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Радев спечели 
балотажа за 
президент на 
България

Балотажът за президентския пост се увенча 
с очакван резултат - Румен Радев остава начело 
на държавата за следващите пет години. Прези-
дентската двойка Румен Радев - Илияна Йотова 
спечели балотажа в неделя с над два пъти пове-
че гласове от конкурентите си Анастас Герджи-
ков - Невяна Митева.

Според окончателните резултати, публикува-
ни от Централната избирателна комисия (ЦИК) 
в понеделник, досегашният държавен глава е 
получил общо 1 539 650 гласа или 66,72% под-
крепа на втория тур от президентските избори. 
Ректорът на Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ проф. Анастас Герджиков пък 
е събрал 733 791 гласа или 31,80% подкрепа. 
Общо 34 169 или 1,48% избиратели са отбеля-
зали графата „Не подкрепям никого“.

На балотажа действащият президент спече-
ли във всички области на страната, освен в Къ-
рджали – родния град на ректора на СУ.  Радев 
спечели и вота зад границите на България, като 
загуби единствено в Турция.

С.Дж.

В Босилеград е открита обновената 
и модернизирана Пощa 
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махленските 
пътища и 
изграждане на 
нови участъци

Разговор с кметицата 
на с. Ракита Душица 
Соколова 

Награди за 
участниците в 
републиканското 
състезание по 
български език 
Пъстърва обитава и на 
Валози

Владимир Захариев 
отпразнува 20 
години на  
кметския пост 

стр. 7



novo.bratstvo.rs

2 26 ноември 2021 годинаАКТУАЛНИ ТЕМИ

Посланикът Дойков дари 
книги на царибродската 
библиотека 
Министерството на външните работи 

на България публикува на офици-
алния си сайт информация, че посла-
никът на Р България в Белград Петко 
Дойков е направил дарение във вид на 
книги на Народната библиотека „Детко 
Петров” в Цариброд. 

Книгите са предоставени от Мини-

стерството на образованието и науката 
на Р България. 

В информацията на МВнР се напомня, 
че дарението ще обогати допълни-
телно книжния фонд на библиотеката с 
българска литература. 

Б. Д. 

Трагичен пътен инцидент на 
македонски автобус
Трагичен пътен инцидент стана във 

вторник на автомагистрла "Струма" 
в Р България, при който се запали маке-
донски автобус и загинаха 45 души. В 
него пътували 52-ма пътници. Сред 
загиналите има 12 непълнолетни, вклю-
чително и две близначета. При ката-
строфата е загинал и шофьорът. 7 души 
- 2 жени и 5-ма мъже, са оцелели и те са 
настанени в болница "Пирогов" в София. 
Пострадалите са докарани в болницата 
след 3 часа през нощта.

Автобусът е влязъл през ГКПП 
"Капитан Андреево" малко след 21 часа 
на 23 ноември. Около 3 ч става инцидент 
на магистралата в посока София - Благо-
евград.

На мястото на тргедията бяха българ-
ският премиер Стефан Янев с вътрешния 
министър Бойко Рашков и зам.-главния 
прокурор Борислав Сарафов.

"Картината е ужасяваща, каза вътреш-
ният министър на Р България Бойко 
Рашков. Не всеки може да издържи на 
тази картина. В детайли трагедията ще 
се изяснява в хода на разследването. Не 
е за гледане, подчерта министърът. Бих 
казал от моя опит, че такова нещо не съм 
виждал досега, с колегата Сарафов също 
говорихме - хората са скупчени, хората 

са на въглен, и никой в момента не 
може да каже колко са и кои са. Трудно 
е да се идентифицират и да се устано-
вяват човек по човек. Имало е възмож-
ност при отделните спирания да са се 
прехвърляли пътници от един автобус 
към друг. Четири автобуси са пътували 
от Истанбул към Скопие. Възможно е 
някой да се е прекачвал, затова е трудно 
да се каже точната бройка на загина-
лите", каза Бойко Рашков. По отношение 
на версиите вътрешният министър 
уточни, че се работи, но няма конкретна 
водеща. Има мантинела, която е отне-
сена от автобуса, което значи, че той е 
минал вдясно по посока на движението, 
сблъскал се е с мантинелата, която е 
унищожена. Напълно е възможно запал-
ването да се е получило и в резултат на 
допира с мантинелата. 

Кореспондентът на БГНЕС от Скопие 
съобщава, че с премиера на РС Маке-
дония Зоран Заев, който веднага, след 
като бил осведомен за катастрофата, 
потеглил към България, са говорили 
президентът Румен Радев и служебният 
премиер Стефан Янев. Те са му предоста-
вили цялата информация, с която разпо-
лагат за тежкия инцидент.

С.Дж.

Бърза жп линия  
Белград - Будапеща 

Президентът Александър Вучич присъства на началото на строителните работи 
по участъка Нови Сад - Келебия, в рамките на проекта за бърза жп линия Белград 
- Будапеща. На церемонията присъстваха още министърът на външните работи 
и външната търговия на Унгария Петер Сиярто, както и китайският посланик в 
Сърбия Чен Бо, министърът на строителството Томислав Момирович, председа-
телят на Асамблеята на Войводина Ищван Пастор, министър-председателят Игор 
Мирович и кметът на Нови Сад Милош Вучевич.

Президентът Вучич посочи важността на жп линията за цяла Сърбия и обеща да 
бъде готова след три години. Унгария ще приключи своята част през 2025 година. 
„Бързият влак ще спира на гарите в Нови Сад, Върбас, Топола и Суботица“, съобщи 
той. Вучич каза, че подобни проекти променят обрза на страната ни и представляват 
ключова промяна, както и символ на напредъка на Сърбия.

По време на представянето на бъдещата бърза жп линия за Унгария, която беше 
подробно показана от китайските изпълнители в Нови Сад заедно с министъра на 
външните работи и външната търговия на Унгария Петер Сиярт, той каза, че Сърбия 
е получила модерна жп линия за 21 век и че това ще възроди околните места.

„Тези проекти променят нещата и представляват ключова промяна и са доказа-
телство, че сме успели“, подчерта Вучич. Той каза, че в Нови Сад ще бъде изградена 
голяма и модерна  жп гара за бърза жп линия, също така ще бъдат изградени общо 
49 подлеза, надлеза и подобни съоръжения по трасето от Нови Сад до унгарската 
граница.

След това делегацията се отправи към симулатора, който с помощта на виртуална 
реалност показва как изглежда пътувнето в новия влак от гледна точка на машинист.

Китайците представиха модел на бърза жп линия в граничната част между 
Сърбия и Унгария, а президентът Вучич каза, че от сръбска страна влаковете в тази 
част ще могат да се движат със скорост между 120 и 160 километра в час.

Този проект ще бъде финансиран от заем, предоставен от китайската Exim Bank.
Унгарско-сръбският железопътен проект и изграждането на модерна жп линия от 

Будапеща до Белград е показател на приятелството между Сърбия и Унгария, което 
гарантира икономически, търговски и транспортен просперитет на двете страни.

С.Дж.

Владимир Захариев 
отпразнува 20 години 
на кметския пост 

На 23 ноември т.г. Владимир Заха-
риев отпразнува своеобразен юбилей - 20 
години кмет на Община Босилеград. За 
първи път той встъпи в длъжност през 
2001 г. и на този пост е за шести пореден 
мандат. 

По този повод Захариев заяви, че е 
благодарен на гражданите на общината 
за подкрепата и  съдействието и изтъкна, 
че общинското ръководство заедно с 
държавния връх на Сърбия продължава 
реализира важни за нашата община 
проекти. „Винаги сам настоявал отго-
ворно да изпълнявам задачите и заедно 
с членовете на общинското ръковод-
ство, служителите в Общинската адми-
нистрация, публичните предприятия, 
ведомствата и институциите, да работя 
за развитието на общината и осугу-
ряването на по-добри условия за живот 
на всички граждани. И занапред ще 

продължа по същия начин”, подчерта 
Захариев.

П.Л.Р.



26 ноември 2021 година 3
novo.bratstvo.rs

АКТУАЛНИ ТЕМИ

В Босилеград е 
открита обновената и 
модернизирана Пощa 
На тържественото откриване на 

ремонтираната Поща в Босилеград 
присъства делегация на Публичното 
предприятие „Пощата на Сърбия”, 
водена от Деян Шияк, директор на 
Пощенската мрежа, делегация на 
Общинското ръководство начело с кмета 
Владимир Захариев, местните медии 
и граждани. Бяха и представители на 
Регионалния клон на Пощата във Враня 
начело с директора Горан Станойкович. 

Към услугите за изпращане и доставка 
на пратки, финансови транзакции и др., 
които в момента предлага босилеград-
ската поща, на разположение на клиен-
тите вече са и нови гишета на „Пощен-

ската спестовна каса”, „Дунав застра-
ховки”, услуги за мобилната телефония 
на „Телеком Сърбия”. В пощата е открит 
и банкомат на „Пощенската спестовна 
каса”, който ще бъде достъпен за гражда-
ните 24 часа.

В изказването си кметът Владимир 
Захариев благодари на държавния връх 
на Сърбия начело с президента Алек-
сандър Вучич и на ръководството на 
„Пощата на Сърбия“. Той подчерта, че 
ремонта и модернизирането на пощата 
общинското ръководство е договорило 
с държавния връх на Сърбия, председа-
теля на Изпълнителния съвет на СНС 
Дарко Глишич и директора на „Пощата 

на Сърбия” Зоран Джорджевич. 
„Нашата поща вече може да предо-

ставя на потребителите всички необ-
ходими услуги на едно място по много 
по-ефикасен и по-бърз начин. Това озна-
чава, че за тези услуги гражданите вече 
няма да бъдат принудени да отиват във 
Враня или в други градове във вътреш-
ността”, изтъкна Захариев и добави, че с 
модернизирането на Пощата не се цели 
да се намали значението и дейностите на 
Комерсиалната банка в Босилеград. 

