ноември т.г. в Нови
Сад се проведе Световното първенство
по самбо. То бе без публика поради
пандемията с Ковид-19. Българските
състезатели завоюваха общо 1 златен, 1
сребърен и 9 бронзови медала. Сред тях
блестеше световната шампионка Мария
Оряшкова, спечелила рекордната шеста
световна титла за България в категорията
до 80 кг. Мария е и деветкратен шампион
на Европа.
Веднага след закриването на първенството част от националния отбор на
България посети посолството в Белград.
Посланик Радко Влайков поздрави
състезателите за високите постижения
и отличия, извоювани на първенството.
„Огромна радост и гордост е българският флаг да е най-високо, а „Мила
Родино“ да звучи за победителката“.

Посланик Радко Влайков заяви, че
българските национали, независимо
кой спорт представляват, са винаги
добре дошли в посолството. Българският посланик открои значението на
високите спортни постижения за образа
на страната ни и за самочувствието на
българите, живеещи извън пределите на
държавата ни.
От името на националите ни по
самбо, треньорът на СК „Бъдин“ –
Видин Габриела Кирилова, благодари за
топлите думи и подкрепата. Тя използва
случая да представи на българските
дипломати и младите ни надежди в
бойното самбо: Надежда Любенова /
сребро/, Ива Иванова /бронз/, Гергана
Ангелова /бронз/ и Цветомир Иванов.“
Съобщение на Посолството на Р.
България в Белград
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Онлайн издание на Фестивала ”Балкански поток“ ни
на духовите оркестри
свърза с България
Ф
С
естивалът на духовите оркестри
„Цариброд“ тази година се проведе
за четвърти път, но заради епидемията
от коронавирус и спазване на противепидемичните мерки в по-различна форма във виртуална среда. Проявата се състоя
на 3 и 4 ноември в Цариброд.
Директорът на Фестивала Небойша
Иванов каза, че оркестрите от Черна
гора, Хърватия, Македония, Словения,
Германия, Австрия и Сърбия, които
бяха поканени да участват във Фестивала, поради ускореното разширяване на
вируса, са отказали участието си.
Единственият участник в тазгодидишния фестивал беше реномираният

Софийски духов оркестър от България.
Те изпълниха три композиции „Мила
сестро, Стара планино“, „Тържествена
София марш“ и „Лирска игра“ от
Пиринската рапсодия.
Eдна от пропозициите на тазгодишния фестивал е участниците да се
представят с изпълнение на народната
песен „Мила сестро, Стара планино“ на
известния царибродски музикант Асен
Коцев Лучка.
И з пъ лн е н и ята н а С офи й с к и я
оркестър бяха излъчвани по Телевизия
Цариброд и по ФАР ТВ на 3 и 4 ноември.
С.Дж.

Американците „избраха”
президент
Д

жо Байдън е новият президент
на САЩ след исторически избор,
оспорван вот и дълго броене на бюлетини, неофициалният резултатът е ясен.
Демократът Джо Байдън печели надпреварата за Белия дом срещу действащия
президент републиканец Доналд Тръмп.
Щатът Пенсилвания се оказа ключов за
победата.
«Джоузеф Р. Байдън Младши е
избран за 46-и президент на САЩ»,
обявиха Си Ен Ен и Асошиейтед прес.
Байдън побеждава в Пенсилвания
и събира необходимите за победа на
президентските избори 270 гласа в
538-членната Избирателна колегия.
Избирателната активност достигна
рекордните за съвременната история на
САЩ 66 процента. Байдън получи над

троителството на газопровода
”Балкански поток“ де факто е завършено, а българският участък от газопровода е свързан с газопровода в Сърбия.
Това съобщи пред ТАСС информиран
източник, участващ в изграждането на
газопровода, цитиран от БГНЕС.
„‘Балкански поток’“ е завършен,
свързан е с газопровода в Сърбия, няма
официални събития във връзка с завършването на газопровода поради пандемията на коронавируса, а церемонията
вероятно ще се състои по-късно”, каза
източникът.
През октомври българският министър-председател Бойко Борисов обяви,

3

че строителството на газопровода
”Балкански поток“ в страната е почти
приключило. Той подчерта, че с изпълнението на проекта България ще се
превърне в регионален стратегически
газоразпределителен център и ще гарантира диверсификация на доставките на
газ.
”Балкански поток“ всъщност е продължение на газопровода ”Турски поток“
през територията на България до българо-сръбската граница. Пропускателната способност на газопровода от 930
км е 31,5 милиарда кубически метра газ
годишно.
Подготви С.Б.

74 милиона гласа срещу 70 милиона за
Тръмп.
Би Би Си и Ню Йорк Таймс също
обявиха Байдън за победител с 273 гласа
в електоралната колегия.
Демократът направи първото си обръщение в Туитър:
«Работата пред нас ще бъде трудна, но
обещавам следното: Ще бъда президент
на всички американци - независимо дали
са гласували за мен или не. Ще запазя
вярата, която имате в мен», написа
Байдън в социалната мрежа.
За пръв път в историята си САЩ ще
имат жена за вицепрезидент - 56-годишната Камала Харис, която става и
първата цветнокожа жена на този пост.
Подготви С.Б.

Готов е 17-километровият
участък от АМ «Европа» между
Драгоман и Сливница

Денят на народните будители
П
ърви ноември – Деня на народните
будители, е празник на всички
ученици, учители, студенти, преподаватели, читалищни работници, учени
и журналисти. Честването на празника
започва още през 1909 година в Пловдив,
а официалното му включване в празничния календар на България става през
1922 година. Заради комунистическия
режим, честването бива отменено през
1945 година и се възстановява през 1992
година.
В този ден се почита делото на всички

просветители, възрожденци и борци
за българската духовна независимост.
Българската православна църква на
този ден отдава почит към покровителя
на българския народ св. Иван Рилски.
Датата на празника -1 ноември не е
избрана случайно, тъй като 1 ноември е
денят, в който се чества св. Иван Рилски
Чудотворец.
По традиция на този ден се организират факелни шествия.
С.Дж.

