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Кметът Захариев и министърката Ирена Вуйович подписаха договор за осигуряване на нови парни котли в Културния дом
ИНТЕГРИРА МУЛТИКУЛТУРАЛНОТО РАЗВИТИЕ МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ
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Поетапно разхлабване на 
противоепидемичните 
мерки в България
На базата на данните на броя на 

ваксинираните и оздравелите 
в България ще започне поетапното 
разхлабване на мерките, потвърди 
премиерът Бойко Борисов. По негови 
думи това ще бъде оптималният вариант 
от мерки и запазването на психическото 
здраве на хората.

По наредбата на министъра на здраве-
опазването от 5 април детските градини 
и яслите  възобновяват работата си. 
След края на пролетната ваканция на 
учениците, от 12 април се възобновява 
присъственото обучение на децата от 
1-ви до 12-и клас, но по график. Също от 
12 април се допускат груповите дейности 
и занимания в центровете за подкрепа 
за личностно развитие и центровете за 
специална образователна подкрепа.

От четвъртък (1 април) се допускат 
посещенията в кина, театри, музеи, 
галерии, библиотеки и циркови пред-
ставления при заетост на не повече от 
30% от капацитета на помещенията. 
Същото условие важи и за занятията от 

танцовото, творческото и музикалното 
изкуство. Допускат се и посещенията 
на фитнес центрове, спортни зали и 
клубове и плувни басейни и комплекси 
при използване на не повече от 30% от 
капацитета им и спазване на физическа 
дистанция от най-малко метър и поло-
вина.

От 1 април до 12 април на магази-
ните с нетна търговска площ над 300 кв. 
м., предлагащи нехранителни стоки, 
се разрешава работа с клиенти само 
на откритите площи, прилежащи към 
търговския обект.

Посещенията в заведенията за хранене 
и развлечения се допускат само в откри-
тите им площи (тераси, градини и др.), 
при ограничено работно време от 6 до 23 
ч.

Изключение са дискотеките, бар-клу-
бовете, пиано баровете, бар-вариете и 
нощните барове, които остават затво-
рени до края на месец април.

С.Дж.

България избра нови 
народни представители

ГЕРБ, ВМРО, Демократична България с 
най-високи резултати сред българите 

в Сърбия
На провелите се в неделя, на 4 април, 

избори за народни представители в 
45-oто Народно събрание на Република 
България най-много гласове в четирте 
избирателни секции в Сърбия – Белград, 
Ниш, Босилеград и Цариброд, най- 
много гласове спечелиха ГЕРБ-СДС, 
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИО-
НАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДЕМОКРА-
ТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ 
(ДА България, ДСБ, Зелено движение), 
БСП за БЪЛГАРИЯ и ПП ИМА ТАКЪВ 
НАРОД.

Според числовите данни от протокола 
на секционната избирателна комисия 
в избирателната секция в Белград са 
гласували общо 102-ма души. Най-много 
гласове на гласоподавателите – общо 20, 
получи ДЕМОКРАТИЧНА  БЪЛГАРИЯ 
- ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, 
Зелено движение). ГЕРБ-СДС спече-
лиха доверието на 19, ПП ИМА ТАКЪВ 
НАРОД - на 18, а за БСП за БЪЛГАРИЯ 
гласуваха 13 избиратели. 

Според данните, публикувани на 
електронната страница на Централ-
ната избирателна комисия (ЦИК) на 

България, в секционната избирателна 
комисия в секцията в Ниш са гласували 
общо 43-ма, като най-много гласове са за 
ГЕРБ-СДС, общо 11.  БСП за БЪЛГАРИЯ 
и ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД спечелиха 
по пет гласа, докато  за ДЕМОКРА-
ТИЧНА  БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 
(ДА България, ДСБ, Зелено движение) са 
гласували 4-ма гласоподаватели.

В секцията в Босилеград, според 
числовите данни от протокола на 
секционната избирателна комисия, са 
гласували общо 156 души. Най-голяма 
подкрепа, общо 33 гласа, осъществи 
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИО-
НАЛНО ДВИЖЕНИЕ. ГЕРБ-СДС се 
радва на подкрепата на 24-ма гласопо-
даватели, докато три коалиции спече-
лиха по 11 гласа. Това са ДЕМОКРА-
ТИЧНА  БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 
(ДА България, ДСБ, Зелено движение), 
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД и БСП за 
БЪЛГАРИЯ.

На тазгодишните избори за народни 
представители в българския парламент 
най-много гласувалите  сънародници 
с българско гражданство в Сърбия са в 
Цариброд, където пред урните се отзо-
ваха 289 гласоподаватели. 

Убедителна подкрепа получи 
ГЕРБ-СДС. Коалицията е уважена 
от 110 гласоподаватели. ПП ВМРО 
–  БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ получи 42, БСП за 
БЪЛГАРИЯ 14, а ДЕМОКРАТИЧНА 
БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА 
България, ДСБ, Зелено движение) 11 
гласа. Партията  на Слави Трифонов 
ИМА ТАКЪВ НАРОД получи 10 гласа.

Сънародниците ни с българско гра- 
жданство пускаха бюлетини и за други 
партии и коалиции, но те са по-малко. 

С. Бойкова

Парламентарни избори в 
България
Изборите за 45-ото Обикновено 

народно събрание на Р България се 
проведоха на 4 април. Датата бе опре-
делена от президента Румен Радев след 
проведените му консултации с партиите.

Общият брой на избирателите е 6 
732 316 души и те избираха между 6 895 
кандидати за депутати от 30 партии и 
коалиции. Бяха и няколко независими 
кандидата. В 45-ото събрание ще има 
240 депутати от партиите и коалициите, 
получили поне 4% от общия вот на 
гласувалите. Окончателните резултати 
ще бъдат ясни няколко дни след вота, 
когато ЦИК обяви окончателните резул-
тати.

5 социологически агенции са анга-
жирани за събиране на данните за вота. 
В тези избори, за първ път проведени 
по време на пандемия, беше наложена 
специална организация. Хората, които 
боледуват или на които е наложена 
карантина вкъщи, можеха да гласуват с 
мобилни урни. Болните от коронавирус, 
които са в болници, имаха специални 
секции за гласуване в болниците. В тези 
избори за първи път беше широко застъ-
пено и машинното гласуване, като такива 

имаше в 9 390 от общо 11 983 секции в 
страната.

Според първите социологически 
проучвания 6 партии са сигурни участ-
ници в следващия парламент. Резулта-
тите на «Алфа рисърч», съобщени от 
bTV, сочат, че в следващия парламент 
влизат шест партии, а седмата - ВМРО е 
точно на 4-процентната бариера, докато 
«Изправи се! Мутри вън!» с малко над 
нея – 4,6%. ГЕРБ води с 25,1%, а БСП е 
вече трета с 16,5% след формацията на 
Слави Трифонов с резултат 16,7%. ДПС 
е четвърта политическа сила с 11,6%, 
а «Демократична България» получава 
9,8%. Дясното обединение според аген-
цията печели изборите в столицата с 
почти 30% от вота. И двете формации 
разчитат на силен вот от чужбина, който 
се очаква да им даде предимство, а също 
и да свие резултата на ВМРО, която е 
много вероятно да слезе и под чертата.

Според тази прогноза ГЕРБ печелят 69 
мандата, «Има такъв народ» - 47, БСП - 
43, ДПС - 30, «Демократична България» - 
27, «Изправи се! Мутри вън!» – 13, ВМРО 
- 11. 

С.Дж.

В България по-голям 
интерес към РНК 
ваксините
Имунизацията срещу коронавируса в 

България продължава. В така наре-
чените „зелени коридори“ желаещите 
могат да се имунизират и без заявка, но 
в момента само с препарата на Астра 
Зенека. През следващите три месеца 
България ще получи допълнителните 
1 259 728 дози ваксини на „Пфайзер/
Бионтек“. Доставката ще стане чрез 
механизъм за солидарност от Европей-
ския съюз. Това стана ясно от думите на 
премиера на Р България Бойко Борисов, 
който изтъкна, че ключовата дума е соли-
дарност, за да може целия Европейски 
съюз да излезе от пандемия. България 
ще получи 44 % от ваксините „солидар-
ност“, които се разпределят между 5-те 
държави, в които има най-голям недо-
стиг на ваксини, сред които е и България.

Общото количество ваксини, които се 
очакват през месец април, е близо 700 
000 дози. До края на тази седмица ще  се 
получат над 230 000 дози от одобрените 

до момента ваксини, както и близо 10 
000 флакона ремдесивир – одобреното 
лекарство за лекуване на инфекция с 
коронавирус. За следващия месец има 
потвърждение на близо 250 000 дози от 
ваксината на „Пфайзер - Бионтек“, 90 
000 дози – на „Модерна“, 300 000 – на 
„Астра Зенека“, а след средата на април 
се очакват близо 40 000 дози от послед-
ната одобрена от Европейската агенция 
по лекарства ваксина – „Янсен“.

До края на юни се очаква да има 
достатъчно дози за всеки, желаещ да се 
имунизира срещу коронавируса. Засега 
интересът към РНК ваксините е по-голям 
в страната.

Здравните власти направиха прогноза, 
че до края на юни процентът на ваксини-
раните в България ще достигне 50%. До 
момента в страната са поставени почти 
500 хиляди дози ваксини.

С.Дж.
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Кметът Захариев и министърката 
Ирена Вуйович подписаха договор за 
осигуряване на нови парни котли в 
Културния дом 
В Министерството на опазването на 

околната среда в Белград кметът 
Владимир Захариев и министърката 
Ирена Вуйович миналата седмица 
подписаха договор за съфинансиране на 
проекта за подмяна на парните котли 
в обекта на Културния дом в Босиле-
грaд. Община Босилеград предвари-
телно спечели 5,5 милиона динара от 
конкурса на Министерството за подмяна 
на парните котли в обекта на Културния 
дом, а за реализацията на проекта от 
своя страна ще осигури 2,6 милиона 
динара. 