Кметът изказа благодарност и към 
заетите в Спортния съюз на Община 
Босилеград, които са участвали в 
ремонта на обекта на Пощата, както и 
на служителите в Публичното предпри-
ятие за строителни площи и пътища на 
Община Босилеград за уреждането и 
слагането на новата асфалтова настилка 
на площадката пред пощата и около 
паметника на Васил Левски. Тези работи 
изцяло е финансирала общината. 

Деян Шияк, директор на Пощенската 

мрежа на Сърбия, честити на гражда-
ните на Босилеград новооткрития модер-
низиран обект на Пощата и посочи, че 
на едно място ще имат достъп до каче-
ствени услуги. Той благодари на общин-
ското ръководство и на кмета Владимир 
Захариев за изключителното сътрудни-
чество и изрази надежда и в бъдеще то  
да продължи по същия начин. 

В момента в клона на Пощата в 
Босилеград са ангажирани 10 служи-
тели - 7 в централната Поща в града и 
3 в клоновете в селата Долна Любата, 
Горна Лисина и Бистър, а бе обявено, че 
за оказването на услуги на Пощенската 
спестовна каса ще бъде ангажиран и 
един нов служител. 

Захариев изтъкна, че догодина ще 
бъде открит и нов обект нa клона на 
Пощата в с. Бистър и подчертa, че 
наскоро ще бъде асфалтиран и регионал-
ният път до Бистър и Тлъмино. 

П.Л.Р.

Горна Лисина 

Ремонт на махленските 
пътища и изграждане на 
нови участъци

През тази есен в село Горна Лисина 
е ремонтирана съществуващата пътна 
мрежа, а на определени места са прока-
рани и нови пътища. Ремонтирани 
са участъците към махалите Колища, 
Расцепеница, Гложка планина, Орло-
вица, Сталичини, Ябучйе, Тарабанье, 
Потресии и др. Изградени са и два нови 
участъка - от местността Голема нива в 
махала Бисерини до махала Заведии с 
дължина около 600 метра, както и нов 
пътен участък от реката до гробището в 
местността Стребежина с дължина около 
250 метра. 

Божко Божилов, председател на 
Съвета на Местната общност Горна 
Лисина, изказва благодарност към общи-
ната и Публичното предприятие за стро-
ителни площи и пътища, чиито екипи 
са ремонтирали цялата пътна инфра-
структура в селото, което е от огромно 
значение за всички жители. 

- Особено искам да подчертая прокар-
ването на новия път до гробището в 
Стребежина. Там е едно от трите селски 
гробища, до което хората се придви-
ждаха единствено пеша, а сега вече е 
възможно да се отиде с превозно сред-
ство, сподели Божилов. 

Горнолисинският кмет посочи, че е 
ремонтиран и централният път от Горна 
Лисина към Долна Ръжана и Горна 
Ръжана до местността Кьосини воденици 
в с. Плоча. Ремонта на трасето с дължина 
към 10 километра са направили екипи на 
Публичното предприятие „Услуга”. 

По думите на Божилов, доколкото 
времето позволи планирано е на опреде-
лени участъци на пътя към махала Расце-
пеница, както и на други махленски 
пътища, да бъдат поставени бетонни 
тръби и канавки за отвеждане на води.   

П.Л.Р.
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С помощта на субсидии 

Семейство Бранкови 
купи къща в с. Гоин дол 
Младата царибродска брачна двойка 

Мануел и Йелена Бранкови с 
помощта на субсидии, отпуснати от 
сръбското министерство за грижа за 
селото, на стойност 10 хиляди евро купи 
къща в крайградското селище Гоин дол, 
отдалечено 5-6 километра от Цариброд. 
Това е третото семейство на млади хора 
от Царибродско, което се възползва от 
проекта на посоченото министерство за 
купуване на къщи в селски среди. 

Договорът за отпускане на средствата 

бе подписан в помещенията на мини-
стерството в Белград. Подпис на дого-
вора сложиха и министърът Милан 
Къркобабич, както и упълномощеният 
от кмета на общината представител на 
местното самоуправление в Цариброд 
Славолюб Маноилов. 

Маноилов заяви за вестника ни, че 
още млади царибродски брачни двойки 
са заинтересовани за купуване на къщи в 
селски среди. 

Б. Димитров 

На 21 декември в Белград 

На търг хотел „Балкан” и 
други недвижими имоти
Агенцията за лицензиране на 

фалитни управители обяви, че 
на 21 декември на търг ще се продава 
царибродският хотел „Балкан”, кафе-
нето „Забърдие” в с. Смиловци и още 12 
други недвижими имоти в Цариброд с 

начална цена 24, 7 милиона динара. 
Имуществото е собственост на акци-

онерното дружество за гостилничарство 
и туризъм „Балкан” във фалит. Ще се 
продава изцяло.

Б. Д. 

В с. Желюша 

Тамара в акция в 
Царибродско  

„Алфата и омегата” на телевизи-
онния сериал „Трудова акция с Тамара” 
- Тамара Груич, тези дни пребивава в 
Царибродско, където с екипа от продук-
цията, която подготвя сериала, помогна 
на социално закъсалото семейство Геор-
гиеви в крайградското село Желюша да 
постегне семейната си къща. Членове 
на семейството са баща, две негови 
невръстни деца и майка му.  

Тамара даде изявление за РТ „Цари-
брод”, в което подчерта, че в Цари-
бродско се чувства много добре, въпреки 
невеселото есенно време, тъй като хората 
тук са прекрасни и топли. Наблегна 
добрите си впечатления от срещата й с 
кмета на общината Владица Димитров, 
наемателя на хотела „Сакс Балкан”, в 
който екипът престоява, Ивица Истатков 

и други приятели от общината. 
Припомни, че преди много години 

е пребивавала в Цариброд и в каче-
ството си на пи-ар на една компания 
за мобилна телефония и е била гост на 
Радио Цариброд. Забележи, че оттогава 
до днес тази царибродска медийна къща 
много е напредвала в техническо отно-
шение. 

Сподели похвални думи за комунал-
ното уреждане на града и особено глав-
ната улица и сградата на Центъра за 
култура. 

Епизодът от сериала, който е заснет в 
с. Желюша, след известно време ще бъде 
излъчен по канала на сръбската теле-
визия с национална честота „Първа”. 

Б. Димитров Цифров Ковид 
сертификат
Офисът за информационни техно-

логии (ИТ) към републиканското 
правителство в Сърбия въведе нова 
услуга съвместима с ЕС, наречена 
цифров Ковид сертификат.

Министърът на търговията, туризма и 
телекомуникациите Татяна Матич заяви, 
че цифровият зелен сертификаи от 
Сърбия ще се признава не само на грани-
ците, но и в заведенията за обществено 
хранене, кина, ресторанти в цяла Европа. 
Според министъра, тъй като множе-
ство европейски страни не прилагат 
всички ваксини срещу Ковид-19, с него 
ще може да се преминава границата 
само въз основа на двустранни споразу-
мения, които Сърбия има с определени 
държави. Старият сръбски дигитален 
сертификат ще остане в употреба в стра-
ната.

Цифровата версия, която може да 
бъде на хартиен носител или да се съхра-
нява на мобилно устройство, разполага 
с QR код, който съдържа съществена 
информация, както и цифров подпис, 

гарантиращ автентичността на серти-
фиката. Цифровият Ковид сертификат е 
цифрово доказателство, че даденo лице 
е ваксинирано срещу Ковид-19 и е полу-
чило отрицателен резултат от тест или е 
преболедувало Ковид-19.

Документът се прилага в ЕС от 1 юли 
2021 г. 

С. Бойкова

Спад в броя на 
заразените с Ковид-19
Епидемичната ситуация в Сърбия в 

момента е по-добра. Броят на новите 
случаи на коронавирус намалява и 
като абсолютно число, и като процент. 
Сърбия обаче продължава да е в „черве-
ната” зона с оглед противоепидемичната 
обстановка. 

Намалява броят на новите случаи 
и първите прегледи, както и натискът 
върху болниците, но не трябва да се 
отпускаме, предупреждават лекарите. 
57% от възрастното население е ваксини-
рано.

По последни данни на Градския щаб 
за извънредни ситуации във Враня актив-
ните случаи на територията на Пчинска 
административна област, в това число 
и на община Босилеград, намаляват. 
Подобнa е ситуацията и в Пиротска 
административна област. 

От понеделник се прилага  първият 

модел на обучение във всички основни и 
средни училища в Сърбия. Учениците се 
върнаха в класните си стаи, съобщиха от 
Министерството на образованието. 

От началото на епидемията в нашата 
страна са регистрирани  над 1,23 млн. 
случая на заразяване, а са изследвани 
почти 6,7 млн. проби. Общият брой на 
починалите е почти 12 000, а смъртността 
е 0,90 процента. 

В България до към днешна дата са 
направени почти 6,7 млн. теста, а потвър-
дените случаи са над 673 хил. Почина-
лите са над 27 000.

Досега в света са заразени 257 милиона 
души, а повече от 5,1 милиона са почи-
нали. По данни на университета „Джонс 
Хопкинс“ дадени са повече от 7,3 мили-
арда дози ваксина.