Приключи строежът на първия
17-километров участък от автомагистрала «Европа» между Драгоман и
Сливница. Отсечката е част от основната
трансевропейска транспортна мрежа,
свързваща Истанбул и Лондон.
Сайтът на българското национално
радио предава, че строителните работи
по трасето са започнали през май миналата година и включват модернизацията
на първокласния път Драгоман - Сливница. В участъка е изградено второ
платно, а старото е реконструирано до
магистрален габарит. Отсечката е с по
две ленти за движение в посока и лента
за аварийно спиране.
По 17-километровото трасе са изградени два пътни възела „Сливница 1“ и
„Сливница 2“, като броят на големите
съоръжения е 11, включващи 5 подлеза,
5 надлеза и мост над р. Сливнишка при
30-и км, както и 7 площадки за отдих и
принудително спиране.
Изградени са и системи за опазването на биоразнообразието в района на
Алдомировското блато, а стойността
на цялата инвестиция е 117 млн. лв.,

като средствата са от републиканския
бюджет.
Трасето е по направлението Лондон Будапеща - Белград - София - Пловдив Истанбул - Калкута и е най-краткият път,
свързващ Западна Европа с Близкия и
Средния изток. Участъкът ГКПП „Калотина” - София осигурява връзка към
трансевропейския коридор „Ориент/
Източно Средиземноморски”.
Общата дължина на магистрала
„Европа“ между граничния пункт „Калотина“ и Софийския околовръстен път е с
дължина 48 км и изграждането й е разделено на три части - от ГКПП „Калотина“
до Драгоман, от Драгоман до Сливница,
и от Сливница до София.
В момента продължава строителството на 14,5 км – от пункта „Калотина“ до Драгоман. Строителните
работи започнаха през февруари т. г. и
по договор трябва да приключат през
януари 2022 г.
В момента се изготвя техническият
проект за последната трета отсечка на
магистрала «Европа» с дължина 16 км.
П.Л.Р.
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Как ще се възстановява обучението в клас в България

Не се предвижда затваряне на
детски ясли и градини
О
бучението в клас ще бъде възстановявано на локален принцип. Гимназиите, които се намират в «червените
зони», остават в онлайн обучение. Това
заяви пред НОВА министърът на образованието Красимир Вълчев.
Висшите учебни заведения сами ще
решават как да продължат с обучението.
«Решението учениците да минат
в онлайн обучение за 14 дни беше на
Министерството на здравеопазването на
Р България. Търсим формулата между
правото на здраве, това да редуцираме епидемичната среда, да пресечем

заразата и от друга страна да продължим
да живеем с коронавируса», каза министър Вълчев.
По думите му училищата трябва да
затварят последни или поне да не са от
първите. Той отбеляза, че ситуацията в
София изглежда най-тревожна.
«Учителите пък все по-често искат
да излизат в отпуск и да преподават
онлайн», посочи министърът.
Вълчев обяви, че не се предвижда
затваряне на детски ясли и градини, а
годината няма да бъде обявена за нулева.
Подготви С.Б.

Третокласници от
босилеградската гимназия
участват в пилотната програма за
полагане на държавна матура

Училищата в Босилеград отбелязаха Т
Деня на народните будители
Босилеградското основно училище
и Гимназията и тази година отбелязаха
1-ви ноември - Деня на народните будители - Общобългарския празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери
- будители на възраждащия се национален дух и стремежа към образование и
книжовност.
Поради пандемията от ковид-19
този път изостанаха традиционните
културни програми, а във фоайетата
бяха поставени пана със снимки на

известните български революционери,
възрожденци, поети и писатели, стихотворения и откъси от произведения
на Христо Ботев, Иван Вазов, Добри
Чинтулов, Петко Славейков, Любен
Каравелов и други известни български
автори.
За великото дело и значението на
народните будители пред учениците
били изнасяни лекции и в часовете по
български език.
П.Л.Р.

ретокласниците от босилеградската
гимназия заедно с връстниците си
от 101 гимназии в Сърбия са включени
в пилотната програма за полагане на
държавна матура. Освен 50 гимназии и
48 средни професионални училища, в
първата контрола бяха включени и три
художествени гимназии.
39 ученици от III1 и III2 клас на Гимназията в Босилеград, които се учат на
сръбски език, в рамките на три дена
решаваха тестове по сръбски език, математика и биология, съобщи директорът
Владимир Григоров. Той прецизира, че
тестовете са препратени на Министерството на образованието и ще бъдат
прегледани от експертни преподаватели.
Втората проба от пилотната програма

ще се проведе през май 2021 г., а третата
през март 2022 г. Първата истинска
държавна матура в Сърбия ще се състои
през юни 2022 г. Във втората проба
през май 2021 г. ще бъдат включени и
третокласниците от босилеградската
гимназия, които се учат изцяло на
майчин български език.
Според плана на Министерството на
образованието, науката и технологичното развитие на Р. Сърбия държавната матура се въвежда в образователната система през 2022 г. и представлява
стъпка към по-добро образование и
възможност за директно записване във
висшите учебни заведения в Република
Сърбия.
П.Л.Р.

Радио Босилеград се излъчва онлайн
и има своя интернет страница
“Радио Босилеград“, който е част от
„Нова Радиотелевизия Босилеград”,
чийто основател е Националният съвет
на българското национално малцинство
в Сърбия, започна да излъчва програмата си и онлайн. По този начиин е
създадена възможност програмите на
радиото да бъдат слушани от много
по-голяма аудитория, особено от
нашите преселници навсякъде по света.

Отпреди две седмици „Радио Босилеград” откри и собствена интернет страница, на която ежедневно се публикуват
всички по-важни новини от общината.
Радиостанцията, която НС на българското малцинство в Сърбия откри на
1-ви януари 2017 г., излъчва програма на
български и на сръбски език на честота
89.1 MHz.
П.Л.Р.
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Разговор с извънредния студент Дамян Рангелов

Един студент най-активно трябва да се
включи в образователния процес
Дамян, чухме, че преди месеци
сте завършили Машинния факултет
в Ниш със средна оценка 10. Каква е
формулата за постигането на един
такъв чудесен успех?
- Завърших посочения факултет
миналата година. Някаква класическа
формула за постигането на един такъв
успех не съществува, така че не бих
можал да я споделя. Нужно е голямо
ангажиране във факултета, в смисъл да се
следят най-редовно учебните занимания,
съответно – лекциите и упражненията. С
други думи казано, един студент трябва
най-активно да се включи в образователния процес.
Дали е било нужно, както е говорил
един революционер, „да се учи, учи и
само да се учи” или пък е било необходимо да съществува и изключителен
интерес за областта, за която сте се
определили да следвате и която утре
ще бъде вашата професия. Естествено,
подразбира се, че е нужен и талант за
дадената област.
- Аз бих цитирал един мой професор,
който предпочиташе да каже как факултета завръшват упоритите. Упоритостта
обаче не може да замести, да завърши
целия процес. Разбира се, че е бил
нужен и интереса към дадената област
на науката. Що се отнася до таланта, той
може да способства процеса на ученето

да бъде възможно по-качествен, но, както
впрочем и в областта на спорта и в други
области, талантът сам по себе си е нищо,
доколкото постоянно не се учи и не се
следи с интерес образователния процес.
Разбира се, необходима е и огромна
интелигентност, а Вие, г-н Рангелов,
неспорно я имате. Чухме и това, че
образованието си продължихте в
същия факултет, стараейки се сега
да придобиете и степента магистър
(мастер). Какви резултати осъществявахте по време на следдипломното
следване?