Захариев изказа огромна благодар-
ност към правителството на Република 
Сърбия и Министерството на опазва-
нето на околната среда, които са отпус-
нали необходимите средства за купува-
нето на праните котли. „По този начин 
ще се реши дългогодишният проблем с 

отоплението в Културния дом, в който 
обект, освен Културния център „Босиле-
град”, е поместена и Народната библио-
тека „Христо Ботев”, Центърът за соци-
ални дейности, „Нова Радиотелевизия 
Босилеград“, както и детският кът, който 
е в състава на „Детската градина”. Новите 
котли ще бъдат монтирани до началото 
на новия отоплителен сезон, с което ще 
се създадат подходящи условия за дейно-
стите на младежките и детските секции 
към Културния център, както и за работа 
на останалите институции, поместени в 
този обект”, изтъкна кметът.

Той добави и това, че с осигурява-
нето на новите парни котли ще бъдат 
спестени немалки суми пари за ток, 
които сега общината отделя за затопляне 
на помещенията на споменатите инсти-
туции с електрически печки. 

П.Л.Р.

Босилеград 

Постоянната 
конференция на 
градовете и общините 
предостави таблети за 
бедни ученици 
Община Босилеград подписа договор 

с Постоянната конференция на 
градовете и общините за дарение на 
21 таблета с неограничен достъп до 
интернет за дистанционно обучение на 
бедни ученици в основното училище. 

От името на общината договора 
подписа кметът Владимир Захариев, 
който благодари на представителите 
на Постоянната конференция на градо-
вете и общините и изтъкна, че по този 
начин са създадени подходящи условия 
за дистанционно обучение на децата от 
уязвимите групи. 

Дарението на таблети за ученици от 
уязвими групи е част от проекта за укре-

пване на местния икономически капа-
цитет чрез прилагане на Програмата 
„Не оставяйте никого зад себе си“, който 
Постоянната конференция на градовете 
и общините рализира със съдействието 
на НАЛАС (Мрежата на асоциациите на 
местните власти в Югоизточна Европа). 

Ръководител на проекта за нашата 
община бе Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет, който потенцира 
изключителното сътрудничество с основ-
ното училище и личния ангажимент 
на кмета за успешната реализация на 
проекта. 

П.Л.Р.

Председателят на НС Стефан Стойков участва в заседанието на 
Републиканския съвет за националните малцинства

Решаване на проблемите 
чрез диалог и в духа на 
толерантност
Председателят на Националния съвет 

на българското национално малцин-
ство в Сърбия Стефан Стойков участва в 
заседанието на Републиканския съвет за 
национални малцинства, което председа-
телства премиерката Ана Бърнабич. На 
официалния уебсайт на правителството 
на Сърбия е обявено, че на срещата са 
обсъдени дейности за подобряване на 
положението на националните малцин-
ства в Сърбия и е представен доклад за 
изпълнението на плана за действие на 
националните малцинства. 

В изказванието си премиерката 
изтъкна, че формирането на новото 
Министерство на човешките и малцин-

ствени права и обществения диалог, 
ръководено от Гордана Чомич, представ-
лява силен сигнал и показва позицията 
на правителството на Сърбия относно 
важността на подобряването правата 
на малцинствата. Чрез координация и 
диалог се решават проблеми и се подо-
брява положението на малцинствата, 
посочва се в съобщението. 

Премиерката подчерта, че въпреки 
трудния период, предизвикан от панде-
мията, средствата за финансиране на 
съветите на националните малцинства не 
са намалени, което е още едно потвърж-
дение, че на положението и правата 
на малцинствата се придава голямо 

значение. Тя призова представителите 
на националните малцинства да работят 
в своите общности върху промовирането 
на ваксинацията, с цел по-скоро създавне 
на колективен имунитет. 

Министърката Гордана Чомич в обръ-
щението си изтъкна,  че Министерството 
на човешките и малцинствени права и 
обществения диалог се ангажира с реша-
ването на всички проблеми на малцин-
ствата чрез диалог и укрепване на взаим-
ното доверие в духа на толерантността, 
което ще допринесе за развитието на 
обществото като цяло. 

На заседанието били обсъдени и 
конкретни планове за подобряване на 
положението на националните малцин-
ства в областта на образованието и 
културата и е подчертано, че бюджет-
ният фонд за националните малцинства 
за тази година възлиза на 30 милиона 
динара, а средствата ще бъдат инвести-
рани в образованието като приоритетна 
област през 2021 г., както и за финанси-
ране на програми и проекти от значение 
за националните малцинства.

На сесиите присъствали и първият 
вицепремиер и министър на образова-

нието Бранко Ружич, както и министър-
ката на правосъдието Мая Попович. 

Председателят на НС на българското 
национално малцинство Стефан Стойков 
заяви, че в изказванието си по време на 
заседанието е посочил, че трябва да се 
ускори пороцесът за  превод и печатане 
на учебниците за всички класове в основ-
ното училище и гимназията, съгласувани 
с новата учебна програма, както и на 
съответни учебници, работни тетрадки 
и други учебни помагала за децата в 
детските градини.

Стойков изтъкна още, че е поискал 
да се изнамери начин за осигуряване 
на стабилно финансиране на медиите, 
чийто основател е Националният съвет, 
какъвто случай е с финансирането на 
малцинствените медии в АП Войво-
дина. Също така подчерта, че е поискал 
представители на ръководството на 
Националния съвет да бъдат консулти-
рани и да им бъде дадена възможност 
да присъстват на двустранните срещи 
на делегации на Сърбия и България, на 
които се разискват въпроси, касаещи 
българското малцинство в Сърбия.

П.Л.Р.

Захариев се срещна с 
Зоран Джорджевич
Кметът Владимир Захариев проведе 

среща с директора на Публичното 
предприятие „Пощата на Сърбия” 
Зоран Джорджевич в Белград. 

„Обсъдихме и договорихме реали-
зацията на редица проекти във връзка 
с ремонта на обектите, подобряване 
качеството на съществуващите услуги 
и създаването на  условия за осъвре-
меняване на обслужването и въвеж-
дане на нови пощенски услуги, както в 
цетралната поща в Босилеград, така и в 
подведомствените пощи в селата Горна 
Лисина, Долна Любата и Бистър. Дого-
ворените проекти ще бъдат от полза за 
всички граждани в общината”, изтъкна 
Захариев.

П.Л.Р.
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Конкурси на 
Националната служба по 
заетост за подкрепа на 
безработни лица 
С цел реализацията на мерки за 

активна политика на заетост Наци-
оналната служба по заетост (НСЗ) обяви 
13 конкурса, чрез които ще бъде осигу-
рена финансова подкрепа за 18 000 безра-
ботни лица. За тези цели са определени 
5 750 000 000 динара, от които 550 000 000 
дин. са предназначени за хора с увреж-
дания.

Както и предишните години, акцентът 
ще бъде върху безработните лица, които 
трудно могат да си намерят работа - 
младежи до 30-годишна възраст без 
завършено средно образование, незаети 
на възраст над 50 години, роми, хора с 
увреждания, дългосрочно безработни, 
бенефициенти на социална помощ и 
жертви на домашно насилие. 

Повечето конкурси ще бъдат открити 
до 30 ноември 2021 г., докато крайният 
срок за подаване на заявки за мерките, 

предназначени за хората с увреждания, 
е 31 декември 2021 г., за отпускане на 
субсидии за самонаемане на работа е 17 
май 2021 г., а крайният срок за подаване 
на заявки за публични работи изтича на 
10 май 2021 г. 

Заявки за участие в конкурсите се 
подават до организационните звена 
на Националната служба по заетост, 
а цялта информация е достъпна и на 
уебсайта www.nsz.gov.rs. 

П.Л.Р.

Министерството на стопанството на Република Сърбия 

Безвъзмездни средства за 
малки предприятия   
С цел подкрепа на инвестициите и 

насърчаване на икономическото 
развитие Министерството на стопан-
ството на Р Сърбия обяви публична 
покана за отпускaне на безвъзмездни 
средствa за съфинансиране на закупва-
нето на ново производствено обору-
дване и за строителни работи през 2021 
г. Конкурсът се реализира в рамките 
на Програмата за подкрепа на малки 
и средни предприятия за купуване на 
оборудване през 2021 г.

Програмата се изпълнява от Мини-
стерството на икономиката в сътрудниче-
ство с Агенцията за развитие на Сърбия 
и избрани банки и лизингови компании, 
а правото да кандидатстват за безвъз-
мездни средства имат юридически лица 
и предприемачи, регистрирани в Аген-
цията за стопански регистри (АПР).

Размерът на безвъзмездните средства, 
които могат да бъдат отпуснати, се опре-
деля спрямо броя на постоянно заетите 
в предприятието към 31 декември 2020 
г., съгласно данните в Централния реги-

стър на задължителните социални 
осигуровки - на един зает се отпускат до 
1 милион динара, двама до петима заети 
- до 2,5 млн. дин., над 6 и повече заети  до 
5 млн.  дин.     

Общо наличните средства за изпъ-
лнение на програмата възлизат на 1 
милиард и 550 милиона динара, а срокът 
на валидност на публичната покана е до 
изчерпване на наличните средства и не 
по-късно от 31 декември 2021 г.

Заявленията за безвъзмездни сред-
ства, придружени от съпътстваща доку-
ментация, и заявления за заем или 
финансов лизинг, се подават лично или 
по електронен път в банките или лизин-
говите компании, участващи в изпъл-
нението на тази програма. Публичната 
покана ще бъде валидна до изчерпване 
на наличните средства и не по-късно от 
31 декември 2021 г. години.