С. Бойкова

Проект за обучение на стажанти 

Първи стъпки към 
заетостта
Канцеларията за млади към Община 

Босилеград стартира изпълнението 
на проекта „Първи стъпки към заетостта 
2021“. Проектът предвижда професи-
онално развитие и обучение на лица, 
които се нуждаят от практика и пола-
гане на държавен изпит. Предвидени са 
професионално обучение и подготовка 
за 21 лице с придобито висше образо-
вание, с продължение от минимум 4 
години. Месечното възнаграждение, 
което ще получават стажантите, ще е в 
размер на 16 000 динара. Седем месеца 
те ще бъдат финансирани от Министер-
ството на младежта и спорта, а 5 месеца 
от Общинския бюджет.

Проектът предвижда и професио-
нално обучение на още 5 души с придо-
бито висше образование в продъл-
жение на 3 години, за които месечното 
възмездие ще е в размер на 14 хиляди 
динара. 

Даниел Зарев, координатор на 
проекта и член на Общинския съвет на 
Община Босилеград, казва, че проектът 
се реализира благодарение на изключи-
телно доброто сътрудничество на общи-
ната с Министерството на младежта и 
спорта. Oбщата стойност на проекта е 2 
580 000 динара.  

П.Л.Р.
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АКТУАЛНИ ТЕМИ
Президентските и предсрочните парламентарни избори в България 

Румен Радев и 
„Продължаваме 
промяната“ спечелиха 
изборите  

Досегашните президент и вицепре-
зидент на Р България Румен Радев 

и Илияна Йотова спечелиха втори 
мандат, обяви Централната избира-
телна комисия. Радев и Йотова, които 
бяха издигнати от инициативен комитет 
и подкрепени от БСП, "Продължа-
ваме промяната", "Изправи се БГ! Ние 
идваме!", „Има такъв народ“ и др. на 
балотажа, състоял се на 21 ноември, 

получиха 1 539 650 гласа, което се равнява 
на 66,72% от гласувалите.

За кандидатпрезидентската двойка 
Анастас Герджиков и Невяна Митева - 
Матеева са пуснати 733 791 бюлетини 
или 31,80% от гласувалите.

С "Не подкрепям никого" са гласували 
34 169 (1,48%) души.

Румен Радев и Илияна Йотова спече-
лиха и вота в чужбина. 

Румен Радев е вторият държавен 
глава, който печели втори мандат. 
Първият беше Георги Първанов. Остана-
лите президенти - Желю Желев, Петър 
Стоянов и Росен Плевнелиев - имат по 
един.

Окончателни резултати от парла-
ментарните избори за 47-ото Народно 
събрание, които се проведоха на 14 
ноември

Резултатите показват, че в парла-
мента влизат 7 политически формации, 
които са преодолели бариерата от 4% за 
народни избраници.

Победител в изборите е партията 
„Продължаваме промяната“, оглавявана 
от Кирил Петков и Асен Василев, която 
ще разполага с 67 депутати. Гласувалите 
за тази партия са 673 170.

Коалицията ГЕРБ-СДС ще има 59 
депутати, с 4-ма по-малко от вота през 

юли, когато бяха 63-ма. Коалицията е 
получила 596 456 гласа.

„Движението за права и свободи” 
ще има 34-ма народни представители 
с петима повече отколкото на изборите 
през юли. За ДПС са пуснати 341 хиляди 
бюлетини.

БСП ще има 26 депутати в следващото 
Народно събрание, което е загуба на 10 
мандата спрямо предходните избори.

Партията „Има такъв народ“ получи 
25 депутати, губейки 40 мандата спрямо 
юли, когато бе първа политическа сила.

„Демократична България“ ще има 
16 депутати в следващото Народно 
събрание при 34-ма в предходното.

Нова политическа формация в 47-ото 
Народно събрание е партията „Възраж-
дане“, която ще бъде представена от 13 
народни представители. 

За тези избори в Сърбия бяха открити 
6 избирателни секци и то: в Босилеград, 
Цариброд, Ниш, Белград, Панчево и 
Зренянин.

Резултати от президентските и парла-
ментарните избори в Босилеград:

Румен Радев спечели втория тур от 
президентските избори и в избира-
телната секция в КИЦ „Босилеград“, 
където гласуваха 178 босилеградчани с 
българско гражданство. За кандидат-
президентската двойка Румен Радев и 
Илияна Йотова бяха пуснати 89, а за 
опонентите им проф. Анастас Герджиков 
и Невяна Митева - 71 бюлетини. 4 
гласоподаватели избраха опцията „Не 
подкрепям никого”, а 14 бюлетини са 
невалидни.

За разлика от втория, първия тур от 
президентските избори на 14 ноември в 
Босилеград спечели кандидатпрезидент-
ската двойка Анастас Герджиков-Невяна 
Митева, За тях бяха пуснати 91 бюле-
тини. Румен Радев и Илияна Йотова 
спечелиха 37 гласа, за Александър Томов 
10, Костадин Кастадинов 10, Лозан Панов 
8, Милен Михов 7 и т.н..

П.Л.Р.

На изборите за народни предста-
вители за 47-ото Народно събрание в 
избирателната секция в КИЦ „Босиле-
град” на 14 ноември най-много гласове 
получи коалицията ГЕРБ-СДС - 97, 
следвана от „Демократична България“ - 
16, „Има такъв народ“ - 15, „Продължа-
ваме промяната“ -  12, „Възраждане“ - 8, 
ВМРО - 6, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ 
- 5 и т.н. Бяха пуснати и 16 невалидни 
бюлетини.

И двата тура на изборите в Босиле-
град преминаха спокойно и при строго 
спазване на ограничителни мерки за 
защита от ковид 19, а отзивът беше 
по-слаб в сравнение с предишните 
предсрочни парламентарни избори, 
проведени през юли т.г.   

Босилеград

Продължават акциите по 
ваксиниране с трета доза в селата
В Босилеградска община продъл-

жават акциите по поставяне на трета 
бустерна доза ваксина срещу ковид 19 на 
жителите в селата. Акциите се органи-
зират от общината и Здравния дом, а със 
съдействие на съветниците и представи-
телите на ръководствата на местните 
общности. 

Както и при поставянето на първите 
две дози, екипи, съставени от лекар и 
медицинска сестра, ежедневно обикалят 
селата и ваксинират жителите по домо-
вете им. Единият екип, начело с д-р 
Драгана Димитров, ръководител на Тима 
по ваксиниране срещу ковид 19 в босиле-
градския Здравен дом, е придружаван 
от кмета Владимир Захариев, който с 
общинския джип лично превозва лекар-
ката и медицинските сетри в селата. 

Имунизацията с трета доза ваксина 
вече успешно е реализирана в селата: 
Милевци, Груинци, Голеш, Жеравино, 
Караманица, Долно Тлъмино и Горно 
Тлъмино, Бистър, Рикачево, Бранковци, 
Ярешник, Долна Любата, Горна Лисина... 
През следващите дни ваксинационната 
кампания ще продължи и в другите села.

От Здравния дом и общината изтъ-
кват, че целта на акциите е да се защитят 
гражданите и да се предотврати разпро-

страняването на пандемията. Кметът 
Владимир Захариев за пореден път 
апелира към гражданите да се вакси-
нират, понеже, както казва, това е един-
ственият начин да преборим пандемията 
и възможно по-скоро да се върнем към 
нормалния живот. 

Акциите по ваксинирането на населе-
нието в босилеградските села тези дни 
проследи и екип на РТС. 

П.Л.Р.
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Царибродски спорт
ФУДБОЛ  ЗОНА ИЗТОК  (15 
КЪРГ)

ФК „Балкански“  -  ФК „Озрен“ (Соко-
баня )  6 : 0   Мач игран до 43-ата минута

В последния кърг на есенната част 
от първенството футболистите на 
„Балкански“ надиграха (докато се 
игра) гостите от Сокобаня във всичките 
елементи на фудболната игра. Мачът 
бе прекъснат в 43-ата минута, когато 
гостите останаха само със 6-има футбо-
листи. Голмайстори за домакините бяха: 
М. Давидович,Н. Чирич, С. Марков, Н. 
Димитров и Д. Петров с две попадения.

Царибродските фудболисти ще 
зимуват на осмо място с 23 точки. 
Другата част продлжава в началото на 
март 2022 година.

ТНИС НА МАСА
Втора лига А  (6 кърг) СК „Цариброд“  

-  СК „ОЗРЕН“ Сокобаня.
  Царибродските тенисисти извоюваха 

втора втородивизионна победа. Най-рез-
утатни играчи бяха Радослав Котев с две 
победи и Александър Соколов с една, 
които спечелиха и решителната надпре-
вара в дубъл. Царибродчани се намират 
на 7-мо място с две победи и 4 пора-
жения. В следваштия кръг гостуват на 
„Пуста река“ в Бойник.

БАСКЕТБОЛ
Първа Регонална лига „Изток“ БК 

„Димитровград“  -  БК „Пантери“  
(Враня)  80   :   73

Царибродските баскетболисти бяха 

близо до третата тазсезона победа, но в 
края на мача гостите от Враня показаха, 
че са едни от кандидатите за първо място 
и спечелиха двубоя.

При домакините най-резултатни бяха 
Вукашин Раденкович със 17 и Михайло 
Станкович с 13 точки. След седам 

изиграни мача БК „Димировград“ се 
намира на 6-о място и в следващия кръг 
гостува на БК „Ратници“ в Ниш.

В регоналната пионерска баскетболна 
лига пионерите на БК „Димитровград“ 
надиграха ОКК „Юниор“ в Ниш с 49 : 46.

А. М.

НОВИНИ

Пъстърва обитава и на 
Валози
Като пенлива забързана река, изти-

чаше водата от рибника на Крум 
Ангелов, разположен под върха 
на Валози, най-високата планина в 
Любатско и Лисинско, в Босилеградска 
околия. Рибникът се захранва с вода, 
която идва от високо поточе. Водата е 
чиста и студена. 