5

- Да, добре сте информирани, образованието си след редовното следване
продължих в същия факултет и всички
изпити по време на следдипломното
следване, съответно следването за научната степен мастер издържах с оценката 10. Междувременно, по-точно през

миналия месец, защитих и дисертационния труд, така че по този начин
успешно финализирах мастер-академичното следване със средна оценка 10.
Виждате ли бъдещето си в Димитровград или...?
- Засега бъдещето си не виждам
в Димитровград, поради простата
причина, че за моята професия тук не
виждам перспектива, т.е. не виждам
въжможности за по-нататъшно усъвършенстване и напредване в тази област.
Баща Ви е военен и е службувал в
много градове. Вие в кои все среди
бяхте с него?
- Да, той беше военен, а сега е пенсионер. Службувал е в много среди и
постоянно се е преселвал, но аз не съм се
преселвал, а съм отраснал в Димитровград и в него практически съм от рождението си, т.е. не съм го напускал все до
момента, когато заминах да следвам в
Ниш.
Имахте ли свободно време по време
на следването, г-н Рангелов, и как го
прекарвахте?
- Разбира се, че имах свободно време.
В тази фаза от живота ми не всичко
беше свързано със задълженията във
факултета. Свободното си време главно
прекарвах, общувайки с приятелите ми,
отивах във фитнес зала, имаше и купони
и още някои, бих ги нарекал, студетски
развлечения.
Разговора води: Б. Димитров

които вече няма да бъдат приемани в
отдела за спешна помощ или в други
лекарски кабинети в Здравния дом. „По
този начин нашето лечебно заведение
със съдействието на общината е осигурило всички необходими превантивни
условия и мерки за лечение на пациенти
с коронавирусна инфекция, или които
имат симптоми на ‘ковид 19’”, посочи
д-р Василов.
По повод откриването на новопостроената амбулатория кметът Владимир
Захариев заяви, че продължава отличното сътрудничество между общината и
ръководството и служителите в Здравния

дом. „Ние действаме съвместно и ще
продължим така и занапред”, а всичко
с цел предотвратяване на разпространението на коронавируса и създаването
на качествени условия за медицинска
помощ на гражданите, както и за работа
на персонала в нашето лечебно заведение”, подчерта Захариев.
Д-р Василов и кметът Захариев изтъкнаха, че след прекратяването на пандемията от „ковид 19” новите помещения
ще се ползват за други видове медицински услуги, примерно за физикална
терапия.
П.Л.Р.

Дамян Рангелов е роден през 1996
година. Основно училище и гимназия е
завършил в родния си Димитровград с
отличен успех. По време на следването
в Машинния факултет в Ниш е отчел
множество внушителни резултати –
през учебните 2016/2017 и 2017/2018 г.
е провъзгласяван за най-добър студент
на годината за специалността Машинно
инженерство; получател е на награда
за най-добър дипломирал се студент
за учебната 2018/2019 г.: две поредни
години е участвал в мероприятието
„Машинияда” по предметите Устойчивост на материала и Механика; бил
е сред участниците в работата на 9-ата
Международна научна конференция
IRMES 2019 в Крагуевац, където със
своя екип е спечелил първо място в
категорията „Развитие на машинната
система с използване на технология
по изготвяне на бързи прототипове”;
един месец е прекарал във факултета
„БГТУ им. В. Г Шухова” в руския град
Белгород в рамките на програма за
обмен на студенти и т.н.

Ковид амбулатория

Към Здравния дом в Босилеград е
откритa Ковид амбулатория. Разположена е в ремонтирания и адаптиран
обект в двора, в който преди бяха
гаражи. На откриването присъстваха
кметът Владимир Захариев, зам.кметът Стефан Стойков, директорът на
Здравния дом д-р Горан Василов, лекари
и медицински персонал от лечебното
заведение.
Специализираният обект разполага
с отделни санитарни възели и подно
отопление и включва три помещения чекалня, лекарски кабинет и помещение,
предназначено за инфузионни и други

терапии за ковид - пациенти.
Стойността на проекта е над 3
милиона динара. Почти цялата сума е
осигурила Община Босилеград, а една
част от средствата е обезпечил Здравнният дом. Изпълнител на по-голяма част
от работите по проекта бе Публичното
предприятие за строителни площи и
пътища на Община Босилеград.
Директорът на Здравния дом д-р
Горан Василов заяви, че с изграждането и адаптацията на обекта, предназначен за Ковид амбулатория, са създадени условия за прегледи и лечение на
панциенти със симптоми на „ковид 19”,
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Подписан меморандум за
разбирателство и сътрудничество
Моята първа
заплата

Кандидатстването на безработни
лица, заинтересовани да се включат в
програмата „Моята първа заплата“,
която се реализира в периода от 8
октомври до 8 ноември, навлезе в заключителната фаза, съобщават от Националната служба по заетост.

В съобщението се посочва, че
процесът на подбор на кандидати от
страна на работодателите е започнал
паралелно с подаването на заявки и ще
продължи до 15 ноември тази година,
а окончателният списък на работодателите с броя на одобрените изпълнители
ще бъде публикуван на портала «Моята
първа заплата» до 27 ноември т.г.
Сключването на договора между
Националната служба по заетост, работодателя и безработния, с който се
уреждат взаимните права и задължения,
ще се извърши в периода от 28 ноември
до 14 декември тази година, се посочва в
съобщението.
Работодателят може да избере
кандидат преди крайния срок за кандидатстване на безработния, но може да го
наеме и включи в програмата само след
сключване на договора.
Националната служба по заетост кани
безработни лица до 30-годишна възраст,
които отговарят на условията на публичната покана, да използват възможността
и да се включат в програмата.