За повече информация можете да 
посетите  сайта на Министерството на 
икономиката на Р Сърбия.

П.Л.Р.

В ОУ „Георги Димитров” в Босилеград 

Започна записването на 
първолаци
Както в другите училища в Сърбия и 

в Основното училище „Георги Дими-
тров” в Босилеград на 1-ви април стар-
тира записването на ученици в първи 
клас по електронен път посредством 
портала за електронно управление.

Първият вицепремиер и министър 
на образованието, науката и техноло-
гичното развитие Бранко Ружич заяви, 
че вече няма нужда родителите да носят 
документация за записване на децата 
си понеже тези документи училищата 
набавят по електронен път. 

Процедурата за записване на първо-
класниците по електронен път в босиле-
градското основно училище се прилага 
вече трета година. Достатъчно е роди-
телят да назначи среща по електронен 
път, да доведе детето в определеното 
време и със себе си да има само лична 
карта. Разговора с детето в училището 
провеждат психологът и училищният 
педагог на майчиния език на детето, като 
се използват стандартни процедури и 
инструменти. Училището само подсигу-
рява всички необходими документи по 
електронен път - акт за раждане, удосто-
верение за пребиваване, удостоверение 
за посещение на подготвителната преду-

чилищна програма и медицинско свиде-
телство. 

Съгласно Закона записването в първи 
клас е задължително за всички деца, 
родени от 1 март 2014 година до 28 
февруари 2015 година.   

Според данните на училището през 
учебната 2021/2022 година в първи клас 
в Босилеградска община ще се запишат 
около 45 ученици. 28 от тях ще се учат 
в централното училище в  града, 8 в 
Райчиловци, а останалите в другите 
села в общината. В училището изтъ-
кват, че записването на първолаците 
ще продължи до 31 май, а възможно е 
детето да бъде записано и след тази дата. 

Според данните на Републиканското 
статистическо бюро през 2021/2022 г. 
в първи клас в основните училища в 
Сърбия ще могат да се запишат общо 66 
864 деца.

Ако някой родител има допълни-
телни въпроси относно подаването на 
заявление, може да се свърже с центъра 
за контакти на Министерството на обра-
зованието, науката и технологичното 
развитие по тел. 011/73-505-57 от 8 до 15 
часа. 

П.Л.Р.

Директорът на Здравния дом в Босилеград д-р Горан Василов:

Гражданите да се държат 
отговорно и да спазват 
противоепидемичните 
мерки 
През последните дни в босилеград-

ския Здравен дом се регистрират по 
около 7 до 10 заразени с covid 19, съобщи 
директорът на ведомството д-р Горан 
Василов. Той  посочи, че в местното 
лечебно заведение се лекуват заразените 
с по-леки и средно тежки симптоми, 
a персоналът в Здравния дом полага 
максимални грижи за всички заразени 
пациенти. За съжаление в момента има 
десетина пациенти, които са хоспитали-
зирани в covid болниците във вътреш-
ността.

Д-р Василов изтъкна още, че босиле-
градският Здравен дом е осигурил новия 
антивиротик - лекарство срещу корона-
вируса, който се използва за лечение на 
пациентите. За пореден път той апелира 

към гражданите да се държат отговорно, 
носят маски, спазват лична хигиена и 
физическа дистанция, да се ваксинират 
и да се придържат към всички други 
противоепидемични мерки за борба 
с коронавируса, понеже само по този 
начин можем да предотвратим разпро-
страняването му. Д-р Василов добави, че 
всички, които имат симптоми, наподоба-
ващи на covid 19, незабавно да се явят в 
Здравния дом. 

„Доколкото всички се държим отго-
ворно и спазваме мерките, надявам се 
епидемиологичната картина в нашата 
община да се подобри до края на седми-
цата“, подчерта д-р Василов. 

П.Л.Р.
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На изборите за 45-oто Народно събрание на Р България в Босилеград 

ВМРО спечели най-
много гласове
На изборите за 45-ото Народно 

събрание на Република България 
в избирателната секция в Босилеград 
(в помещенията на КИЦ) гласуваха 156 
босилеградчани с българско граждан-
ство. 

Най-много гласове -  33, спечели ПП 
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ, следват ГЕРБ-СДС с 24 
гласа, Партията на ЗЕЛЕНИТЕ - 13 гласа, 
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД, ДЕМОКРА-

ТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 
и БСП за БЪЛГАРИЯ - по 11 гласа, 
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!, АТАКА 
и БНО - по 5 гласа, докато всички оста-
нали партии заедно получиха 20 гласа. 18 
бюлетини бяха невалидни. 

Изборният ден в Босилеград минa 
спокойно, а в избирателната секция бяха 
спазвани всички противоепидемични 
мерки за борба с COVID-19.

П.Л.Р.

Електронно провеждане 
на сесиите на Общинския 
парламент в Босилеград
Община Босилеград получи 4 646 

799 динара от Министерството на 
държавната администрация и мест-
ното самоуправление за реализация на 
проекта „Електронно провеждане на 
сесиите на Общинския парламент”. Тази 
сума, която представлява 95% от общата 
стойност на проекта, общината спечели 
въз основа на проекта, с който канди-
датства в конкурса на Министерството 
на държавната администрация и мест-
ното самоуправление. От своя страна 
за реализирането на проекта нашата 
община ще осигури 244 568 динара или 
5% от общата сума. 

Координаторът на проекта и член на 
Общинския съвет Даниел Зарев посочва, 
че проектът предвижда закупуване на 
45 лаптопа и 45 таблета, 2 големи теле-
визора, миксер, високоговорители, 
микрофони и други уреди и аксесоари за 
електронно провеждане на заседанията 
на местния парламент в заседателната 
зала в сградата на Общинската админи-
страция.  

Кметът Владимир Захариев подчер-

тава, че с осигуряването на съответ-
ните технически съоръжения ще се 
създадат съвременни и качествени 
условия за по-ефективно провеждане 
на заседанията на местния парламент. 
Той изказва голяма благодарност към 
Министерството на държавната админи-
страция и местното самоуправление и 
изтъква, че занапред всичките материали 
съветниците ще имат в своите компютри 
и лаптопове, което ще им даде възмож-
ност за достъп до тях по всяко време. 
Същевременно ще бъдат спестени и не 
малки суми пари, които от общинския 
бюджет се отделят за печатане и предо-
ставяне на материалите на всички съвет-
ници, добави той. 

В общината изтъкват, че закупува-
нето на техниката е само първата част 
от проекта, тъй като е планирано да 
се осигури и съответен компютърен 
софтуер, който да съдейства за електрон-
ното ръководене на сесиите, както и за 
електронно гласуване и преброяване на 
гласовете. 

П.Л.Р.

Община Босилеград 
спечели проект за 
ремонтиране на 
повредени пътища в 
селата 
Министерството на държавната 

администрация и местното само-
управление отпусна 4 111 671 динара на 
Община Босилеград за изпълнението 
на проекта „Отстраняване на щетите на 
местните некатегоризирани пътища”. 
Сумата е предназначена за рекон-
струкция на местните некатегоризирани 
пътища в селата, които са повредени 
след обилните снеговалежи и дъждове 
през януари т.г. За реализацията на 
проекта от своя страна oбщината ще 
отдели 26 403 динара или 5% от общата 
стойност на проекта.  

Предвиден е ремонт на 33 пътни 
участъка с обща дължина 109 километра, 
заяви координаторът по проекта и член 
на Общинския съвет Даниел Зарев. 

Кметът Владимир Захариев изказва 
благодарност към Министерството и 
подчертава, че щом времето се стопли 

ще започне ремонта на застрашените 
пътни участъци, които са от съществено 
значение за местното население в тези 
села. 

Той пояснява, че през януари в някои 
части на общината е имало обилни 
валежи от дъжд и сняг, вследствие 
на които са изровени много пътища 
в селата. „Общинската комисия за 
преценка на щетите от природни 
бедствия извърши оглед на пътните 
участъци и установи повреди на пътните 
платна, свлачища, както и голям брой 
повредени отводнителни бетонови 
канали. След това съответните служби в 
общинската администрация изготвиха 
проект, с който кандидатствахме при 
Министерството на държавната админи-
страция и местното самоуправление и го 
спечелихме”, поясни Захариев. 

П.Л.Р.
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Перспектива 

Съществува ли феномен, 
наречен Цветко Иванов? 
(ИЛИ: AКО НЯМАХМЕ 
ЦВЕТКО, ТРЯБВАШЕ ЛИ 
ДА ГО ИЗМИСЛИМ?) 
Вече започнах да се питам дали е 

новина, когато неуморимият автор 
от Цариброд Цветко Иванов издаде 
поредна публицистична книга? Дали 
той изобщо знае за почивка? Дали, както 
шеговито би казал Душан Ковачевич, 
този човек може би е неунищожим? 
Откъде сили, енергия? Дали може би е 
заразителен? Но, не с коронавируса, но 
със списването. По тези въпроси, а във 
връзка с неотдавнашното публикуване 
не на една поредна негова монография, 
но на три (става дума за трилогия), тук 
и сега нещо бих искал да кажа, без да 
се съобразявам с клишета за списване 
на журналистическа статия от инфор-
мативен жанр. С други думи казано, с 
Цветко Иванов тук бих се позанимавал 
като със своеобразен феномен, съответно 
– „бих го наблюдавал от феноменологи-
ческа гледна точка.”  

Бил е голям приятел на известния 
историк от България по потекло от 
Царибродския край Кръстьо Манчев, 
който се помина преди няколко години. 
Навремето, разказа ми Цветко тези дни, 
Манчев (който му е и земляк) му казал: 
„При теб май е влязъл червея, който не 
ти дава мир.” Нека да отбележа (ако това 
изобщо е нужно?), че Манчев се изразил 
метафорично, съответно този червей 
всъщност бил придобития порив да се 
изследва, „рови в миналото”, проучва, 
списва и накрая - публикува.  