Отзовахме се в махалата Бързаци, 
най-отдалечената в село Долна Любата, 
разположена на два часа път пеша от 
центъра. В махалата цари тишина, хора 
почти няма... А някога... Една бяла пепе-

рудка уплашено застана между нас. 
Потрепери, опита се да отърси цветния 
тъч и отново да полети нагоре към върха 
на планината.

- На този свят мъжът трябва да 
има поне един истински приятел. 
Моят приятел са рибите, пъстървите, 
прошепна домакинът и отправи поглед 
към рибника.

Крум е младо момче. Няколко години 
проведе в Германия. Там работеше, но 
след като фирмата му фалира, реши да 
се прибере в родната си Любата. Хем да 

гледа старата си майка, хем да се захване 
с нов бизнес.

Където и да ходи, каквото и да прави, 
човек все някой ден трябва да слезе на 
земята, докато не е станало късно. А то 
пък, колкото по-високо се отива, става и 
по-студено, и по-тъмно, трябват и здрави 
очи, и силна душа...

На Крум вече му бяха омръзнали 
няколкомесечното скитане по голе-
мите градове и блестящите светлини. 
Погледът беше вперил към една крушка, 
която цедеше бледа светлина, като жълта 
паяжина...

-Когато реших да построя този 
рибник, мнозина ми казваха: „Какъв сън 
сънуваш, бе Крумчо! През последните 
години в това дере вода не е текло. Няма 
хляб по тези чукари, където утринната 
мъгла дими!“, въздъхна Крум.

-Ако продължа да разказвам... 
Решено - сторено, построих басейна. 
Тук е високо, климатът е предимно 
планински. Характеризира се с относи-
телно дълга и студена зима и топло сухо 
лято. Пролетта е по-студена от есента. 
Студената вода риба не храни. Друг вид 
риба, освен пъстърва тук няма да успява. 
Пъстървата е по-рентабилна, храни се и 
в студената вода, продължи Крум. Дома-
кинът разказа, че преди имало рибници 
само в Лисинския язовир, а сега в Долна 
Любата има дори три.

-С колегите, въпреки че сме конку-
ренция, си сътрудничим добре. Рибни-
ците зарибихме от едно и също място, 
храним ги с гранули от същи търговци, 
намекна Крум.

Рибникът изглежда вълшебно. 
Колко ли работа трябва. Мъка голяма. 
Мъжкото сърце е деликатно нещо, 
неочаквано се пръсва като напращтял 
домат...

-Мъката е голяма, доброто е, че 
има естествен приток на вода в рибар-
ника. Източваш и почистваш водоема. 
Всеки ден следиш температурата на 
водата и според нея подаваш опре-
делно количество храна. Ако се подава 
повече храна, натравя се водоема, а ако 
храната е недостатъчна, не се получава 
желания прираст, а рибката трябва да 
достигне тегло над 250 гр, разказа Крум 
и продъжи:

-Производството на риба се оказа 
много интересен занаят. Зарибителният 
материал е много скъп, да го произве-
ждам нямам как, много е студено през 
зимата, а и водата е постоянно течаща. 
Хвърля се здраво пара, тъси се икономия, 
но и когато рибата е повече от допусти-
мото, тогава се засича и не расте. Засега 
угояването върви много добре, а и пазар 
има, обясни ни рибарят Крум Ангелов.

Сунчица Бойкова

Покана за участие в търг
Издателство „Ново Братство“ Ниш публикува покана за участие в търг за пе-

чатене на вестник „Ново Братство“ през 2022 година.
Обща информация:
-Формат А3
-Обем: 12 страници
- Първа и последна страница цветни
- Десетте вътрешни стрници черно-бели
- Вестник „Ново Братство“ се печти на български език
В търга могат да участват всички печатници. Оферта за участие трябва да се 

изпрати най-късно 10 дни след публикуването на поканата.
Информации на телефон 018/242700
Адрес: Издателство „Ново Братство“ ул. Кей 29 декември № 8, 18000 Ниш
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НОВИНИ
Матицата на българите в Сърбия 

Награди за участниците в 
републиканското състезание по 
български език 
Матицата на българите в Сърбия, 

като организатор на състезанието 
по български език в Сърбия, връчи 
награди на учениците от босилеград-
ското основно училище, участвали в 
тазгодишното републиканско състе-
зание. Церемонията по награждаването 
бе организирана в помещенията на 
Матицата в Деня на народните будители 
- 1-ви ноември.

Всички участници бяха наградени 
с комплекти от ученически пособия и 
по една книга, а на завоювалите първо, 
второ и трето място и парични награди, 
съответно по 2 500, 2 000 и 1 500 динара. 

Председателят на Матицата на бълга-
рите в Сърбия Пене Димитров заяви, 
че при първо посещение на делегация 

на сдружението в Цариброд ще бъдат 
връчени наградите и на участниците от 
царибродското основно училище.  

Този път знанията си по български 
език премерили 32-ма ученици. Второ 
и трето място са завоювали общо 12 
ученици - 7 от Цариброд и 5 от Босиле-
град.

Завоювалите II място: Матей Игов, 
Кристина Гоцев и Уна Манчев от Цари-
брод и Стефан Жижов от Босилеград.

 Завоювалите III място: Яна Андонов, 
Сара Йеленков, Анастасия Николов, 
Лара В. Иванов от Цариброд; Милица 
Димитров, Оливер Милков, Милица 
Иванова и Ясмина Митов от Босилеград.

П.Л.Р.

Разговор с кметицата на с. Ракита 
Душица Соколова 

Когато биха ни върнали локомотива и 
конопрожектора... 

*Моето уважение, г-жо Соколова! От 
колко време сте кметица на с. Ракита? 

- Кметица на селото съм от юни т.г. 
* В нашите краища рядко се случва 

жена да е начело на някое село. Вие кол-
ко гласове получихте от съселяните си по 
време на изборите за Местната общност 
на с. Ракита. И бяхте ли единствената 
жена сред кандидатите? 

- Ами, просто така се получи. Канди-
датирах се и получих най-много гласове. 
Сред кандидатите за кмет имаше още 
една жена, следователно - не бях един-
ствената. 

* Неотдавна започнаха подготвителни 
работи за асфалтиране на  пътя между 
селата Звонци и Ракита. Този път за Вас, 
ракитчани, е от жизненоважно значение. 
След много години, съответно десетилетия, 
този път най-сетне бе уреден така, както 
подобава. Известният жител на с. Ракита 
Саша Златанов, общински съветник от 
квотата на ДПБ в Общинския съвет в Ба-
бушница, почерпи приятелите си с печено 
прасе, като по този начин показа радост-
та си, поради започването на ремонта на 

пътя. Интересува ни как Вие, г-жо Соколо-
ва, изживяхте това важно събитие за Ва-
шето село? 

- Разбира се, че изпитах голяма радост 
заради ремонта на този път. Бих комен-
тирала, че след толкова много време и 
толкова много положени усилия най-сет-
не успяхме да реализираме това начина-
ние. В началото на работите и аз, както и 
Сашо, почерпих приятелите си. Когато ра-
ботите приключат и окончателно, предвид, 
че все още не са реализирани изцяло, се 
готвя да почерпя пак. 

* Колко постоянни жители в момента 
има в с. Ракита? 

- В момента в селото живеят около 200 
души. 

* Каква е възрастовата структура на 
населенито? Колко деца от с. Ракита се 
учат в местното четирикласно училище и 
в Основното училище „Братство” в с. Звон-
ци? 

- Що се отнася до възрастовата структу-
ра на населението, трябва да се отбележи 
това, че става дума предимно за пенсио-
нери. Но имаме и млади хора. В местното 
четирикласно училище имаме три дечица, 
докато в основното училище в с. Звонци 

се учат две наши момичета. 
* Ергените от нашите краища със си-

гурност интересува и това има ли моми за 
омъжване в с. Ракита? 

- Моми за омъжване ли? Да, имаме ня-
колко такива моми. 

* А ергени за женитба има ли? 
- Имаме и ергени... Те са малко повече 

от момите... 
* От какво се препитават жителите на 

селото Ви? Колко са пенсионерите? Има 
ли животновъди? Може ли да прецените 
колко овце, крави и кози понастоящем се 
отглеждат в селото? 

- Както вече напомних, повечето от 
жителите на селото ни са пенсионери, ко-
ито, естествено, се препитават предимно 
от пенсиите си. Имаме жители, които се 
занимават със селско стопанство, докато 
определен брой хора през строителния 
сезон идват на гурбет в страната и в чуж-
бина. 

Когато става дума за втората част на 
въпроса ви, отнасящ до добитъка, бих пре-
ценила, че кравите са 10-ина, овцете око-
ло 200, а козите – над 50. 

* Измъчват ли Ви комунални пробле-
ми? Имате ли достатъчно питейна вода, 
електрозахранването добро ли е, сигна-
лите на телевизиите достигат ли до Ракита, 
сигналите на мобилните оператори добри 
ли са, имате ли магазини с хранителни 
стоки...? Има ли нещо, от което се нуждае-
те, а го нямате? 

- Ами, както всяко село, така и нашето 
има комунални проблеми. Бихме желали 
да получим контейнери за смет. Питейна 
вода имаме достатъчно, но е проблем, 
че нямаме централен водопровод. С тока 
нямаме проблем. Телевизионните канали 
хващаме главно чрез сателитни чинии, но 
доста канали могат да се хванат и с помо-
щта на домашни антени. Проблем е, че 
сигналите на мобилните оператори са до-
ста лоши. Нямаме възможност да ползва-
ме и мобилен Интернет, защото до селото 
ни не достигат сигналите за него. 

Що се касае до снабдяването, в селото 
имаме един магазин, в който могат да се 
купят всички основни стоки за бита, така 
че в това отношение сме сравнително до-
волни. 