Меморандум за разбирателство и
сътрудничество между Сърбия, Северна
Македония и Албания в борбата срещу
Ковид-19 и междудържавно Споразумение между Сърбия и Албания за
свободно движение на гражданите с
лични карти бе подписан на 9 ноември
на онлайн среща на страните-членки на
Малкия Шенген.
В съобщението, публикувано на
официалния сайт на президента на
Сърбия, от конференцията на Малкия
Шенген, която се проведе чрез видеовръзка, заедно с президента Александър Вучич са присъствали и министър-председателят на Република
Албания Еди Рама и министър-председателят на Република Северна Македония Зоран Заев, както и премиерката
на Сърбия Ана Бърнабич и министърът
на здравеопазването Златибор Лончар.
Президентът Вучич изтъкнал, че
сътрудничеството в борбата срещу
Ковид-19 и свободното движение на
гражданите не е само политическа
инициатива, но и такава, която ще
донесе по-големи успехи в икономиката
и по-голямо доверие на гражданите към

своите държави.
„Доброто начало е половин успех,
заяви Вучич и добави, че това е начало
на работата на трите страни в полза на
своите граждани. Сътрудничеството
в борбата срещу ковид, наред с други
неща, се отнася и до получаването и
разпределението на ваксини, както и че
болниците в Сърбия могат да приемат
граждани на Албания и Северна Македония по всяко време и обратно.
„Здравето не познава граници, трябва
заедно да се борим срещу пандемията“,
каза сръбският държавен глава и посочи,
че трите държави и народи са малки и
че са били под влиянието на велики
сили, което и до днес не се е променило
много и затова заедно трябва да вземаме
решения за бъдещето”.
„Днес съм много щастлив и горд,
че подписахме Меморандум за разбирателство в борбата срещу коронавируса. Важно е, защото ще предприемем
действия заедно и сме решили нашите
експертни и медицински екипи да си
сътрудничат. Това създава допълнителна близост, доверие и можем да
помогнем на нашите хора по най-кон-

кретния начин. Изключително важно е
да покажем колко много ни е грижа за
тяхното здраве и колко ни е важно да
преминем през трудната криза и да се
борим заедно. Важно е и да подобрим
и всеки друг вид сътрудничество”, заяви
президентът Вучич и посочи, че вярва,
че чрез допълнително опростяване на
процедурите, улесняване на потока на
стоки, капитали, хора и услуги, може да
се направи много.
„След като и формално решихме
всички препятствия, гражданите могат
да отидат на територията на Северна
Македония, но и в Албания, само с
лична карта и обратно. Това ще сближи
политически нашите страни, но преди
всичко това ще донесе по-добър живот
на обикновените хора и аз съм щастлив
да кажа, че това задълбочава доверието и добрите отношения между
Тирана, Скопие и Белград. Направихме
повече от добро начало, но трябва да
работим усърдно, повече от всякога и да
постигнем още по-голям успех” заключи
Вучич.
П.Л.Р.

Д-р Горан Василов:

В Босилеградска община
няма новорегистрирани
случаи с Ковид-19

В Община Босилеград няма новорегистрирани случаи на заразени с Ковид19, заяви пред нашия вестник д-р Горан
Василов, директор на Здравния дом. Той
подчерта, че всички изпратени проби
през последните дни са били отрицателни за наличието на коронавирус.
- Също, през последните седмици в
Здравния дом не е регистрирано и увели-

чаване броя на пациенти с респираторни
инфекции и грипни вируси, посочи той
и добави: - Мога да кажа, че в Босилеград
гражданите се държат отговорно, носят
маски, спазват физическа дистанция
и другите противоепидемични мерки
за борба с коронавируса, изтъкна д-р
Василов.
П.Л.Р.
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Поради кризата с COVID-19

„Балкан театър фест”
няма да се проведе

П

оради острата криза, предизвикана от COVID-19, традиционната
театрална проява в Цариброд „Балкан
театър фест” през тази година няма да се
проведе.
Организаторите първоначално оповестиха, че меропиятието ще се проведе за
16-ти пореден път, след което, поради
разрастването на кризата, отмениха
решението си. Предвидено бе пред
царибродската театрална публика да
се представят следните театри: Ателие
212 от Белград с „Руска смърт, водка и
шампанско”, „Свис” от Ниш с „Възкресение на Моглен”, Народният театър от
Ниш с „Херостат”, „Христо Ботев” от

Цариброд с „Лъжецът” и Народният
театър от Пирот с „Как подготвяхме
Госпожа Mинистершата”.
Предвидено бе в рамките на фестивала да се изнесат и две детски пиеси и
то: „Чудесният свят на приказките” и
„Купонът на зеленото кьоше”.
Като организатор на фестивала трябваше да се проявят местният Център
за култура, съответно театъра „Христо
Ботев”, който работи в рамките на това
ведомство със спомощоствателите Община Цариброд и Министерството на
културата и информирането на Сърбия.
Б. Д.

о повод отбелязването на „Месеца
на книгата” училищната библиотека към централното основно училище
в града за поредна година организира
представяне на най-новите издания,
които училището е закупило през учебната 2019/2020 година със средства от
Министерството на образованието на
Република Сърбия, както и книгите,
получени като дарение от учители и
граждани.
Пред входа на библиотеката бе
поставен щанд с новите заглавия на
български и на сръбски език - книги за
задължителна лектира, енциклопедии,
речници, научна литература и прочетни
книги. Под ръководството на библио-

текарката Снежана Апостолов учениците изготвяха и пана с рисунки и есета,
посветени на книгата и писаната реч.
По същия повод библиотеката
награди с книги и грамоти най-редовните си читатели - четвъртокласничката
Ивана Игнятов и шестокласничката
Силвия Николов, както и седмокласника
Стефан Жижов, който изготви презентация за известния писател и носител на
Нобеловата награда Иво Андрич.
Поради пандемията от коронавируса
тази година не бе организиран трададиционния панаир на книгата в Белград,
който редовно посещаваха ученици и
учители от нашето основно училище.
П.Л.Р.

Октомври - месец на книгата
П

В Народната билблиотека в Босилеград по повод „Месеца на книгата”

Ученици от ОУ
посетиха библиотеката

П

о повод отбелязването на „Месеца
на книгата” третокласниците от
българската паралелка в основното
училище в Босилеград, придружавани
от учителя им Милан Миланов, посетиха
Народната библиотека „Христо Ботев”
в града. Малчуганите имаха възможност
да разгледат библиотеката и да получат
информация за значението на книгите и
за любимите им автори на детски книги.
На библиотечните работници учениците
рецитираха стихотворения, посветени на

Хора, размишления, становища

Всеки четвърти
гражданин на
Димитровград бе в
трудово отношение...
П

(продължение от миналия брой) туристи от България и Сърбия станаха
Пише: Иван Денчев все по-масови. Обстановката с коронави-