Цветко като автор със сигурност би посо-
чил книгите,

които досега е публикувал, но ние, 
журналистите, които редовно следим 
неговата публицистична дейност, надали 
бихме успели в това начинание, без да си 
помогнем с предварително подготвена 
бележка. Защо? Просто – много са! Кой 
за всичките да си припомни? Ако Цари-
бродска община (но и някои околни), 
както и българското малцинство в 
Сърбия като цяло, не бяха имали Цветко 
Иванов, трябваше да го измислят. Защо?, 
биха питали някои. Защото той вложи 
неимоверно голяма част от живота си, 
вложи енергията си, за да се занимава с 
въпроси, които, благодарение на него-
вите книги, ще останат като завещние и 
на общината, и на българското малцин-
ство (или пък това, което в бъдеще ще 
остане от него, предвид, че рязко нама-
лява, нали?). Власи, Горна Държина, 
Скървеница, Драговита, Врабча, Бански 
дол, Планинца, Борово, Бачево..., и еди 
колко още села вероятно ще изчезнат, 
но ще останат книгите на Цветко, които 
ще ни припомнят за тях и за минало 
им. На нас настоящите, както и на някои 
бъдещи поколения в тези пространства 
ще припомнят. Разбира се, ако ги има, 
съответно ако останат тук (на бъдещите 
поколенията мисля, де!).  

По време на неотдавнашния ми 
разговор с Цветко, той ми каза и това: 
„Става все по-трудно, тъй като хората 
в селата са все по-малко. С други думи 

казано – няма живи събеседници.” Да, 
така е Цветко! В не толкова далечното 
бъдеще обаче ще ги има още по-малко. 
Архивите вероятно ще останат, но няма 
да има кой да маха прахоляка от тях, 
да ги чете. Няма да има сила, интерес, 
никого нищо май вече няма да интере-
сува, предвид, че в огромна част от селата 
в Царибродско в не толкова далечното 
бъдеще няма и хора да има. За всички 
нас, през изминалите години и десети-
летия по архивите ровеше, за всички нас 
през изминалите години и десетилетия 
работеше Цветко Иванов. И сведенията 
от архивите публикуваше в книгите си. 
Отиде, рови, набере, подбере, класи-
фицира и ги печата на едно място. Да 
е по-лесно, когато някага на някой му 
притрябват. 

Феномен Цветко Иванов - дали съще-
ствува? 

Според мен - да! Веднъж по време на 
интервю, което взимах от него преди 
няколко години, ми каза, че една такава 
работа може да върши само човек, който 
малко е и – налудничав! На мен не ми 
беше приятно да чуя такова нещо и 
особено не ми беше приятно да изпол-
звам тази дума в интервюто, да я напиша 
във вестник, но той ме окуражаваше: 
„Спокойно напиши така, не е лъжа.” И 
наистина така написах. По-късно, когато 
сериозно размислях по въпроса каква 
всъщност дейност върши Цветко, дойдох 
до почти същото заключение. За една 
такава „миньорска дейност”, наистина 
човек до определна степен трябва да е и 
малко..., хъм..., такъв, какъвто каза той. 
Но едновременно трябва да притежава 
и любов към родния край, страст, упори-
тост... Един единствен е Цветко Иванов. 
Друг няма! 

А размислял съм често пъти и по 

въпроса откъде му на този човек толкова 
енергия. Технолог е по професия, прак-
тикувал професията си в някогашната 
„Кожара”, в някогашния ГИД (при нас 
май всичко започна да бие към - „няко-
гашно”!), в едно профилирано училище 
в Пирот..., а толкова много да е запален 
по историята на своя роден край! Не е 
млад (гази 72-ата си година), жена, деца, 
внучка, зет, по-рано родители, тъст и 
тъща... Откъде му на Цветко Иванов 
наистина тази неимоверно голяма 
енергия, която раздава навсякъде по 
толкова безкористен и щедър начин? 
Размислях дори и в следната посока: Как 
този човек може да е толкова способен? 
Как може да е толкова деен? Означава 
ли може би това, че много от нас в срав-
нение с него сме истински некадърници? 

Навремето, когато правих интервю с из-
вестния

царибродчанин м-р Михаил Иванов 
(всички го знаем, нали?), който също 
по професия е технолог и е с голяма 
енергия като Цветко (но е с много 
по-буен темперамент от него), го питах: 
Откъде тази енергия у Вас? А той ми 
отвърна в присъщия за него стил: 
„Откъде ми енергия!?! От Горна Невля, 
откъде другаде би можала да е!” Докол-

кото на Цветко бих му поставил същия 
въпрос, може би той би ми отговорил: 
„От Борово, откъде другаде да е!?”, в 
което село е роден и израснал. А може 
и да не би ми отговорил така. Незнам? 
Факт е обаче, че е оттам, че винаги е 
живял здрав живот (не пие, не пуши, 
вероятно се храни по най-правилния 
начин..., ), в резултат на което май е здра-
веняк, че не само интелектуално, но и в 
психологическо и ментално отношение 
винаги е бил силен човек, който превъз-
хожда огромна част от нас, останалите 
хора. За да се стане Цветко Иванов не е 
нужен само червей. Трябва още много 
„съставки” да са налице. 

Тук май е момента да кажа, че аз само 
си расмилям на глас. Съответно нямам 
илюзия становищата ми, изнесени в този 
текст, да са компетентни. Всъщност аз 
съм само един универсален (журнали-
стически) невежа..., който само претен-
дира да има право да мисли. И да казва 
това, което мисли. 

Накрая на този текст, нека да залегне 
това, което според правилата май тряб-
ваше да бъде в началото. Повод да 
напиша текста за моя приятел Цветко 
Иванов беше неотдавна публикуваната 
трилогия за родното му село Борово. 
Три книги, над 1200 страници. Една 
планина сведения, множество снимки... 
Съиздатели на едната са царибродската 
Народна библиотека „Детко Петров” 
и Столична библиотека София, докато 
издател на другите две е само библиоте-
ката „Детко Петров”. Да отбележа и това, 
че финансова помощ за публикуването 
на трилогията е пристигала от много 
страни – Министерството на култу-
рата на Сърбия, Националния съвет 
на българското малцинство в Сърбия, 
много частни лица от Сърбия, България 
и чужбина, фирми... 

Статията за Цветко Иванов почти 
написах в един дъх и за кратък период от 
време. Някак имам вдъхновение, когато 
си помисля за Цветко Иванов. Надявам 
се, че и на вас ще ви допадне. 

Бобан Димитров
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Разговор с повод 

Анастасия Марянович, ученичка 
Жъне успехи от конкурси и съревнования 
Здравей, Анастасия! Разбрахме, че неотдавна си 

получила републиканска награда за литературно 
творчество. Кажи ни по-конкретно за каква награда 
става дума? 

- Да, получих първа награда в третата категория от 
конкурса „Радовичев Венец”. Наградата ми присъди 
Детският център в Ниш, който повече от едно десети-
летие обявява конкурс за ученици от всички основни 
училища в Сърбия в чест на великия писател Душко 
Радович. Творбата ми е печатана в сборника с творби 
от конкурса. Получих благодарствено писмо, както и 
слушалки, които представляваха специална награда. 

Можеш ли накратко да ни разкажеш фабулата на 
творбата ти? 

- Става дума за тематичен разказ с автобиографичен 
оттенък. Главният герой е ученик, който участва в 
съревнование по декламиране. Предвид, че се пред-
ставях успешно и в съревнования от този вид, в твор-
бата си говорих за опита ми от тези надпревари и 
добавих още няколко детайла...  

Какво означава за теб това признание? 
- Признанието оценявам като голям личен успех, 

тъй като в категорията седми клас, в която се състеза-
ваха ученици от всички училища в страната, именно аз 
грабнах първата награда.

Дали това е твоят пръв сътворен разказ? Или, да 
преформулираме въпроса – писала ли си проза и 
преди това? 

- Сътворявах прозаични съчинения и по-рано. Нека 
да отбележа и това, че преди този успех, съм отчитала 
успехи и от други литературни конкурси. Награди съм 
взимала и от изобразителни конкурси за сътворени 
художествени рисунки и картини. 

Пишеш ли може би и поезия? 
- Да, пиша и поезия... 
Имаш ли хоби? 
- Да, моето хоби е проучването на кораби. От дълги 

години се интересувам от корабостроителството и се 
надявам, че един ден ще успея да напиша авторска 
книга по тази тема. 

За какво още си мечтаеш? 
- Предвид, че хубаво пея, надявам се, че ще успея 

един ден да осъществя успех и на това поле – певче-
ското. Един от бляновете ми е да посетя Япония. 

Живееш в царибродското крайградско селище 
Лукавица с майка си, но, както разбрахме, учиш се в 
едно пиротско основно училище. В кое? 

- Става дума за Основното училище „8 септември“. 
Надявам се обаче, че осми клас на основното училище 
ще завърша в царибродското училище „Христо 
Ботев“. Всъщност искам в него да се завърна, поради 
ситуацията с COVID-19. По-сигурно ще бъде да ходя 
на училище в Цариброд, съответно – да не пътувам 
в Пирот. Надявам се, че в царибродското основно 
училище ще ме приемат и ще ме обикнат такава, 
каквато съм. 

Майка ти Александра е гимназиален учител 
по сръбски език и литература в цариброд-
ската гимназия. Дали може би и ти ще тръгнеш 
по нейните крачки, когато до няколко години 
започнеш да размисляш по въпроса какво ще 
следваш? 