Какво ни липсва? Вече напомних, че 
ни липсват контейнери, водопровод, Ин-
тернет... Липсва ни и канализационна 
мрежа, както и постоянна рейсова връ-
зка с централното село в нашия край - с. 
Звонци, от което по-късно бихме хващали 
рейсове към посоките, които водят към 
Бабушница, Пирот и Цариброд. 

* Сънят на ракитчани един ден да се 

асфалтира пътят от селото им до с. Звонци 
след продължителен период от време се 
сбъдна. Дали, г-жо Соколова, ракитчани 
сега могат „да се осмелят да засънуват” и 
това в близко бъдеще да се открие отново 
мината за каменни въглища, съответно за 
антрацит в селото им? 

- За мината ние, ракитчани, нямаме 
никакви информации, така че по този 
въпрос не мога да ви кажа нищо кон-
кретно. Надяваме се обаче да ни върнат 
локомотива „Киро”, който някога тегле-
ше влакови композиции, включително 
и вагони с въглища, по теснолинейката, 
която се движеше между нашето село и 
пиротското село Бело поле. Трябва ни като 
музеен експонат, като историческа и тури-
стическа атракция, която ще примамва 
хората да посетят селото ни, за да биха го 
видяли. Смятам, че „Киро” много повече 
ще помогне на Ракита относно развитие-
то на туризма, отколкото днес помага на 
град Ниш, където се намира в момента. 
С помощта на Община  Бабушница и със 
съдействието на ръководството й начело 
с кметицата г-жа Ивана Стoйичич в мо-
мента вървят работи по ремонтиране на 
Културния дом в селото ни. Бихме обича-
ли да ни върнат и кинопрожектора, кой-
то се намираше в някогашното кино в с. 
Ракита, поради същите причини, както и 
локомотива. По този въпрос вече имаме 
договор с общинското ръководството и се 
надяваме в близкото бъдеще начинание-
то да се осъществи. Искам да се възпол-
зам от разговора ни, за да благодаря на 
челните хора на Бабушнишка община за 
съдействието, което ни оказаха в реализи-
рането на тези въпроси. 

* Може ли да набележите основните Ви 
биографични данни? 

- Родена съм преди 40 години в Ракита, 
в което село живея и днес. Майка съм на 
едно момче. Съпругът ми се казва Иван 
Златанов. Завършила съм средното ико-
номическо училище в Пирот. Занимавам 
се с семеен бизнес, съответно с производ-
ство на хранителни изделия од домашни 
продукти. 

* Благодарим Ви, госпожо Соколова, че 
отделихте малко време за нашия вестник. 
Пожелаваме Ви късмет в по-нататъшната 
работа, както и в живота изобщо. И ,раз-
бира се, хората да Ви помнят като успе-
шен кмет, съответно – кметица. 

- Благодаря и на вас, че проявихте инте-
рес за с. Ракита. Благодаря и за хубавите 
пожелания. Всичко добро пожелавам и на 
вас, заетите във вестника. 

Разговора води: Б. Димитров
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ЮНЕСКО чества 
300-годишнината от 
смъртта на Паисий 
Хилендарски
По предложение на Националната 

комисия на Република България за 
ЮНЕСКО, чиято дейност се координира 
от МВнР, 300-годишнината от рожде-
нието на Паисий Хилендарски, най-из-
вестния народен будител в България, 
живял през 18-и век, беше включена в 
Списъка на бележити годишнини на 
организацията за периода 2022 - 2023 
г. Списъкът беше одобрен на 41-вата 
сесия на Генералната конференция на 
ЮНЕСКО.

300-годишнината от рождението на 
Паисий Хилендарски ще бъде чествана 
през 2022 г. с национални и междуна-
родни прояви.

През 2021 г. ЮНЕСКО се присъедини 
към отбелязването на 100-годишнината 
от смъртта на патриарха на българската 
литература Иван Вазов и 650-годиш-
нината от създаването на Търновската 
книжовна школа.

Отец Паисий е основоположникът 
на българското Възраждане. Той е 
канонизиран за светец от Българската 
православна църква. Роден е през 1722 
г. в Банско, а през 1745 г. става монах в 
Хилендарския манастир, където игумен 
е неговият брат Лаврентий. През 1762 г. 
написва "История славянобългарска". 

С.Дж.

In memoriam

Новица Младенов  
(1938 – 2021) 

Малцинството ни остана без още 
един изтъкнат художник. Новица 

Младенов (83 г.) се пресели в отвъдното 
преди около 10-ина дена. По стечение 
на обстоятелствата е роден във Враня, 
но корените му са от царибродското 
село Сливница. Негов брат е известният 
нашенец, някогашен шеф на катедрата за 
българистика във Филосовския факултет 
в Белград Марин Младенов, който 
почина преди няколко години. 

Новица е завършил основно училище 
в Цариброд, а след това и средното худо-
жествено училище „Джордже Кръстич” 
в Ниш. Започнал е да следва в белград-
ската Академия за приложни изкуства, 
но след една година напуска и започва 
да работи като театрален художник в 
Народния театър в Ниш. След известно 
време напуска нишкия и отива да работи 
в Народния театър в Белград, а след това 
и в Белградския драматичен театър.  

 В актива си е записал участия в 
множество колективни, както и няколко 
самостоятелни изложби в Цариброд, 
Ниш, Босилеград, Земун, Косовска 
Митровица и Земун. Разлика между 
неговите и творбите на ходожниците 
с официално завършено академично 
образование почти и не се забелязваше. 
Новица в себе си имаше внедрен неимо-

верно голям талант за художествено 
изкуство. 

Изготвял е сценографии и за пиеси на 
царибродския театър „Христо Ботев”. 

Зад Новица Младенов останаха да 
скърбят съпругата му Василка и синовете 
му Гера и Никола. 

Погребан бе в царибродските 
гробища на 17 ноември. 

Б. Д.

Александър Васов 
спечели награда за най-
добра авторска филмова 
музика 
От 17 до 20 ноември в Културния 

център Инджия се проведе 12-ият 
регионален фестивал на филми на тема 
алпинизъм и авантюризъм. Фестивалът 
носи название „Чорта фест” и е органи-
зиран от клуба по алпинизъм „Желез-
ничар” от Инджия.

До тази година „Чорта фест” беше 
част от мероприятието „Дунавска 
магия”, което се провежда вече 22 
години в курорта Чортановци, на което 
е назован. Тази година споменатият 
фестивал стана независим. Името остана, 
но фестивалът се премести в Културния 
център, където публиката може да се 
наслади на незабравимите приключения 
на авторите на филмите на голям екран. 
Фестивалът има състезателски характер 
и първите три дни бяха прожектирани 
всичките филми, които се състезаваха за 
една от наградите.

В събота зрителите можаха за първи 
път да гледат филма „120 години алпи-
низъм в Сърбия“, след което се проведе 
панелна дискусия на тази тема, послед-
вана от церемония по награждаване на 
най-добрите филми от тазгодишния 
„Чорта фест“.

С голямо удоволствие можем да 

съобщим, че наградата за най-добра 
оригинална музика за филма „Ден 
по-късно“ (сръб. „Дан после“) спечели 
Александър Васов от Димитровград. Той 
винаги изтъква, че е фермер, но всички 
знаем неговите изключителни умения, 
освен на фермата и в музикалния свят, 
както и неговата привързаност към 
традиционните инструменти, особено 
към кавала.

Автор на филма е Ана Паламаревич 
от Ниш. „Дан после“ е документален 
филм, тематично разделен на две части. 
Първата му част е заснета един ден след 
пожарите, избухнали през октомври 
2019 г. на Стара планина и мелодиите в 
тази част са тъжни и елегични, както и 
заснетите изгорели площи. Втората част 
на филма е заснета година след пожара, 
и събужда надежда и оптимизъм, че 
природата е по-силна от огнената стихия 
и че животът в изгорелите площи ще се 
възтанови напълно, следователно и музи-
ката е по-весела и оптимистична. Алек-
сандър Васов е единственият изпълнител 
на музиката в този филм. Използвал е 
традиционните мелодии, които е свирил 
на кавал.

С.Дж.

В Посолството на Р България в Белград 

Открита изложба 
"Чудотворни икони 
и свети мощи на 
Балканите"
В Посолството на Република България 

в Белград миналата седмица бе 
открита изложба "Чудотворни икони 
и свети мощи на Балканите", обявено 
е на сайта на дипломатическото пред-
ставителство в Сърбия. Изложбата, на 
която са представени 24 пана с църкви 
и манастири, в които се съхраняват 
чудотворни икони и свети мощи от 
България, Сърбия, Черна гора, Албания, 
Република Северна Македония, откриха 
проф. Аксиния Джурова и посланик 
Петко Дойков. 

В посланието си проф. Джурова 
изтъкна културната свързаност на стра-
ните от Балканите, която следва да бъде 

мост между народите и да насърчава 
диалога между страните от региона. 
Изложбата е подготвена с финансова 
подкрепа на Държавния културен 
институт към МВнР. 

На откриването присъствали ръково-
дителят на делегацията на ЕС в Белград, 
посланиците на Холандия, Словения, 
Пакистан, директорът на дирекция 
„Съседни страни и Югоизточна Европа“ 
на МВнР на Сърбия, представители 
на дипломатическия корпус, сръбски 
институции, Сръбската православна 
църква, културни и образователни 
дейци.

П.Л.Р.
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КУЛТУРА

НС на българското 
национално малцинство 
връчи парични награди 
на учениците на 
випуските в Босилеград и 
Цариброд 
Националният съвет на българското 

национално малцинство в Сърбия 
тези дни връчи  парични награди на 
първенците на випуските в основните 
и средните училища през учебната 
2020/2021 г. в Босилеград и Цариброд.