аметникът на Нешков връх дълги
години и дори десетилетия беше
злепоставен. През последните години
сме свидетели, че този изключителен
исторически белег на Димитровград
и целия край е реставриран благодарение на средства, заделени предимно
от бюджетите на Сърбия и България.
Преди известно време платото пред
паметника бе осветлено благодарение
на средства, пристигнали от бюджета
на България. Сърбия пък пое като задължение да асфалтира пътя от местния
стационар до паметника. Спомняме
си, че това обещание даде лично министър Зорана Михайлович, който жест
показа, че републиканската власт зачита
това място и Царибродския край като
цяло. След изграждането на пътя посещенията на паметника от страна на

руса напоследък повлия посещенията да
намалят, но нека да се надяваме, че след
като епидемиологичната криза отшуми,
броят на хората, които отиват до това
свято и за единия, и за другия народ
място пак ще се увеличи, съответно досегашните инвестиции в инфраструктурното му уреждане ще останат като голям
бенефит за бъдещето.
Освен Паметника на Нешков връх,
Димитровград, както вече напомних
по-горе в този текст, има още куп исторически и други забележителности,
които в бъдеще могат да способстват за
развитието на туризма и инкасиране на
значителни финансови приходи. Нека да
напомня за само някои от тях: манастира
(или манастирчето, както ние, местните
жители вече сме свикнали да го наричаме) „Св. Димитрийе” над градските

гробища, язовирите „Сават 1” и „Сават
2” край с. Смиловци, Петърлашката
пещера, Стара планина, Звонска баня (не
трябва да изпуснем от предвид, че част
от мерата на този балнеосанаториум е и
в мерата на Димитровградска община),
Влашка планина, Гребен планина, Погановски манастир и редица други.
Всички тези места или, нека да се
изразя и така, паметници на историята
и природата, са големи потенциали за
развитие на туризма и привличане на
гости от Сърбия и България, а може

книгата и писаната реч, а те ги почерпиха с лакомства и сокове.
На всички третокласници библиотеката подари комплекти със задължителна лектира по сръбски език за трети
клас.
Подобна инициатива ще се проведе
и в клона на библиотеката в с. Райчиловци, а тези дни ще бъде организирано
и посщение за малчуганите от предучилищния курс в детската градина.
П.Л.Р.
би, защо това не бихме констатирали и
така, и от Европа и други части на планетата, имайки предвид, че милиони хора
в света, които живеят в градски среди с
многомилионно население, милеят да
посетят и да си отпочинат в една такава
екологично чиста среда с почти непокътната природа, каквато е Димитровградската.
Но за осъществяване на целта, която
представлява основния ми мотив за
списване на тази статия, гражданите на
общината да се доберат до по-добрия
живот, не бихме можали да разчитаме
само на туристическата дейност. Необходимо би било да се открият и стопански
обекти, в които поминъка си би изкарвали поне няколкостотин местни хора.
Нека да припомня, че преди 30-40
години в общината всеки четвърти
гражданин е бил в трудово отношение,
който факт по това време е смятан за
голям успех, докато в днешно време това
сведение от отшумялото време почти се
окачествява като блян или недосегама
цел. Нека да припомня, че в местната
каучукова промишленост по това време
работеха около 1500 души, в конфекционното предприятие „Свобода” имаше
над 600 работници, в мебелния завод
„Циле” - около 250, в завода за преработка на кожа „Кожара” - около 200 и
т.н.
(край в следващия брой)
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135 години от Сръбско-българската война (4)

Героизъм и от
двете страни

Боят при Цариброд или Битката
на Нешков връх представлява едно от
най-кръвопролитните сражения между
българската и сръбската войски по време
на войната през 1885 година. Сражението станало на 11 и 12 ноември, съответно на 23 и 24 ноември по нов стил. В
тази битка сръбската Нишавска армия
претърпяла поражение и била принудена окончателно да се изтегли от територията на България.
Авторите на статията за Битката на
Нешков връх, публикувана в Уикипедия на български език, за нея пишат:
„Ден след победата си при Драгоман,
българският Преден отряд (13 дружини,
4 батерии и 5 ескадрона под общото
командване на подполковник Данаил
Николаев) настъпва към Цариборд във
формация от четири колони и резерв.
Късно след пладне на 11 ноември трите
основни колони напредвали от Драгомански проход и височините на север

и юг. Лявата обходна колона начело с
капитан Радко Димитриев атакувала
и завзела връх Бабина глава над Цариброд. Същевременно дясната и средната
колона овладяла Остри връх. В тези стълкновения сръбската Дунавска дивизия
била отблъсната към главните сили на
Нишавската армия, разположени за
отбрана на възвишенията около Планиница, Нешков връх и Джурджева глава”.
Ожесточена битка между българската
и сръбската войски основно се водила на
Нешков връх над Цариброд. Това място
защитавал сръбският 12-и Шумадийски
полк. След ръкопашен бой от части на
12-и Тръновски и 8-и Приморски полк
начело с капитан Васил Дилев, българите
приудили сръбската войска да отстъпи,
съответно да се оттегли зад тогавашната
граница между двете страни и да съсредоточи силите си за отбрана на град
Пирот.

ЗА ДРАМАТИЧНИТЕ
БОРБИ НА НЕШКОВ ВРЪХ
по време на войната от един български
исторически учебник изтеглихме следните редове за тази статия: „Пладне вече
беше минало, а боят още не започваше
(става дума за 12 ноември 1885 г., бел. Б.
Д.). Двете противни страни по това време
правеха размествания на своите части.
Към 2 часа след пладне обаче сърбите
от Нешков връх забелязаха българските
размествания и като помислиха, че вече
започва атака, откриха убийствен огън.
Българите като че ли това чакаха, за да
се хвърлят напред. При това и огънят
на сърбите стана за тях едвам поносим,
та трябваше да се предприеме нещо. В
един момент от българските редове се
раздаде резкият звук на сигнала за настъпление. Нищо не бе в състояние да спре
атакуващите български части, които
решително тръгнаха към сръбските
позиции. Страшно „ура” се разнесе на
Нешков връх, по чиито склонове се катереха хиляди българи. Скоро се дойде до
щиков бой, който се свърши с поражението на 12-и Шумадийски полк и със
завладяването на височината от българите. Най-важният и най-славен момент
от този бой беше кървавата борба, която
се разигра около знамето. В един момент
знамето попаднало в ръцете на българ-

13 ноември 2020 година
ските войници. Дашев, подофицер от
6-а дружина на Приморския полк, убил
трима сръбски войници и взел знамето
от ръцете на сръбския капитан Михаило
Катанич. Но сръбските войници успели
да върнат знамето. Капитан Катанич
го взел и го хвърлил назад. При това
той бил ранен на две места от куршуми
и прободен с нож два пъти. В тази
битка участвал и българският поручик
Митров, който ударил капитан Катанич
с револвер. Впрочем тоя ден на Нешково
нямало войник от едната и другата
страна, а да не е бил герой”.