- Не, не бих обичала да стана гимназиална учителка 
като майка ми. Моето желание е един ден да работя в 
крузер. Затова често си бленувам... 

Благодаря ти, че говори за вестник „Ново Брат-
ство“. Остава да ти пожелаем много успехи в 
по-нататъшното ти образование, както и късмет в 
живота. И да осъществиш всичките си блянове... 

- Благодаря, че проявихте интерес за мен. Всичко 
добро ви пожелавам и на вас. 

Разговора води: Б. Димитров 

Разговор с най-добрия спортист в Царибродска община за 2020 г. Давор Петров 

Надявам се, че още доста години ще 
бъда активен играч 

Здравей, Давор! Какво е чувството 
да бъдеш най-добрият спортист в 
общината? 

- Разбира се, изпитвам голяма чест и 
удовлетворение от факта, че съм избран 
за най-добър спортист. Чувството е 
чудесно. Чрез вестника ви бих искал да 
благодаря на всички, които ме подкре-
пиха. 

Очакваше ли да те провъзгласят 
за най-добър? Но, внимавай! По този 
въпрос от теб очакваме най-искрения 
отговор. 

- Като дете имах голямо желание един 
ден да стана най-добрият спортист в своя 
град. Ето, този блян от детството ми се 
сбъдна. 

Откога се занимаваш с футбола? 
- Започнах да тренирам в „Балкански”, 

когато бях на 9 години. Преминах всички 
категории в този отбор – от петлетата до 
първия тим. 

Kоя година си роден?
- През 1990 г. 
Чували сме, че си носил фланелки 

на още няколко отбора... 
- Да, през 2015 г. подписах за 

„Раднички” от Пирот, в който отбор 
прекарах една година. След това шест 
месеца бях в „Ягодина” и още толкова 
време в „Радан” от Лебане. През 2017 
година се завърнах в Пирот, където 
прекарах още две и половина години, 
по-точно до лятото 2019 година, когато 

се завърнах в „Балкански”, в който отбор 
съм и днес. 

На кои позиции в тима играеш? 
- В средата на терена играя. 
Кои са твоите крайни амбиции във 

футбола? 
-  Ами, по принцип нищо не 

планирам предварително. Мога да кажа, 
че някои отбори са заинтересовани за 
мен, но... Засега съм тук, където съм – в 
„Балкански”. 

Фен на кой сръбски отбор си? 
- На „Цървена звезда”. 
Фен ли си на някой отбор от 

България? 
- По принцип доста следя футбола 

в България, но не съм фен на нито един 
тамошен отбор. Хайде, нека да кажа, че 
изпитвам определени симпатии към 
„Левски”. 

Казват, че момичетата обичат 
футболистите. На теб футбола 
помогна ли в това отношение...? 

- По този въпрос мога да кажа само 
следното: Имам си приятелка. 

Докога ще се занимаваш с футбола? 
- С футбола ще се занимавам все 

докато усещам, че мога да го играя на 
задоволително ниво. Надявам се, че ще 
бъда преди всичко здрав, съответно – че 
контузиите ще ме подминат. 

След края на активната си кариера 
като футболист – как и накъде, Даки? 
Имаш ли може би амбицията да 

останеш да работиш като треньор 
в любимия си „Балкански”, именно 
както това го стори настоящият ти 
треньор Ненад Рангелов? 

- Не ми се иска да отивам толкова 
далеч в бъдещето. Аз преди всичко 
се надявам, че ще бъда играч още 
доста години, за всичко останало ще 
размислям, когато му дойде времето. 

„Балкански” през този „малко 
скъсан и развлечен” сезон, поради 
коронавируса – до кое място в край-
ното класиране може да стигне? 

- „Балкански” наистина има отличен 
отбор. Има в него играчи, които са се 
състезвали в много по-високи рангеве от 
този, в който се състезават днес. Смятам, 
че този отбор заслужава да стигне до 
самия връх на таблицата, съответно да 
се добере до класирането в Сръбска лига. 
Доколкото това не успеем през този 
сезон, надявам се, че ще го осъществим 
през следващия. Този клуб и този град го 
заслужават. 

Благодарим ти за разговора и ти 
пожелаваме във футбола да постигнеш 
всичко, което си запланувал! Разбира се, 
пожелаваме ти много късмет и в живота, 
който е пред теб. 

- Благодаря много. И аз на вас ви 
пожелавам всичко добро. 

Разговора води: Б. Димитров
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Гост на „Ново Братство” 

Аца Милев, герой от 
„Кошаре”:

„Героите от „Кошаре” не бива да са 
социалнозастрашена категория граж-
дани”  

Г-н Милев, изминаха 22 години от 
ожесточената битка за граничната 
застава „Кошаре” в Косово и Метохия. 
Боеве за този важен военен пункт са 
водени в продължение на няколко 
седмици през 1999 година, съответно 
по време на агресията на НАТО срещу 
тогавашна Съюзна Република Югос-
лавия. По-късно като паметна дата 
за тази борба е провъзгласен 9 април. 
Вие сте представител на българското 
малцинство в Сърбия, който най-ак-
тивно, като сержант на тогаваш-
ната Войска на Югославия, участва в 
борбите. Конкретният ни въпрос към 
Вас, г-н Милев, гласи: Трудна ли беше 
битката на „Кошаре”? 

- За битката на „Кошаре” би било 
прекалено лаконично, доколкото 
бихме я оценили само като трудна. 

Нас ни нападнаха цялата терористи-
ческа УЧК, НАТО алиансът, както и 
платени войници, съответно „псетата 
на войната“, които бяха пристигнали от 
всички страни на света. Силите на НАТО 
всекидневно ни бомбардираха. Изпол-
зваха дори и най-силния бомбардировач 
в света – Б52. Хвърляха, забранените от 
съответните военни конвенции, касетни 
бомби, използваха срещу нас всички 
позволени и непозволени средства с цел 
да ни принудят да се оттеглим, но това 
намерение не успяха да осъществят. За 
съжаление в битката на „Кошаре” заги-
наха 108 борци на тогавашната Войска на 
Югославия, докато определен брой бяха 
ранени. Битката на „Кошаре” продължи 
от 9 април 1999 г. до подписването на 
Кумановското споразумение. 

Усещахте ли страх, г-н Милев, по 
време на битката на „Кошаре”? 

- Някакъв особен страх у мен нямаше. 

Просто имах усещането, че ще остана 
жив. Нека обаче да си призная, че имаше 
моменти, когато си помислях, че все 
пак е възможно да загина на „Кошаре”. 
Особено трудно се чувствах, когато 
гледах загиналите и ранените борци, а 
такива гледки имаше почти всеки ден. 

Можете ли пред читателите на 
„Ново Братство” да си припомните 
още колко представители от нашия 
край, които участваха в борбите на 
„Кошаре” като военнослужещи, съот-
ветно като офецери или подофецери 
на ВЮ? 

- Вижте, от този край или по-потекло 
от този край бяхме общо седем души: 
подполковник Иван Младенов, капи-
таните Тошко Михов и Найден Стоил-
кович, сержантите Драган Каменов и 
Далибор Живкович, както и „застав-
никът“ Драголюб Стоянов. Разбира се, 
към тази група офицери и подофицери 
се причислявам и аз. 

Що се отнася до войниците от 
нашия край, участвали в борбите, 
бихте ли можали да ни припомните 
кои са? 

- Ами, в моята военна единица бяха 
трима – Ивица Колев, Игор Ставров и 
Зоран Гогич. 

Неотдавна, г-н Милев, получихте 
едно значително отличие от принц 
Владимир Караджорджевич. Не бихме 
разкривали детайлите пред читате-
лите ни, доколкото предварително 
Вие не се съгласите с това, предвид, че 
сме чули, че сте много скромен човек, 
който по принцип отбягва представи-
телите на „четвъртата власт” или пък 
пред тях не предпочита да се хвали 
с участието във войната. Следова-
телно, можем ли да разкрием за какво 
отличие става дума или пък това ще 
остане в сферата на личното Ви? 

- Да, ще разкрием за какво признание 

става дума. Скромността е добродетел, 
но само до определена степен, нали? 
На 24 март т.г., значи, в деня на запо-
чването на агресията на НАТО срещу 
тогавашна СР Югославия, Суверенният 
военен рицарски род на Змея обяви 
свидетелство, с което ме провъзгласи за 
рицар в знак на, както в свидетелството 
се посочва, благодарност за героичното 
участие в битката на „Кошаре”. Изклю-
чително съм горд заради полученото 
признание, с което се причислявам към 
славните сръбски юнаци и рицари. Нека 

да отбележа, че Суверенният военен 
рицарски род на Змея е установен от 
Неговото Кралско Величество княз Алек-
сандър Караджорджевич през 2011 г., 
докато от 2016 г. негов покровител и 
предводител е Неговото Кралско Величе-
ство принц Владимир Караджорджевич. 

Доволни ли сте от отношението на 
държавата към Вас, представителите 
на войската на тогавашна СР Югос-
лавия и войниците, които участвахте в 
битката на „Кошаре”, и изобщо, които 
участваха във всички останали боеве 
за запазване на суверенитета на стра-
ната? 

- Вижте, лично аз съм доволен. Бих 
добавил обаче, че някъде до 2012 година 
за нас по принцип не се говореше нищо, 
съответно някак бяхме забравени. От 
2012 г. ситуацията се промени, съответно 
хората имаха възможност да чуят много 

информации за борците от „Кошаре”, 
както и затова какво пожертвахме тогава. 
Ние, борците от „Кошаре”, смятаме, че 
сега би трябвало със съответен закон да 
се уреди и въпросът във връзка с здрав-
ното осигуряване, както и паричното 
възнаграждание на участниците в този 
бой, предвид, че при мнозина от тях се 
появяват  последици, които им препят-
стват провеждането на по-нататъшните 
жизнени активности по най-правилния 
начин. Не бива борците от „Кошаре” да 
бъдат социално застрашена категория 
граждани. 