Според решението на НС на малцин-
ството ни на най-добрите ученици на 
основните и средните училища в Боси-
леград, Цариброд, Звонци, Клисура 
и Божица от тази учебна година се 
присъждат парични награди - по 12 
хиляди динара за най-добрите ученици в 
средните и по 10 хиляди динара на тези 
в основните училища. Този път са награ-
дени: Кристиян Иванов от Гимназията 
в Босилеград, Николина Соколова от 
Гимназията „Св. св. Кирил и Методий” 
в Цариброд, Ясмина Миланова от ОУ 
„Георги Димитров” в Босилеград и Лара 
Иванова от ОУ „Христо Ботев” в Цари-
брод.

 Кристиян Иванов, ученик на випуска 
на босилеградската Гимназия, който 
преди четри години бе избран и за 
ученик на випуска в основното училище, 
в момента трупа нови знания във факул-
тета по компютърно и софтуерно инже-
нерство в Техническия университет 
в София. При кандидатстването за 
зписване в това висше учебно заведение 
той сподели пред нашия вестник, че 
ще се старае да учи упорито и да стане 
добър специалист. 

Носителката на най-престижното 
ученическо признание в ОУ „Георги 
Димитров” Ясмина Миланова вече е 
ученик в босилеградската Гимназия. 
В разговора ни по повод избора й за 
ученик на випуска сподели, че общият 
тип гимназия предлага добри възмож-
ности за разширяване на знанията в 
различни области, които ще са й необхо-

дими за по-нататъшното й образование.   
Николина Соколова през юли т.г. даде 

интервю за вестника ни, в което сподели 
желанието си да продължи образова-
нието в България, като следва молеку-
лярна биология. Желанието й се сбъдна, 
Николина в момента следва любимата си 
наука в посочената страна. Нека да отбе-
лежим, че майка й е по професия биолог 
и преподава този предмет в учебно заве-
дение в Пирот. Любовта на Николина 
към тази наука по всичко личи извира 
предимно от този факт. Семейството на 
Николина живее в с. Желюша. 

Лара Иванова продължи образо-
ванието си в Гимназията „Светозар 
Маркович” в град Ниш, в специализи-
рана паралелка за талантливи ученици, в 
която значение се придава предимно на 
физиката. От краткия разговор с майка 
й Ленче, медицинска сестра в Общата 
болница в Пирот, научихме, че Лара 
се изявява с добри знания и бележки и 
в посоченото нишко учебно заведние. 
Очевидно е, че до няколко години и 
нея, както и Николина, очаква успешна 
академична кариера. 

Председателят на НС Стефан Стойков 
сподели, че с награждаването на учени-
ците  Националният съвет настои да 
ги стимулира да постигат успехи в 
ученето и ученическите състезания. Той 
припомни, че тази година не са провъз-
гласявани ученици на випуските в основ-
ните училища в Звонци, Клисура и 
Божица.

„В унисон с финансовите възмож-
ности Националният съвет ще настои 
в бъдеще да увеличи размера на парич-
ните награди за най-добрите ученици 
в училищата в българските общности в 
Сърбия”, изтъкна Стойков. 

Б.Д. и  П.Л.Р.
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МОЗАЙКА

Водоравно: 1. Женско име. 7. Название 
на eдин от албумите на сплитската поп 
банда „Магазин“. 12. Прозвището на 
Драгу тин Димитриевич. 13. Кратка 
мелодическа вокална пиеса за един 
глас. 14. Иво Томов (иниц.). 15. Регион в 
Танзания. 16. Гора (син.). 18. Намокрен 
и оставен на топло да покълне ечемик. 
20. Ръководител на оркестър или хор 
(мн. ч.). 24. Инициалите на нобелиста, 
автора на романа „Мостът на Дрина”. 25. 
Вид насекомо. 27. Унгарски герой. 28. 
Обществена наука. 29. Остров (син.). 30. 6 
и 19 буква от азбуката. 31. Фамилното име 
на легендарен френски тенисист (Яник). 
32. Мирослав Антич (иниц.). 33. Съюз за 
изреждане на възможности. 34. Симеон 
Ристов (иниц.). 36. Нишки завод (съкр.). 37. 
Буквално предадени думи или мисли. 40. 
Името на някогашния боксьор Русевски. 
41. Името на певеца Шаулич. 42. Марка 
камиони от Германия. 

Отвесно: 1. Хипотетичен жител на Марс. 
2. Александър Петров (иниц.). 3. Планина 
в България. 4. Мъжко име. 5. Предлагам 
по-голяма сума на търг. 6. Мелодичен 
откъс за един глас с акомпанимент (мн. 
ч.). 7. Леговище на река. 8. 15 и 8 буква от 
азбуката. 10. Четвъртит къс хартия като част 
от книга. 11. Един предлог. 17. Името на 
хърватската актриса Бегович. 19. Шестата 
нота. 21. Египетски бог на слънцето. 22. 
Бивш царибродски промишлен завод. 
23. Който съответства на истината. 26. 
Самичък, без друг. 28. Тестообразна маса. 
30. Българско женско име. 33. Духовен 
глава у мюсюлманите. 35. Хърватски 
остров. 38. Междуметие за отпъждане на 
кокишки и други птици. 39. Тихомир Арсич 
(иниц.).Съставил: Б. Димитров

Навлизаме в 
Коледните пости 
Тази неделя на 28/15 ноември започва 

Коледният пост. Той продължава до 
6 януари / 24 декември (включително и 
Бъдни вечер). Коледният пост се нарича 
още Малка четиридесетница за разлика 
от Голямата четиридесетница - Велик-
денския пост, както и Рождественски. 
Това е вторият по своята дълготрайност 
след Великия пост. Той е четиридесетд-
невен и не е така строг като Великия и 
Богородичния пост, като е подобен на 
Апостолския (Петровия пост).

Кoлeднитe пocти, a и вcички ocтaнaли 
прeз гoдинaтa, ca възмoжнocт зa вceки, 
кoйтo иcкa дa бъдe духoвнo ocъзнaт, 
здрaв, cмирeн и пo-дoбър. Постът е 
велика духовна сила. Той освещава 
душите ни и ни помага да побежда-
ваме тъмните сили, лошите мисли в нас. 
Същевременно постът пречиства тялото, 
което е храм на Светия Дух. Без молитва 
и покаяние обаче постът се превръща 
само в една диета. 

На Коледни заговезни – денят преди 
започване на постите, за последно се 
яде блажно. По време на постите не се 
разрешават мляко, млечни продукти, 
яйца и месо. Ако по време на поста има 
по-голям християнски празник, се разре-
шава риба. През Коледните пости това 
са - Въведение Богородично и Никулден. 
Седмица преди причастие не се разре-
шава консумацията на олио и зехтин.

В прaвocлaвнaта трaдиция пocтитe 
ca чeтири нa брoй – Кoлeдни, Бoгoрo-
дични, Вeликдeнcки и Пeтрoви. Aкo 
cмe нaиcтинa cтриктни в cпaзвaнeтo им, 
нaкрaя нa пocтa щe уceтим кaк тялoтo ни 
e мнoгo пo-здрaвo, умът прeчиcтeн и cмe 
изпълнeни c eнeргия. Кoгaтo гoвoрим 
зa пocти, нямaмe прeдвид въздържaниe 
caмo oт хрaнa или вoдa. Тoвa e пeриoд, 
в кoйтo чoвeк трябвa дa нe ce изкушaвa 

oт тeлecни и умcтвeни cтрacти, нe бивa 
дa изпитвa злoбa или aлчнocт. Да не 
зaбрaвямe oбaчe прeди cтaртa нa въздъ-
ржaниeтo дa oтпрaвим мoлитвa към 
Бoгa. Aкo чувcтвaтe, чe имaтe винa или 
cтe дoпуcнaли грeшкa, пoмoлeтe зa 
прoшкa!

Нека предложим на вашето внимание 
обръщението към вярващите на българ-
ския патриарх Неофит по повод Колед-
ните пости, в България те започнаха на 
15 ноември:

„Началото на Рождественския пост е 
още една благоприятна възможност за 
всички нас да се утвърдим в подвига на 
вярата ни, като се подготвим за достойно 
посрещане на Богомладенеца в деня на 
Неговото пресветло Рождество. Постът 
е време за духовно самовглъбяване, за 
смирение и усилена молитва - благо-
словен период, който е премъдро опре-
делен от Светата Православна църква 
с грижа за нашето духовно здраве, за 
утвърждаването и преуспяването ни в 
спасителната вяра, която изповядваме“, 
казва Негово светейшество и препоръчва:

"Нека използваме това време, като 
с усърдие, според възможностите си, 
следваме повелята на Църквата, за да 
можем в края на поста с чиста духовна 
радост да се поздравим с деня на Рожде-
ството. Нека тези благословени четири-
десет дни бъдат за всекиго от нас време 
за себеизпитване и духовен размисъл над 
дивното тайнство на Богочовечеството, 
време за милосърдие и за щедра благо-
творителност, за дейна загриженост за 
болния и бедния, за самотния и изоста-
вения до нас, и за всяка възможна проява 
на онази жертвена любов, на която ни 
научи Сам Спасителят в дните на Своя 
земен живот.

Божественият Младенец, Когото с 

любов и трепетни вълнения очакваме 
в края и на този Рождественски пост, 
да ни дарува Своя мир и да ни укрепва 
със Своята благодат, да благославя всяко 
наше добро и полезно начинание, и да 
ни предпазва от всяка беда и зло обсто-

ятелство! Божията любов и Неговата 
велика милост да бъдат с всички нас! 
Леки и спасителни пости!", отправя 
благослов към вярващите българският 
патриарх Неофит.