СЛЕД БИТКАТА НА
НЕШКОВО ПОСЛЕДВАЛИ
СТИХОВЕ.
Раненият в битката сръбски капитан
Катанич бил пленен и закаран в една
софийска болница, където бил лекуван.
По време на лечението посещение в
болницата му направил българският
княз и главнокомандващ въоръжените
сили на България във войната - княз
Александър Батенберг. След лекуването, Катанич се заврънал в Белград, но
там не бил приет като герой. Бързо бил
забравен. Две години след това починал,
а на погребенето му не присъствал
нито един министър. На погребението
обаче на една баба, майка на един
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сръбски генерал, присъствал и самият
княз Милан. По този повод известният
сръбски писател Бранислав Нушич,
който бил участник в Сръбско-българската война, написал сатирично стихотворение, в което се озовал и този широко
известен ироничен стих:
„Српска децо што читати знате,
у Србији прилике су такве.
Из овога поуку имате:
бабе славе, презиру јунаке,
стога не муч’те се џабе
српска децо, постаните бабе.“
По време на Сръбско-българската
война в Цариброд пребивавал и българският писател Иван Вазов. Дни след
битката на Нешков връх от перото му
излязло стихотворението „При царибродския бой”:
Луча! Свети разкошно през мъглата,
реви, о, лъв от векове замлъкнал,
фърчи, орел, из клетката изфръкнал,
о, дух народен, разпери крилата!
Лети, свети и нивга да не гаснеш;
топли сърца – герои да развъдиш;
пет века трябваха – убит да бъдеш,
а час ти стигна – гигант да пораснеш.
Свободо, ти из тъмните гробове

извикаш трупа – херувим да стане
магеснице, ти в нашите Балкани
сред зимата разцъфваш лаври нови.
По време на битките

ВОЙНИЦИТЕ ОТ ДВЕТЕ
АРМИИ ПОКАЗАЛИ
ГОЛЯМ ГЕРОИЗЪМ.
Към цивилното население и пленниците те проявили изключителна
хуманност. Една случка, за която пише
Бранислав Нушич, красноречиво свидетелства за това. Нушич, който бил подофицер, с един сръбски войник трябвало
да съпровожда пленен български войник
от Калотина до Цариброд. Плененият
български войник обаче бил ранен и
трудно се движил по пътя. По едно
време сръбският войник попитал своя
старшина да му позволи да помогне на
ранения български войник. След като
той му позволил, войникът взел пленника на гръба си. И вместо да подпомогне, донесъл го дори до Цариброд.
Нушич в своите разкази за войната пише
за още редица случаи с проявен хуманизъм и от едната, и от другата страна.
– край –
Б. Димитров
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Най-големият есенен
празник Архангеловден

21 ноември (8 по нов стил) е празник в
чест на съборното единство на ангелските
чинове. Ангелите са безплътни сили или
духове, служители на Бога и пазители на
човеците. Съобразно служението на Бога
и отношението им към човеците, ангелите се явяват в девет чина по три лика
или разряда.
Църквата почита безплътните небесни
сили начело с небесния им пълководец
– св. Aрхангел Михаил. Празникът е
наречен Събор на св. Архангел Михаил,
а известен е още като Архангеловден. Св.
Архангел Михаил е защитник на вярата
и борец срещу ересите и всяко зло.
Светецът символизира тържеството на
доброто, светлината и справедливостта.
В църковната иконография е изобразен
с копие в ръка, тъпчещ с краката си
дявола.
Самото име на св. Архангел Михаил
съдържа прослава на Бога - на еврейски
то означава «кой е като Бога». Разказвайки за различните появи на ангелите на земята, Писанието нарича със

собствени имена само някои от тях очевидно онези, които идват при нас с
особена мисия в делото на утвърждаването на Царството Божие сред хората. В
каноничните библейски книги са споменати архангелите Михаил и Гавриил,
а също и архангелите Рафаил, Уриил,
Салатиил, Йехудиил и Варахиил,
известни от неканоничните книги и
преданието на Църквата. Те стоят край
Бога и всеки един от тях има своя мисия един е „известител на тайните човешки“,
друг е „церител на недъзите“, а Архангел
Михаил е „пазител на душите и борец
против злото“.
Архангел Гавриил обикновено се
явява на праведниците като възвестител
на велики и радостни събития, засягащи
Божия народ. В книга Товит архангел
Рафаил говори за себе си: «Аз съм
Рафаил, един от седемте свети Ангели,
които възнасят молитвите на светиите и
възлизат пред славата на Светия». Оттук
е възникнало убеждението, че на Небето
има седем архангели, един от които е

архангел Михаил.
Архангел Михаил е наречен в Писанието «княз», «водач на войнството
Господне» и е описан като главен
борец срещу дявола и беззаконията на
хората. Поради това Църквата го нарича
«архистратиг», т.е. пълководец, водач на
небесната войска. Така Архангел Михаил
се разкрил на Иисус Навин като негов
небесен помощник при завоюването
на Обетованата земя. Той се явил на
пророк Даниил, когато падало Вавилонското царство и предсказал идването на
Христа на земята и събитията на свършека на света. В Апокалипсиса Архангел
Михаил е описан като водач във войната
на небесните сили срещу дракона-сатана
и падналите ангели. «И стана война на
Небето: Михаил и Ангелите му воюваха
срещу дракона, и драконът и ангелите му
воюваха срещу тях, но не устояха, и не се
намери за тях място на Небето. И низвергнат бе великият дракон, древният змей,
наричан дявол и сатана».
Православната войнстваща Църква,
която се нуждае от помощта на ангелите, празнува Събора на всичките девет
ангелски чинове със специално моление,
както и подобава, в осмия ден на месец
ноември, тоест в деветия месец, защото
всички тези девет ангелски чина ще се
съберат в деня на Страшния Господен
съд, който ден се нарича от божествените
учители на Църквата «ден осми», тъй
като, говорят те, след изминаването на
седем хиляди години ще настъпи осмият
ден, когато ще «дойде Син Човечески (и
Божий, праведният Съдия) в славата Си,
и всички свети Ангели с Него», както Сам
Господ е предсказал в Евангелието. «И
ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна
тръба, и ще съберат избраниците Му от
четирите вятъра», тоест от изток, запад,
север и юг.
Събранието на светите ангели е полу-
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чило наименованието «Събор на ангелите», защото те всички заедно и единогласно славят Отца и Сина и Светия
Дух - Светата Троица, на Която и ние на
земята въздаваме слава во веки.
Православната Църква вярва, че всеки
човек има свой ангел–пазител, който се
моли за него на Бога, съветва го да върши
добри дела, внушава му благочестиви
мисли и скърби за него, когато греши и
забравя Божиите заповеди. Това вярване
е основано на думите на Самия Христос,
Който, посочвайки децата, казал на
учениците Си:
«Гледайте да не презрете едного от
тия малките, защото, казвам ви, техните
ангели на небесата винаги гледат лицето
на Моя Отец небесен!» (Мат. 18:10).
Бройни са семействата, които почитат
св. Архангел Михаил като семеен покровител. Нека отново да си припомним,
че на празничната трапеза е задължително да присъства варено жито, а не
както някои смятат, че жито не се вари
„защото той е жив светец“, което не е
правилно, понеже всеки светец е жив
в Господа. Като християни трябва да
сме наясно, че житото не се приготвя за
светеца, а за нашите починали предци.
По този начин ние се молим на този,
който прославяме (в случая на св.
Архангел Михаил), за тяхното спасение
и опрощение на греховете им – волни
и неволни. Значи, когато честваме
някой светец или празник, това, което
е от решаващо и първично значение, е
молитвата, а след това всичко останало.
Нашата молитва започва на празничната
Света Литургия в храма, а продължава у
дома и по всяко време.
Честит празник на всички празнуващи, нека св. Архангел Михаил да пази
тях и домовете им от всякакви беди!
Подготви Д. Христова
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Отборно първенство по тенис на маса на Централна Сърбия в Босилеград