Когато става дума за потеклото Вие, 
г-н Милев, сте „интересен предста-
вител” на българското малцинство. 
Родителите Ви са от Босилеградско, 
но са се преселили да живеят в Цари-
бродско. Следователно, Вие май сте и 
босилеградчанин и царибродчанин 
едновременно.

- Да, съгласен съм с констатацията ви. 
Бихте ли ни посочили основните 

биографични данни? 
- Роден съм през 1977 година в Боси-

леград. Родителите ми Илия и Севда 
от босилеградското село Дукат вече на 
следващата година се преселили в цари-
бродското село Смиловци, в което съм 
завършил основно образование. Средно 
военно училище завръших в Сараево и 
от 1995 г. работих като професионален 
военен. Понастоящем живея в Цариброд, 
женен съм, имам дъщеря..., ето, това е 
най-същественото.

Благодаря за интервюто, г-н Милев, 
и нека да ви честитим Деня на битката 
на „Кошаре” – 9 април.  

- Благодаря ви, че проявихте интерес 
за нас, участниците в тази битка. Целта 
ми беше пред уважавания ви вестник да 
не говоря само от свое, но и от името на 
всички участници в борбата. Надявам се, 
че успях в това начинание. 

Разговора води: Б. Димитров 

Полковник Джуркович: „Войниците от 
този край са с рицарска военна чест.” 

По внушение на събеседника на 
вестника ни Аца Милев свързахме се 
по телефон с коменданта на военните 
части на ВЮ на „Кошаре” Любинко 
Джуркович. Питахме го за това какви 
войници са били тези от нашия край 
и получихме следния отговор: „Те с 
рицарска военна чест и гордост защита-
ваха своята родина и за нея бяха готови 
да дадат и животите си. Хората от този 
край може би най-много знаят да ценят 
родината си Сърбия. Те на практика 
показаха как тя трябва да се защитава. 
Заповедта „назад” при тях не е можала 
да се извърши. Виждаше се, че тяхната 
военна подготвеност беше на високо 
ниво, че рицарските военни умения 
са донесли от своя роден край и че във 
войската само са ги надграждали”. 

Комендантът Джуркович сподели, 
че задължително или, както се изрази 
пред вестника ни, канен или неканен, 
ще дойде в Цариброд, когато посо-
чената уличка в града и официално 
бъде назована „Героите от ‘Кошаре’“. 
Похвали начинанието в Цариброд 
една улица да получи такова название 
и добави, че с този жест градчето се 
причислява към останалите в Сърбия, 
които правят чест на войниците на ЮВ, 
защитавали суверенитета на родината 
си на „Кошаре”. 

В Цариброд ще има улица „Героите от 
‘Кошаре’“ 

Аца Милев пред вестника ни съобщи 
екслюзивната информация, че е в ход 
процедура една улица в Цариброд 
да получи названието „Героите от 
‘Кошаре’“. Става дума за една малка 
уличка в централната част на града, 
съответно пряка уличка, която се 
свързва с улицата „Нишава” - под 
линията. Когато завърши процеду-
рата и уличката получи посоченото 
название, очаква се да се проведе 
скромно тържество, на което ще 
присъства и комендантът на военните 
части, участвали в битката на „Кошаре” 
- полковник Любинко Джуркович. 

Аца Милев (вдясно) със съратници в района на Кошаре. 
В средата е полковникът Любинко Джорджевич



9 април 2021 година 9
novo.bratstvo.rs

МОЗАЙКА

Майсторът, който създава хармония 
с интериора 
Надали някой в града на река Нишава 

не познава майстор Драган Миха-
илов. С „паркетаря“, както му казват, 
се запознахме по време на един ремонт 
и реставрация на паркет и дюшеме. 
С крайчеца на кутрето си внимателно 
търкаше десния си клепач, сърби го от 
прашинките от цикленето, почесва го 
съвсем нежно, страх го е да не го разрани 
и затова е изпънал максимално врата си, 
а главата си е отметнал назад.

-Трудно е цикленето на паркет. 
Ако искате да изглежда добре, да се 
подчертае красотата на естественото 
дърво, на масивната подова настилка, 
трябва работа, каза той и продължи: Аз 
имам готовност да се влея в тази сфера 
на дейност. Едни искат да бъде нареден 
под формата на добре познатата рибена 
кост, други на квадратчета, трети право 
реде, диагонално на помещението и още 
какви ли не различни варианти. Това е 
изкуство.

Родителите на Михаилов са от Босиле-
градския край, но той е роден в Ниш. В 
крепостния град е учил и работил в няко-
гашната Електронна промишленост. Със 
съпругата си Драгана са отгледали двама 
синове, имат снахи и внуче.

-Колкото и да е странно, аз държа 
до корените си. От родителите научих 
майчиния си език е сега съм горд, че мога 
да говоря на български. Колко по-малко 
ме интересуват парите, толкова повече 
ми домилява за езика и акцента му, 
по който веднага разпознавам нашен-
ците, разприказва се Михаилов на чист 
български език. 

Осъзнах, че майсторът е човек с ярка 
гражданска позиция. Говореше хем 
красиво и приказно, хем близко и разби-
раемо. Доста хора имат какво да си 
спомнят и да разкажат, но...

-Този тип дървен под е подходящ и за 
по-големи и за по-малки стаи. Естестве-
ният паркет има едно наистина голямо 
предимство над останалите подови 
настилки. Обикновено при него няма 
фаска. Естественият масивен паркет 
придава на интериора благородство и 
лукс, добави той.  

Михаилов не спираше. Внима-
телно избираше паркетните плочки и 
ги подреждаше. Толкова е хубаво да 
живееш с усещането, как с всеки ден от 
твоя съзнателен живот, научаваш повече, 
променяш живота, променяш света...

-Занаята научих от баща си и го 
предадох на моите деца. Децата полу-
чават от родителите си не само любов и 
нежност, но и поглед към света, начин 
на живот, отношение към обществото, 
към задълженията. Родителите винаги са 
изправени пред дилемата дали са постъ-
пили правилно. Аз съм с положително 
светоусещане и съм убеден, че всичко 
в живота ми се развива според очаква-
нията.  

Завързахме разговора, сменяхме теми 
ту за семейството, ту за майсторлъка. 
Забелязах, че майстора по принцип не 
позволява на никого да му противуречи 
и когато се наложи заемаше кръгова 
отбрана. И беше прав, не правеше 
неща, които не искаше да прави, защото 
мислеше, че ако се отклони от занаята, 
ще е безполезен.

-Цикленето е още по трудно, а лаки-
рането! От боите се създава един пропит 
с влага ад. Сърцето ти се стяга, поемаш 
въздух и опитваш да мислиш пози-
тивно... Но, когато приключа, следва 
усмивка, пълна с нежност, гордост и 
доброжелателност...

Михаилов приема работа колкото 

може да свърши. Това е така, защото не 
иска да лишава клиентите от качество. Те 
осъзнават това при първия контакт с него 
и особено когато видят каква красота 
може да направи този шестдесетгодишен 
мъж.

- Когато „паркетарят“ има добър 
материал в ръцете си, той не може да 
направи лоша подова настилка. Работата 
трябва да се извършва бавно, защото, ако 
побързате и сгрешите, грешката трудно 
се коригира, подчерта майсторът.

Много от традиционните занаяти са 
застрашени от изчезване. Налице е опас-
ност от приемствеността между поколе-
нията. Броят на майсторите занаятчии 
намалява. Реденето, цикленето и лакира-
нето на паркет не е лесна работа. Поинте-
ресувахме се има ли млади хора да искат 
да се занимават с този занаят.

-Младите хора се запалват изключи-
телно рядко. Ние се опитваме да пола-
гаме грижи, да ги насърчим, защото 
наистина опасността да се прекъсне тази 
приемственост е огромна. Моите синове 
научиха занаята, но професията си 
упражняват в чужбина...

С. Бойкова

Преподаватели от Благоевград 
изнесоха лекции в Ягодина
Факултетът по педагогически науки в 

Ягодина бе домакин на преподава-
тели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ от Благо-
евград. Проф. д-р  Янка Тоцева, проф. 
д-р Гергана Дянкова и доц. д-р София 
Дерменджиева изнесоха лекции пред 
бъдещите детски и начални учители. 

Учените от България са преподава-
тели във Факултета по педагогика. Проф. 
Тоцева е в катедра „Управление на обра-
зованието и специална педагогика”, 
проф. Дянкова и доц. Дерменджиева 
в катедра „Предучилищна и начална 
училищна педагогика”. 

Проф. Тоцева изнесе лекция на 
тема „Комуникационен мениджмънт в 
училище”, проф. Дянкова „Словесната 
дейност като метапедагогическа компе-
тентност (или учителят като господар 
на света), а доц. Дерменджиева „Соци-
ални проблеми на детството - влияние на 

семейството и образователната среда”.
При активно въвличане на студентите 

преподавателите направиха сравнение 
на теорията и практиката между българ-
ското и сръбското висше образование в 
областта на педагогиката. 

С добра предварителна подготовка 
за занятията студентите участваха 
във вълнуващ обмен на идеи по отно-
шение на най-новата екзистенциалистка 
концепция за образованието.

В крайна сметка преподавателите 
извадиха на преден план проблемите, 
с които се сблъскват европейската и 
глобалната педагогика.

Посещението с цел преподаване е 
в рамките на Еразъм+  между Факул-
тетa по педагогически науки в Ягодина 
към Университета в Крагуевац и ЮЗУ 
«Неофит Рилски» от Благоевград.