Подготви Д. Христова

Празникът Въведение 
Богородично
Въведение на Пресвета Богородица в 

храма или само краткото Въведение 
Богородично, е един от най-големите 
християнски празници. Тази година ще 
го честваме в неделя на 4 декември / 21 
ноември. В този ден се почитат, както 
благочестивите родители на Дева Мария 
Йоаким и Анна, които я въвеждат на 
тригодишна възраст в йерусалимския 
храм, така и изпълнението на обета им 
да посветят Мария на Бог.

Дева Мария е поставена на първото 
стъпало пред храмовия вход и за почуда 
на всички присъстващи, неподдържана 
от никого, тя се изкачила свободно по 
15-те стъпала и се спряла на най-горното. 
Първосвещеник Захария, бащата на св. 
Йоан Кръстител, поел Мария и я въвел 
в Светая Светих, мястото в църквата, 
където влизал веднъж в годината само 
първосвещеникът. Праведните родители 
принесли дарове и жертви на Бога и след 
това, като получили благословение от 
свещениците, се върнали с роднините си 
в Назарет.

Дева Мария живеела при храма. 
Там в отделни помещения живеели 
млади девойки, посветени Богу, също 
така и вдовици, които служели в храма, 
подобно на пророчица Ана (Лука 2:36 
– 38). Тук живеели също странници и 
пришълци. Към тях се присъединила и 
Света Ана, майката на Света Богородица, 
която овдовяла скоро след въвеждане на 
Мария в храма.

Девата се възпитавала под надзора на 
по-възрастните благочестиви девойки, 
познаващи Светото Писание. Тя усърдно 
се трудела, непрестанно се молела. 
По такъв начин тя се готвела за своето 

високо назначение. Църквата я нарича 
„прекрасна зора“, от която изгряло 
Слънцето на правдата.

Когато пречистата Дева стигнала до 
възраст, на която девиците, които се 
възпитавали при храма, обикновено се 
връщали в света и се омъжвали, свеще-
ниците поискали тя да постъпи по 
същия начин. Но Мария им открила 
своето желание – да посвети себе си 
Богу и да не встъпва в брак. Тогава те, по 
внушение от Свeтия Дух, я сгодили за 
престарелия Йосиф, роднина на нейните 
родители. Той станал покровител на 
Мария и уважавал обета, който тя дала 
пред Бога.

Семейното ходене на църква в този 
ден символизира влизането на триго-
дишната Мария в храма и напомня 
на родителите за духовните им задъл-
жения към децата. Защото семейството 
е най-доброто училище, което може 
да даде първите познания за Бога, за 
християнските добродетели, на които с 
векове се крепят християните. И нашите 
далечни предци са вярвали, че домът е 
свещено място, в което децата научават 
най-ценните житейски уроци, а също 
така и усвояват важни знания за света. 
В семейството те не само биват възпита-
вани, но и изграждат своя характер.

На този ден вярващите отиват на 
празнична Литургия и приемат Свето 
Причастие, а с него и нови сили за 
духовен растеж и борба със злото - в себе 
си и в света.

Нека Светата Дева помага на всеки 
от нас и откликва на нашите молитви! 
Честит празник на всички!

Подготви Д. Христова
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СПОРТ
Волейбол 

„Младост“ триумфира 
срещу „Топличанин“ в 
Прокупле

Босилеградските волейболисти надде-
ляха с 3:0 като гости „Топличанин” в 
Прокупле, в четвъртия кръг от първен-
ството на Междуокръжната волейболна 
лига Лесковац. Това е трета победа за 
„Младост” от началото на сезона, с 
която нашият отбор се изкачи на втора 
позиция. „Зелените” записаха дома-
кинска победа срещу „Сурдулица”, а 
на два пъти триумфираха като гости 
- срещу „Морава” във Владичин хан и 

срещу „Топличанин”.
Лидер във временното подреждане 

е „Ябланица” от Медведжа с макси-
мален брой точки, а именно „Ябланица” 
е единственият отбор, който победи 
„Младост” от началото на състезанието. 

В последния кръг от есенния полу-
сезон „Младост” ще гостува на „Флака” в 
Прешево. 

П.Л.Р.

Тенис на маса

Босилеградска „Младост“ 
си осигури титлата 
есенен шампион 

Тенисистите на маса на босилеградскa 
„Младост“ са есенни шампиони на 
Качествена лига А1 на Асоциацията по 
тенис на маса на Централна Сърбия след 
домакинската си победа от 4:1 в дербито 
срещу „Дубочица“ от Лесковац. И в тази 
среща по две победи за босилеградския 
отбор спечелиха Преслав Пиперов и 
Илия Воденичаров.

След 4 изиграни кръга „Младост“ 
заема първото място в класирнето с 
максимален брой спечелени точки. 

„Като треньор мога само да поздравя 
моите момчета за изключителните 
изяви и борбеност. Станахме есенни 
шампиони и вече сме на половината 

път към постигането на поставената цел, 
а това е първото място на таблицата и 
влизане в по-високия ранг, т.е. във Втора 
лига”, посочи треньорът на босилеград-
ския отбор Никола Талески.

 „Искам да благодаря на ръковод-
ството на Община Босилеград, която 
изцяло ни оказва необходимата финан-
сова помощ, както и на Спортния съюз 
към общината, ОУ „Георги Димитров“ 
и на всички други публични и частни 
фирми, които ни помагат“, добави той.

В последния кръг от есенната част 
на първенството "Младост" гостува на 
отбора на „Наисус“ в Ниш.

П.Л.Р.

Пчинска окръжна футболна лига 

„Младост“ 
спечели 
срещу 
„Павловац“ 
със служебен 
резултат

Футболистите на „Младост” спече-
лиха със служебен резултат 3:0 двубоя 
от предпоследния кръг от есенния 
полусезон срещу „Павловац”. Мачът 
не се изигра понеже някои от футболи-
стите на гостите нямаха документи за 
самоличност. 

До края на първата част от тазгодиш-
ното първенство на Пчинска окръжна 
футболна лига „зелените” трябва да 
изиграят още един мач и то срещу 
„БСК” в Буяновац. Тази среща  тряб-
ваше да се състои през уикеда, обаче бе 
отложена и все още не е насрочена нова 
дата за  изиграване на двубоя. 

„Младост” в момента е на 4-то място 
с 19 спечелени точки от 9 изиграни 
мача, а лидер във временното класи-
ране е „Лугина” с 25 точки от 10 
изиграни срещи.

П.Л.Р.

Новица Тончев и Драган 
Стойкович Пикси 
посетиха завода „Роса”
Новица Тончев, министър в прави-

телството на Република Сърбия, 
отговарящ за развитието на слаборазви-
тите общини, и селекционерът на наци-
оналния отбор по футбол на Сърбия 
Драган Стойкович Пикси посетиха 
завода за вода „Роса“ в Топли дол. По 
този повод беше подчертано значението 
на опазването на природните ресурси, 
както и съвместното сътрудничество 
между Coca-Cola HBC Сърбия и Мини-
стерството за подобряване на иконо-
мическото и социалното развитие на 
района на Власина.

В съобщението на Coca-Cola HBC 
Сърбия се посочва, че през 15-те години, 
откакто Coca-Cola присъства на Власина, 
в завода „Роса” са инвестирани 15,5 
милиона евро, а заедно с Кабинета, 
отговарящ за развитието на слабораз-
витите общини и Община Сурдулица 
са реализирани множество дейности 
за укрепване на туристическия потен-
циал, подобряване на бизнес средата и 
опазване на природните красоти на този 
район.

Министър Тончев похвали подкрепата 
на Coca-Cola и изтъкна, че „Кабинетът, 
отговарящ за развитието на слаборазви-
тите общини, и Coca-Cola постоянно си 

сътрудничат за подобряването и попу-
ляризирането на района на Власина. За 
нас е голяма чест, че днес посрещнахме 
футболната легенда, който е доказа-
телство, че ангажираността и екипната 
работа носят най-добри резултати“, каза 
Тончев.  

Генералният мениджър на Coca-Cola 
HBC Сърбия Светослав Атанасов каза, 
че за тях е голяма чест завода да посети 
селекционерът на националния отбор, 
който, както каза, наскоро зарадва 
хората в Сърбия. Той изказа специална 

благодарност към министър Тончев за 
дългогодишната подкрепа и добави, че 
е изключително щастлив, че селекцио-
нерът Стойкович избра да посети Сурду-
лица и фабриката „Роса”.

По време на посещението Пикси 
подписа футболни топки и си направи 
снимки за спомен със заетите, които му 
пожелаха много успехи на Световното 
първенство в Катар.

„Добрите идеи, усилията, ангажи-
раността и задружността винаги носят 
резултати, а това е нещо, което отличава 
компанията Coca-Cola и тази област. 
Знам какво за местната общност пред-
ставлява това, че компанията е именно 
тук. Поздравявам ви за всички резул-
тати и ви пожелавам да продължите да 
бъдете още по-добри, както и нашия 
национален отбор“, каза Стойкович.

П.Л.Р.
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 [ Само жена може от мъж да направи човек. И маймуна.
 [ Вкъщи съвсем малко спи. Затова бърза да отиде на работа.
 [ На гладния и най-краткия ден трае най-дълго.
 [ Ако той мисли за мене онова, което аз мисля за 

него, признавам, той има по-добро разсъждение.
 [ Не зная какво е казал за мен, но зная, че това е лъжа.
 [ Казват, че във всяка лъжа има половин 

истина, но не и коя половина?
 [ Лъжливата усмивка винаги е искрена.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Ама па ми наказа  
Баба Ванга!!! 