Юношите на „Младост”
завоюваха трето, а кадетите четвърто място

Ю

ношеският отбор на „Младост”
в състав: Никола Захариев, Лука
Николов, Братислав Стоименов и Милян
Илиев, завоюва трето място на отборното първенство на Асоциацията по
тенис на маса на Централна Сърбия,
което на 7-ми ноември се проведе в Босилеград.
Босилеградският отбор по тенис
на маса „Младост” с подкрепата на
Спортния съюз на Босилеград и Община
Босилеград за трета поредна година бе
домакин на Отборното първенство на
Централна Сърбия за млади кадети и
юноши. Състезанието, в което участваха
над 120 тенисисти от 21 отбора, се
проведе в спортната зала на Основното
училище „Георги Димитров” в Босилеград при строго спазване на противоепидемичните мерки за защита от ковид-19
от страна на организаторите и участниците.
Изключителен успех осъществиха

и нашите кадети, които спечелиха
четвърто място. В кадетския състав на
„Младост” бяха: Борислав Григоров,
Милян Митков, Дарио Андонов и
Юлиан Тодоров.
Първо място при юношите (до
18-годишна възраст) завоюва „Напад”
от Крушевац, а на второ се класира
„Раднички” от Ниш.
Шампионската титла при момичетата
до 18-годишна възраст спечели „Хайдук
Велко” от Неготин, на второ се класира
„Стони” от Ниш, а на трето „Напад” от
Крушевац.
При кадетите триумфира „Напад” от
Крушевац, второ място зае „Топ спин”
от Враня, а трето „Хайдук Велко” от
Неготин.
Първо място при кадетките завоюва
отборът на „Хайдук Велко” от Неготин,
а на второ и трето място се класираха
„Лужница 1” и „Лужница 2” от Бабушница.

Клубът по тенис на маса „Младост“
организира състезанието с финансова подкрепа на Община Босилеград, а Асоциацията по тенис на маса
на Централна Сърбия награди най-успешните отбори и състезатели с купи,
медали, грамоти и тениски.
Никола Талески, председател и
треньор на отбора ни по тенис на маса
„Младост”, изрази задоволство от изключителния успех, който осъществиха
нашите момчета, както и от успешното

провеждане на състезанието. Той изказа
благодарност към всички отбори и състезатели, които в тези трудни обстоятелства по време на пандемията от ковид-19
са дошли в Босилеград, както и към
Община Босилеград, Спортния съюз на
Община Босилеград, ОУ „Георги Димитров”, ОО на ЧК Босилеград, Здравния
дом и Полицията, които им оказали
помощ в организацията.
П.Л.Р.

Два кръга преди края на есенния полусезон в ПФЛ

„Младост” заема осмо място

След 9 изиграни кръга от тазгодишното издание в Пчинска футболна
лига босилеградска „Младост” заема
8-мо място с 10 спечелени точки от 8
изиграни мача. От началото на първенството „зелените” записаха 3 победи,
едно равенство и 4 загуби.
До края на есенния полусезон
остават още два кръга, в рамките на
които „Младост” посреща „Южна

пруга” от Владичин хан (на 15 ноември
от 13 ч), а в последния кръг гостува на
„Минералац” (на 22 ноември от 13 ч).
Водач във временното класиране
продължава да е „Търновац” с пълен
актив от 27 точки от 7 изиграни мача,
а на второ място е „Лугина” с 19 спечелени точки.
П.Л.Р.

Решение на кръстословицата 3 от миналия брой. Водоравно: 1. Милош. 5. Пиле. 9. Илок. 10. Син. 11. Нис. 14. Ле. 15. Еч. 16. Да. 17. Ис. 19. Под. 20. Стог. 22. Пе. 24. На.
25. Оле. 26. Ода. 27. Намотка. 33. Ат. 34. Ло. 36. Мотел. 38. Ара. 40. Мор. 41. Плик. 43. Саманта. 44. Калина.
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Съставил: Бобан Димитров
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Водоравно: 1. Гръцки бог. 7. Женско
име. 8. Волята на избирателите. 9. Мярка
за площ. 11. Отрицателен отговор. 12.
Смешник. 14. Чергарин, скитник. 19.
Вид признание. 22. Атака. 24. Мъжко
име. 26. Ономатопея за кучешки лай.
27. Някогашен хотел в Звонска баня.
29. Вид птица. 31. Река в Сибир. 33.
Името на френския певец Монтан. 35.
Красавица. 37. Лъжливото фамилно име
на Радован Караджич като беглец. 39.
Сгъстена със захар течност от плодове. 41.
Прозвището на поета Владислав Петкович.
43. Българско женско име. 45. Кръвно
налягане (хърв.). 46. Производител на
вино. 47. Неизлечима болест.
Отвесно: 1. Който с парашут скача
от самолет. 2. Емма Николова (иниц.).
3. Силен и гласовит плач. 4. Името на
писателя Жупанчич. 5. Гладко памучно
платно. 6. Наследството от родителите на
жената. 10. Името на футболиста Гулит. 13.
Някогашен завод от Марибор. 15. Единица
за електрическо съпротивление. 16. Вид
цвете с едри листове. 17. Град в Румъния.
18. Планина в Хърватия. 20. Египетски
бог на слънцето. 21. Името на нобелиста
Андрич. 23. Столицата на Италия. 25.
Връстник. 28. Хълм, рът. 30. Вид хищник.
32. Съвместен живот между мъж и жена.
34. Скопено мъжко говедо. 36. Който има
цвят на пепел от дърва. 38. Язва (сръб.).
40. Катарина Арсенова. 42. Седмата нота.
44. Цанко Алексов.
Решение на кръстословицата 4 в
следващия брой
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Манчин рабуш