С. Бойкова

Ученици от Босилеград сред 
наградените в конкурса „Пролет 
върху листа“ в Кюстендил
Ивана Васев, ученичка във втори 

клас на босилеградската гимназия, 
спечели 1-во място, a Предраг Димитров, 
седмокласник в Основното училище 
„Георги Димитров“, се класира на второ 
място в XIV национален конкурс за 
детска рисунка „Пролет върху листа“ 
в Кюстендил. Нашите ученици се 
състезаваха в категорията Междуна-
родно участие - конкурс за ученици от 
български общности в чужбина.

Отличените в конкурса творби са 
експонирани в залата на Възрожденското 
училище в град Кюстендил, а поради 
въведените противоепидемиологични 
мерки изложбата е представена и вирту-
ално.

Младите таланти участваха в конкурса 
под ръководството на учителя по изобра-
зително изкуство в босилеградското 
основно училище Любиша Пенев.

П.Л.Р.
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Кръстословица  - Водоравно: 1. Чувство 
на тъга по миналото. 9. Кражби. 10. Авто-
мото съюз (съкр.). 11. Страна в Африка. 
13. Марка руски самолети. 14. Емилия 
(галь.). 15. Коне (поет.). 17. Египетски бог на 
слънцето. 18. Село в Пиротско. 19. Името 
на режисьора Куросава. 20. Унгарско име. 
24. Река в Черна гора. 26. Фармацевтичен 
завод от Загреб. 28. Олгица (галь.). 30. 
Вечнозелено иглолистно дърво. 31. Дълго 
дърво, което се слага отпред на конска кола 
за два коня. 32. Румен Андреев (иниц.). 33. 
Политическа партия в България. 36. Брой 
с три цифри. 37. Европейска страна. 38. 
Строителен материал. 

Отвесно: 1. Апарати, които свързват 
отделни постове от телефонна мрежа в 
учреждение. 2. Президентът на САЩ преди 
Тръмп. 3. Способност да се проявява 
дейност. 4. Филм на Александър Петрович. 
5. Александър Илич (иниц.). 6. 4 и 1 буква. 
7. Притежава. 8. Името на хърватската 
певица Злокич. 12. Която е купена отдавна. 
15. Легендарен американски боксьор 
(Мухамед). 16. Името на писателя Калач. 
18. Волейболен клуб „Академик” (съкр.). 
19. Вид папагал. 20. Съчинителен съюз. 
21. Лично местоимение. 22. Името на 
нобелиста Андрич. 23. Шестата нота. 25. 
Инструмент на занаятчия (сръб.). 26. Град 
в Черна гора. 27. Коренна и качествена 
промяна. 29. Наречие в народния 
разговорен говор, който означава защо 
или защото. 30. Ехо, екот. 31. Коне (поет.). 
33. Името на артиста Пачино. 34. Първата 
и последната буква. 35. Мярка за площ. 36. 
18 и 3 буква.

In memoriam

ЙОРДАН МИЛАНОВ

1932 – 2021 г.
Тези дни си замина Йордан Миланов 

от Звонска баня. Учител, родител, 
будител, поет, разказвач, събирач 
на народни умотворения, дългого-
дишен сътрудник на детското списание 
„Другарче“, вестник „Братство“ и 
списание „Мост“ - изданията на Изда-
телство „Братство“ в Ниш, общественик... 
Или най-кратко казано: човекът с дух, 
а без дъх... Целия си живот прекара в 
родния Звонски край, щедро отдаден 
и раздаден, разбира се, и на милото си 
семейство: съпругата Олга, дъщерите 
Горана и Снежана и внучките Миляна 
и Снежана, и на съхраняването и разви-
тието на културното и просветно дело на 
целия този район, известен като Бурел.

Най-приятно се чувстваше сред 
детската глъчка в училището, учейки ги 
не само на четмо и писмо, но и как да се 
издигат духовно, сеейки семена, от които 

се раждаха и изграждаха пълноценни 
личности с най-различни професии...  
Освен на знания той ги подтикваше 
да се утвърждават и като пишещи 
и учени, инженери, лекари, журна-
листи, майстори, строители... Миланов 
изхождаше от мъдростите на своите 
майка, баща и прадеди: „У нашият край 
нема лабаво, кига си помагамо, можемо 
и планину да подигнемо!“

Бе духовит, усмихнат, понеже от опит 
знаеше, че децата обичат да си играят, 
да се смеят и искрено радват ... Него-
вото отношение към децата бе заредено 
с обич и хумор ...Той ги насърчаваше 
да мечтаят, да превръщат мечтите си в 
стихове, свободни съчинения и рисунки 
и да ги изпращат до редакцията на 
списание „Другарче“, което им се 
радваше и заедно с творбите на децата от 
другите училища обогатяваше  странич-
ките си  „Първи стъпки“...

Като редактор имах щастието да му 
помагам, разбира се, когато можах, в 
издаването на някои от неговите книги, 
с които се утвърждаваше и като творец...

Даскал Йордан, както му викаха 
неговите съселяни, най-приятно се  
чувстваше в семейната си къща в Звонска 
баня, където винаги сърдечно и любезно 
посрещаше многобройните си гости. 
Те се наслаждаваха на неговите исто-
рийки, лични творби, легенди, свързани 
с уникалността и природните дадености 
на целия този район ... 

Напусна ни в мига, когато всичко се 
събужда, когато горските цветя избуяват 
и година с богато плодородие навестяват. 

Изкачването на младите по трън-
ливите пътеки от постните нивички и 
дерета, но заредени с уханието на теме-
нужки, иглики, люляци ... към тяхното 
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успешно реализиране в живота им, 
дълбоко го вълнуваше и радваше и бе 
най-скъпата му награда за неговото 

голямо като Асеново кале, дело!
Поклон пред паметта му и делото!

Денко Рангелов
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СПОРТ

ПФЛ - 13 кръг

„Младост” спечели със 
служебен резултат срещу 
„БСК”  
Футболистите на босилеградска 

„Младост” спечелиха като дома-
кини със служебен резултат 3:0 срещу 
„БСК” от Буяновац. Срещата се състоя 
в рамките на 13 кръг от тазгодишното 
издание на Пчинска футболна лига, а 
бе изиграна на 4 април т.г. на стадиона 
Пескара в Босилеград.

Гостите от Буяновац започнаха мача 
с 10 футболисти. В 19-та минута босиле-
градският отбор излезе напред в резул-
тата с гол на Дарко Димитров. Десетина 
минути след водещия гол на „Младост” 
в рамките на няколко минути се конту-
зиха четирима футболисти на гостите, 
които трябваше да напуснат терена. 
Понеже вече нямаше условия мачът 
да продължи, съдията Маша Алексич 
прекрати срещата, която ще бъде реги-

стрирана със служебен резултат 3:0 в 
полза на босилеградския отбор. 

В мача срещу „БСК” „зелените” 
играха в следния състав: Д. Николов, М. 
Асков, Г. Стойков, М. Георгиев, А. Тасев, 
Н. Петров, Д. Димитров, А. Динов, Д. 
Трайков, Н. Йорданов и А. Захариев. На 
резервната скамейка бяха: Д. Иванов, М. 
Йоич, С. Динов, В. Йорданов, Б. Чипев и 
С. Златков.  

В следващия кръг босилеградският 
отбор е свободен.

След 13 изиграни кръга „Младост” 
заема пета позиция със 16 спечелени 
точки. Начело във временната класация 
е „Търновац” с 33 точки, а следват 
„Лугина” с 31 и „Павловац” с 23 точки.  

 П.Л.Р.

Тенис на маса 

Босилеградска „Младост” 
записа две победи
Тенисистите на босилеградска 

„Младост“ спечелиха две победи като 
гости срещу нишките отбори „Наисус” 
и „Стони” в първенството на Качестве-
ната лига А на Съюза по тенис на маса 
на Централна Сърбия. И в двете срещи 
босилеградчани се наложиха със същия 
резултат - 4:3.

По две точки и в двата мача за боси-
леградския отбор завоюва Преслав 
Пиперов, по една добави Лука Николов, 
а двамата заедно триумфираха и в реша-
ващите двубои на двойки.

4 кръга преди края на тазгодишното 
първенство босилеградска „Младост” 
заема 7 място във временната класация с 
20 спечелени точки. 

Треньорът и предеседател на отбора 
по тенис на маса „Младост” Никола 
Талески заяви, че е изключително 
доволен от постиженията на своите 
момчета и изрази надежда отборът да 
продължи победната си серия. 

В следващия кръг нашият отбор е 
свободен.

П.Л.Р.

Цариброд

Спортен уикенд
Футбол

Зона ,,Изток“ (20-ти кръг)
Дербито на кръга футболистите на ФК 

„Балкански “ и гостите ФК „Бор 1919“ от 
едноименния рударски град изиграха без 
попадения 0:0.

След 20 изиграни мача царибродските 
фудболисти се намират на 4 място с 38 
точки. В следващия кръг те ще гостуват 
в Пирот на второкласирания „Танаско 
Раич“.

Пиротска окръжна лига
В 13-ия кръг футболистите на 

„Желюша“ гостуваха в Пирот на 
„Владимир Дуркович“ и изиграха мач 

без победител 0:0. В следващия кръг те са 
домакини на „Гнилан“.

Бронзов медал за Ангел Иванов в 
Белград

Талантивият член на Карате клуба 
„Цариброд“ Ангел Иванов зае трето 
място и се окичи с бронзов медал на 
Републиканското првенство за подрас-
тващи в Белград. Той участва в катего-

рията „Надежди 2008“ и с представянето 
си в това състезание оповести успешна 
спортна кариера.