Здравейте, братстваджийе! Негде бео 
прочитал ко у човешькият мозак има 
около 6 билиона неурони или нервне 
кьелийе. Кво очу да ви кажем с това? Очу 
да ви кажем ко човешкьият мозак прак-
тично и нема границе. Това му дойде 
скоро ко свемират, нали? У наукуту 
обично кажу ко човешкьият мозак йе 
само малко истражен. Кико функцио-
нира – знайе се само малко. Дали и кига 
че буде установено кико функционира 
100 посто, това требе да сачекамо да мине 
йош пите Бога колко време. 

Е, това беше само увод за това що съга 
очу да ви разкажем. Ньекня сам легал и 
съм засаньувал йедън сън. Отишъл сам 
при Баба Вангу да гьу питам кво че буде 
с Цариброд и с нас, цариброджанье. Ка 
тамо оная певалкьа що йе одавна загьи-
нула у саобракьайку Силвана Арменулич 
и Чкаля. Скоро гледа на телевизию 
некакъв документаран филм за Силвану, 
а тамо беше приказан инсерт од некакву 
домакьу хумористичку серию у кою 
се появльую и она, и Чкаля. И това йе, 
очигледно, било мотив у сънат да ми се 
появе они. А приказаше и слику на кою 
се види кико Силвана, у онова време, ка 
йе била млого популарна у бившу Югос-
лавию, била при Баба Вангу у Българию 
и гьу питувала кво че буде с ньу, с карий-
еруту ньу... Питала Силвана тъгай Баба 
Вангу кво да ньу купи, какъв подарък да 
ньу донесе следекьи пут ка дойде при 
ньу. А Баба Ванга ньу одговорила: „Па, 
ти и нема више да дойдеш при мене!” 
Йезиво, нали? Оно минуло малко време 
и Силвана завършила. Чу из собуту ко 
Силвана у йедън момент запоя ония 
ньойнь хит „Шта ће ми живот без тебе 
драги”, ама поя и другье песме и това 
предимно макьедонскье: „Зайди, зайди 
ясно сонце”, „Яне, бело гърло”, „Йовано, 
Йованке” и другъе. После разбра ко гьу 
Баба Ванга била замолила да ньу отпойе 
тейе песме, йер некако осеча носталгию 
камто Макьедонию у кою йе родена. 

А сънат ми се настаи тека: Сачека я 
да излезну Силвана и Чкаля. Видим, 
навели главе, изразите на лицето ньим 
никакви, гледаю уземи, кюту... Погле-
даше у мене, ама кико кроз стакло. А я 
че ньим речем: „Куде сте, бе, земляци?” 
Силвана не одговори нища, а Чкаля ме 
пита: „Откуде си ти?”. Я одговори: „Па, 
из Югославию. Ви мене не познавате, 
дека сам я мълечък човечек, ама я вас ви 
познавам, вие сте млого популарни.” И 
додадо: „Да сте ми живи и здрави и да 
забавлявате нашият народ йош дългье 
године.” Они ми захвалише на компли-
ментат, отпоздравимо си и я чукну на 
вратата на собуту у кою беше Баба Ванга. 
Из собуту се чу ньойньият глас: „Айде, 
улази, цариброджанине!” 

Я се у пръвият момент зачуди одека  

па знайе да съм из Цариброд, ка несъм 
се наявлювал да че дойдем, а нейе ме 
никигаш у животат ни видела. Ама, 
бърже се сети да она све знайе, та ка 
улезо не се праи на шунтавога, него 
одава утисак ко ми йе све ясно и ко знам 
напълно при кога съм дошъл. Дадо 
ньу некакви ситни подаръци (кавенце, 
бонбонкье, папучкье...), седо на столичку 
и почемо разговор кой течеше тека: 

Я: „Баба, Вангье, я би първо да се пред-
ставим. Окам се Манча, од Цариброд съм 
и.... 

Баба Ванга: „Айде, мани, не замлачуй 
се, знам я убаво кой си ти. Ти си ония 
Манча, що пишеш рабуш за нашият 
българскьи весник у Югославию. Од 
време на време ми дойде до рукье тия 
весник, та га прочетим. У ствари, другьи 
ми га прочету. Добре йе да си дошъл да 
ти накажем това кво требе. Ти у рабушат 
с млого песимизам писуйеш за Цари-
брод. Незнам дали стварно мислиш 
това що писуйеш или само баламо-
суйеш и плашиш народат за паре? 
Значи, за пусте паре си у станьу сваща да 
уработиш, тека ли? Срам да те йе! 

Я: „Ама, баба Вангье, я..., я..., мълечък 
хонорар узимам, я..., я..., стварно тека 
мислим..., я..., я..., 

Баба Ванга: „Де-де, де-де, я незнам, ти 
требе да ми кажеш. И немой ме окаш 
баба Вангье, йер си и ти старц. Гле къв 
си! Дъртляк!  Я на тебе говорим ли ти 
деда Манчо или те ословлявам само с 
Манчо?” 

Я, сирома, наведо главу, збуни се 
скроз, посмеши се... Йедва събра снагу да 
кажем нещо: 

„Па, тека йе, права си, баба, а-а..., 
пардон..., а-а..., Вангье...я..., я... 

Баба Ванга: „Ти си дошъл да ти кажем 
кво че с Цариброд буде, нали? Е, това 
що че ти я кажем йе скроз супротно од 
това що ти писуйеш у рабушат за шаку 
динари, или левове, или долари, или 
евра..., или кву ли веч валуту ти даваю 
тия страни плакьеници. Слуше съга: 
Цариброд за неколко године че стане 
град с около 100 иляди души. Ама това 
нема да буде край на развитието му – 
он че и далье придобива население и за 
йедно 20-30 године че стигне до милион. 
Че се найде там йедна млого драгоцена 
руда, ама немогу съга да ти кажем коя. 
Че почньу да дооде инженьери, менад-
жери, работници од све стране на светът. 

Я: „Вангье, па немой да се наруши 
националната структура на населението. 
Ние, българите че будемо ли и далье 
векьина?”

Баба Ванга: „Нища се не секире. 
Че будете и далье векьина, йер млого 
човеци из Българию, че почньу да 
пристизаю. А и българи из Украину, 
Русию, Молдавию... Че мине месец дъна, 

че осъвне йедна фабрика. Че мине йош 
йедън месец, че осъвне друга фабрика 
и тека у недоглед. Че се появе инвести-
тори кои че буду заинтересовани да 
изграде най-голему зграду на светът. 
И че гьу изграде. Она че буде симбол 
на Цариброд, на Сърбию, на Балка-
ните и накрай – на планетуту. Толко че 
буде висока, да че мора да се премести 
ваздушният коридор за авионите нади 
Цариброд. „Емпайер стейт билдинг” и 
оная кула у Абу Даби, че буду пикавци 
у односу на ващу зграду. Цариброд 
непрестано че се шири. Смиловци, че 
постане предградгье на Цариброд. ФК 
„Балкански” че първо стане шампион 
на Сърбию, а после това и на Европу. 
Од Градинье до Гоин дол че буду начич-
кане кукье и зграде, та нема да има куде 
игла да падне. Че се изгради метро од 
Градинье до Гоин дол. Пиротчанье че 
ви моле кракат на метрото да изградите 
све до Пирот, преко Обреновац, Чини-
гловци, Бело полье... Софиянци, че ви 
моле да настаите кракат на метрото све 
до Софию, преко Калотину, Драгоман и 
Сливницу, ама вие че речете и на пирот-
чанье, и на софиянци категорично: ‘Не! 
Ние нащу срекьу не сакамо да делимо с 
другьи. Доста сте ви били по-големи од 
нас, съга йе дошло време да ние будемо 
по-големи од вас.’ На вър на Рудинуту 
и на Нешково че се изграде ресторани, 
хотели, спа-центри... Човеци че иду там 
да ручаю, пию, одмараю, уживаю (а и 

нещо друго да работе, сечаш се, нали?) у 
убавият поглед на просперитетният град 
Цариброд...” 

Е, Баба Ванга ка стиже дотука, тикье 
у главуту поче да ми одзваньаю думете: 
„Манчо, дидзе се! Чуйеш ли, бе! Дидзе 
се! Я тикье промърмня, ама на глас: 
„Вангье, Вангье, а що да се дидзам?“ А 
она ми одговори: „Ама, кой ти йе рекъл 
да се дидзаш! Уопще не съм ти рекла да 
се дидзаш. Седи тука и ме слуше.” Ама, 
оно през ушите и мозакат пак ми мину 
същото изречение: „Манчо, дидзе се, 
Манчо!” 

Ка отвори очите, оно мойта бабичка 
ме била окала: „Дидзе се, Манчо, та 
наклади кавторат, смързла сам се!” Я, 
сирома, укапира да йе това бил само 
сън. Оно се било съвнуло, а я се не съм 
бил убаво завил, нодье ми одвийене, 
прекапале... Диго се, та накладо огънят 
и цело време си ядува що ме бабич-
ката пробуди, та немого йош малко да 
послушам убавилото що ми га Баба 
Ванга разказуйеше за Цариброд.  

А мойта бабичка, че ми рече: „Е, съга 
си накладал огънят, а малко по-дочас че 
поговоримо коя ти йе тая Ванга и кво те 
она подноси да дидзаш. Заради ньу ли 
толко често слазиш у чаршиюту, гьубре 
йедно швалерско...!” 

Драгье братстваджийе, я кико и да 
се обърнем, на мен си ми ду.. све на 
отрадию. 

Айд, уздравлье!

Фотооко 

Кой му даде шофьорска 
книжка? 

Снимката заснехме тези дни в центърa на Цариброд. И си поставихме 
въпроса: Кой ли пък даде шофьорска книжка на това куче? 

Б. Димитров