Митко смелчагата

Здравейте приятельи. Те ме мене пак семейството, а после, ка йедна гарнида ви расправлям приказкье од моят тура политичари падне од влас, он одма
буен, но не много срекьан живот, който се престроява и миньюйе у партиюту
полъка ама сигурно доближава до краят.
Тия пут че ви пишем за срещуту ми с
Митка Смелчагуту у клубат на пензионерите. Я по принцип бегам од ньега,
немогу да га траим, Йедно големо го...
йе он, ама тия пут немого да побегнем,
йер седо помеджу масете у клубат куде
колегьете пензионери играйеош карте, а
Митко седе до мене и ми затвори пролукуту од коюто можеше да се измъкнем. С
другье думе казано, увати ме на преклоп,
та мора да слушам ньеговите блювочи.
Прекорат Смелчагата му наденуше ка
беше млад, ама не затова що йе стварно
бил много смел, а затова що само говореше како йе смел, а у сущини беше
йедън голем поквареняк, кой само си
гледаше своите интереси. Тека че тия
прекор уствари беше пародия за ньеговото поведение и ньеговият карактер.
Оно, що йе право - право йе, сви ми си
гледамо манье или више своите интереси, йер, що каже народ, кой нейе за
себе, нейе и за другьи, ама Митко йе
првак света „у тия спорт”. И увек йе
гледал преко политикуту да си уреди
ньеговият и животат на членовете на

коя преузне власту, а све найгоре говори
за ония чий члан йе бил доючера. Тека
Митко промени йедно десетина-петнайес партийе. Ка некоя партия дойде
на влас, он све найболье за ньу и лидерите ньу говори, а ка падне од влас, он
само плюйе партиюту у лидерите ньу и
говори по народ како он у ствари нейе
бил за ньи, како су много грешили, како
им йе он обяшньавал ко требе да се
меняю, а они га не послушали и другье
небулозе.
Политиката на Митка Смелчагуту
беше омильената тема, тека да и тия пут
у клубат на пензионерите поче да баламосуйе мене и другьите пензионери:
- Ама я убаво говори ко че Милошевич
да растури државуту. Спольнуту политику водеше кока йе Сърбия нуклеарна
сила, па че упърчи бойевете главе къмто
тия що ни нападаю и они че се уплаше...,
поче Митко с блювочите.
А я у тия момент си помисли ко йе он
по време на Милошевича бил управо у
ньеговуту партию, идеше по митинзи и
дизаше му сликьете. У това време това
му требеше йер синатога требеше да

запосли у полициюту.
После Митко настаи:
- Ма, знал сам я и сам говорил навреме
и явно кико Кощуница нейе бил дозрел
да буде лидер на държавуту. Те, допущи
да се одвойе од Сърбию и Църна Гора и
Косово.
А я у тия момент си помисли ко
Митко беше члан и на партиюту у кою
Кощуница беше лидер, йер требеше
снауту да запосли на границу.
После Кощуницу, Митко поче да
удара на Тадича:
- Ма, тия не йе бил уопще за председника. Он си повише мислеше ко изгледа
и како оди, него ли що мислеше за
държавуту. Я сам убаво говорил, и това
явно, ко некой друг по-озбильан требе
се избере за председника на ньеговоту
партию, а после и за председника на
държавуту, ама никой ме несте слуша.
Я у тия тренутак си помисли ко Митко
беше члан и на Демократскуту партию и
не даваше реч да се рече против Тадича.
Кой зуцнеше неща против ньега, Митко
одма беше склон да га пцуйе, а понекад
остеше и на бой да налети. А требеше му
у това време да бъде члан на тую партию,
пощо жената му требеше из йедну
пропадлу фирму да отиде да работи у
държавну установу.
Признавам си, не требеше да кажем
нища, що ми беше зор да се потришам,
ама немого да издржим и на Митка у тия
момент реко:
- Митко, па що не кажеш са нещо

Афоризми

Момчило Андреевич

CIP - Каталогизациjа у публикациjи
Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964

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

•
•
•
•
•
•
•

13 ноември 2020 година
против управляващуту партию. Знамо
да си ньонь члан, а знамо и закво?
Митко се рипи од столицуту и поче да
зева:
- Кой!? Па ти ли мислиш да я не би
рекъл нещо против ньи? Ти ли мислиш
да сам я кукавица? Па не су ми мене
навремето наденули надимакат Смелчагата за джабе. Я сам, бре, смел човек,
Манчо, немой да ме врегьаш, да се не
скарамо я и ти за сва времена.
Незнам за кво ми би зор да кажем,
ама, те, каза у тия момент и това на
Митка:
- Па, добро, ако си смелчага, кажи
нещо и против ньи съга. И они вальда
прайе грешкье, не су вальда безгрешни.
Митко се малко замисли и рече:
- Казал би, Манчо, казал би, ама до
са не су напраили никакву грешку и не
могу да си кривим уста. Не могу уста да
си правим на ду…
Видо я да с Митка нема излазенье
накрай. На тия що играоше карте и на
ньи се кока згади оратата на Митка, та
зай... картете, издизаше се од масуту и
почеше да си излазе из клубат. Ослободи
се пролуката и за мене, та и я се диго и
си отидо.
По пут си мислео: Кой си се йе чепав
родил, тия че си остане чепаво до край на
животат. А я другьи пут требе да будем
по-паметан и с такви човеци више да не
се расправлям, него да си кьутим и да си
траим.
Манча

Симеон КОСТОВ

[[ Спънал се от езика си.
[[ Когато някой стане пръв, мисли, че е най-добър. Когато
някой мисли, че е най-добър, никога не ще стане пръв.
[[ Демокрация е, когато народа избира тези,
които ще му диктуват как да живее.
[[ Ако очакваш печалба от тото, продължавай да играеш
все докато не разбереш, че никога няма да спечелиш.
[[ Мълчанието е злато. Ако народа си мълчи,
значи нарастват златните резерви.
[[ Щом се събера, веднага съм отпаднал.
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