А. М.
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 [ Чиновникът не взима мито в присъствието на трето лице.
 [ Еталон за нашия стандард е костюмът на Прокруст.
 [ Жените мислят, че мъжете им са прелюбодейци, а мъжете, 

че жените им не са верни. Прави са и едните и другите.
 [ Оня, който никога не е имал време, и не знае какво е това време.
 [ Спомените са неуловими сенки от мъгливото минало.
 [ Историците са „очевидци“ на онова, което 

се е случило преди да се родят.
 [ Историческите материали често се ползват 

за подпалване на нов военен пожар.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Че почнем да се дружим 
с младите... 
Здравейте, братстваджийе! Те пак 

да ви се явим да ви позабавлявам. 
Шприцаше ме тия дни от коронуту по 
другьи пут, та се малко поослободи, па 
поче полък-полък да се мешам с народ. 
Рекоше докторйете на тевелизиюту ка 
се прими и другата доза, йош малко 
требе време да мине – две-три неделье, 
и човек после придобийе имунитет, па 
после, ако закачи тую пустиню, нема 
толко да буде опасно, т.е. ако оболи нема 
толко да има силни симптоми. Иначе, 
я се шприца с кинескуту вакцину. Сака 
първо с рускуту да се шприцам, ама ми 
рекоше да нема да дойде при нас, него 
требе да идемо у Пирот да ни гьу деду. Я 
си помисли:  Ма, кой чиде чък у Пирот, 
нека ми даду кою имаю, йер доктор-
йете рекоше - „свете вакцине работе”. Я 
немам нища против тую формулацию, 
чък ми йе и симпатична, ама да би 
формулацията била йош по-колоритна, 
би додал накрай йош две думе – „ко 
драгстори”. Значи, да гласи тека: „Свете 
вакцине работе ко драгстори.”  

Одма да се разберемо: Я, одма ка се 
появи короната, поче млого да цвикам 
и йедва дочека да измисле вакцинете. 
Значи, не съм храбар, признавам си, него 
съм цвикераш и не се срамуйем това 
да кажем явно. Ка отидем при зубара, 
одма му кажем: Я сам голем цвикераш 
и не могу да подносим да ме боли. Ако 
требе, джворните ми и три анестезийе да 
не осечам болку, а я че си после платим 
колко коща. 

У йедън од прошлите рабуши ви 
говори ко пострадаше некои мои прия-
телье и познати: Кур....ше се ко се не 
плаше од коронуту, млатише ко йе 
това измислица и накрай пострадаше. 
Некои от ньи набише гробищата, другьи 
йедва прескърцаше, ама разправльаю 
ко съга имаю последице – боли гьи у 
грудите, бърже се задияю... А имам 
йедну роднину коя исто тека само фило-
зофираше на тую тему, ама навреме се 
стукну, шприца се и съга си йе добре. Да 
се не беше шприцала, а она си йе и тека 
физичкьи митильава, стеше и она да си 
отиде, йер после шприцаньето закачи 
вирусат, ама беше придобила имунитет 
и га прекара на ногье, с малко кьиянье 
и кашльуцканье. Е, и она говореше: 
„Ма, каква, бе, корона!?! Лъжу народат, 
замаяваю га, това не постои, това си йе 
грип ко свакьи другьи.” После ньу обаче 
дойде памет, одма се прияви за вакцину 
и медж първите се шприца. Първо гово-
реше ко оче да прими само рускуту 
вакцину, йер на русите уж най-млого 
веруйе и мисли ко йе ньиньата вакцина 
най-боля, а после, ко виде да руската 
вакцина тука при нас нема да стигне, се 
предомисли и рече: „Ма, нека ми даду 
било кою, не праим питанье, само да ми 
гьу даду!” Те ви пример ко из ду... дооди 

у главу. 
Започе да ви говорим ко после вакци-

нуту поче полък-полък да се вескам у 
народ. Ама, мора да ви кажем да од 
тия народ неща млого вайду не видо, 
напротив. Предвид, че съм доста стар, 
я, сирома, такво друщво си и тражим. 
Стари при стари, нали? Уосталом, и да 
очу с младите да се дружим, они не знам 
дали би стели с мене да се друже? 

Оно и мене мож йе склерозата начела, 
ама тия старци що се я с ньи дружим, 
склерозата кока гьи йе па скроз урни-
сала. Старците се по-убаво сечаю какво 
йе било преди педесе године, ама се 
не сечаю кво йе било ючера. Ньекньа 
у чаршиюту срето мойтога старог 
приятельа Перу Завалиюту, кога често 
споминьам у рабушите, и он поче да 
ми расправля ко йе било некигаш у 
ньеговото село Борово: „Абе, Манчо, 
имаше тъгай млого народ, я ка бео 
ученик у първи клас беомо камто 100 
деца... Па несмо имали обуче, него смо 
носили свиньскьи опънци... Па учитель 
ми беше тия и тия, па он после отиде 
у Ниш, та се запосли тамо и тамо, па 
имаше убаву черку у кою се ние, свата 
момчетия, беомо зацопали, па она се 
окаше тека и тека, па имаше плаве очи 
и дългье ногье...” А мене ми дойде до 
гушу, праим се уж да га слушам, ама 
това що он говори нити ме интересуйе, 
нити ме засега. Я у йедън момент покуша 
да скренем разговорат на другу тему, па 
га пита: Абе, Перо, ма, ючера колко йе 
имало заражени од коронуту у Цари-
брод? Слуша ли царибродскуту? А Пера 
че ми одговори: „Ма, слуша, рекоше, ама 
не запамти...” И па поче да говори за 
Борово из онова време ка йе он живеял 
у ньега преди да се досели у Цариброд. 
Е, ка више не мого да га слушам, реко му: 
Абе, Перо, аман, повише с това Борово, 
мани се више од тейе баяте приказкье 
одпреди 70 године! Що не седнеш дома, 
узнеш оловчицу и ратишку, запишиш 
кво йе било у това твойе Борово, па после 
обяви кньигу, е ко Цветко Иванов. Он, 
човек, седне, напише кньигу и гьу обяви. 
Па кой оче да чита - чита, кой нече – он 
гьу чита. Не юри Цветко по чаршиюту 
човеците да им разправля кво йе било 
некигаш. Не малтретира гьи на тия 
начин. Е, ако ти обявиш кньигу, я ако 
имам време и волю - че гьу прочитим, 
ако пак немам – нема да гьу прочитим 
и мирна Бачка. Или па тейе приказкье 
си говори на бабуту. Тека вършиш 
психичко насилье срещу мене. Я нечу да 
те слушам, а ти ми оратиш упорно...! 

Тия дни у чаршиюту срето и Мику 
Песимистуту, кога съм исто споминьал у 
рабушите. Сечате се, нали? Дълго време 
га не бео видел заради коронуту, па 
доримка му се зарадува ка га съга видо. 
Куде си, бе, Мико! Ошка те несъм видел, 

подокну му. А он че рече: „Е-е, Манчо, 
тука съм, ама болье да не съм тука, да 
не гледам овуя пропас. Град се растури, 
млади се разбегаше, старци помреше, 
нища се не гради, нища се не ствара, 
нема ни спас, Манчо!” А я му одговори: 
„Мани, бе, Мико, не орати повише тека, 
како ти гласи прекорат! Мани, видиш ли 
дека се сви подиграваю с тебе! Мани, не 
валя си и за тебе, само се нещо ядосуйеш, 
съга у коронуту, ка требе имунитетат 
да ти йе голем, ти с такве орате и такве 
мисли га само урнисуйеш.“ А Мика че 
ми одговори: „Ма, кво мани, бе, Манчо! 
Кво мани, па ти можеш ли да гледаш 
овую пропас, ко се ти осечаш у тия 
град?” Мика Песимистата беше зидар, 
па приказкуту настаи на следния начин: 
„Манчо, сваку другу кукьу кою у Цари-
брод видиш, я сам гьу зидал. Я, Манчо, 
я, е със тетия десет мои пръста. А съга, 
Манчо, а съга се нища не гради, Манчо! 
Е съга че ти наброим на колко само 
царибродскьи докторйе съм я озидал 
кукьете, а после че минем и на общи-
нарете, търговците, кръчмарете....” И 
поче Мика да набраява, а я, сирома, си 
помисли дали и на ньега да речем тека 

ко що реко на Перу Завалиюту и да му 
поручим да обяви кньигу за това какво 
йе било некигаш, ко що това работи 
Цветко Иванов, ама се стукну и му реко 
следното: „Леле, Мико, мене ме бабич-
ката изпрати да купим зейтин, манджу 
йе турила да вари, а зейтин немамо, 
извиньаве, мора да идем у продавницу 
и да ньу однесем зайтинат, иначе че ме 
галати гадно.“ И тека се измъкну. 

Какво очу да ви кажем с тую мою 
приказку? Очу да ви кажем ко занапред 
че гледам да се дружим с млади човеци, 
йер старците с кои съм се досъга дружил, 
че ме пошашаве с приказкье одпреди 
половин век и повише. Я съм се са 
шприцал два пути, нейе ме стра од коро-
нуту ко по-рано, па нема толко више од 
младите и да стравуйем да ме не заразе. 
А и надам се да че ме приберу у друщво. 

Айд, уздравлье, братстваджийе, че се 
чуйемо за две неделье! 

Ваш Манча 
П. С. Забовари у текстат да ви кажем 

нещо важно: Пазете се од коронуту, това 
йе млого зайе..... неприятель! 

Решение на кръстословицата Водоравно: 1. Носталгия. 9. Обири. 10. АМС. 11. Мали. 13. 
АН. 14. Ема. 15. Ати. 17. Ра. 18. Власи. 19. Акиро. 20. Атила. 24. Тара. 26. „Плива”. 28. 
Ола. 30. Ела. 31. Ок. 32. Ра. 33. Атака. 36. Сто. 37. Италия. 38. Варовик.  


