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Елизабета Георгиев стана 
доктор на науките

29-ти септември 2022 г. стана знамена-
телна дата за Елизабета Георгиев. В този 
ден тя се сдоби с титлата доктор на науки-
те. Във Филологическия факултет в Белград 
Георгиева защити докторската си теза  

„Български източници за читалища и библи-
отеки в Сърбия до края на Втората светов-
на война“.

С.Дж.

ГЕРБ-СДС получи най-голям 
брой гласове - 25,3% 
Президентът Вучич уважи 
церемонията по откриването 
на интерконектора между 
България и Гърция

Аца Методиев извади гигантски 
картоф

Регистриране в Отделния 
избирателен списък

КРАСОТА И 
УСЪРДИЕ
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Президентът Вучич уважи 
церемонията по откриването 
на интерконектора между 
България и Гърция

Президентът на Сърбия Александър 
Вучич по покана на българския си колега 
Румен Радев присъства на откриването 
на междусистемната газова връзка между 
Гърция и България. Събитието се проведе в 
началото на месеца в София. 

- Вече започна изграждането на интеко-
нектора между Сърбия и България и след 
година се надявам да бъде приключен и от 
двете страни, заяви  той и изрази надежда, 
че през 2023 г. ще се отпразнува подобна 
церемония и в Сърбия. 

На церемонията по официалното въвеж-
дане в експлоатация на междусистемната 
газова връзка по покана на Радев в Бълга-
рия присъстваха още председателят на Ев-
ропейската комисия Урсула фон дер Лайен, 
президентите на Република Азербайджан 
Илхам Алиев и на Република Северна Маке-
дония Стево Пендаровски, министър-пред-
седателите на Гърция и Румъния Кириакос 
Мицотакис и  Николае Чука, както и служеб-
ният премиер на България Гълъб Донев.

Българският президент благодари на 
всички, замесени в проекта, включително и 
на Европейската комисия за финансовата 
подкрепа.

Радев подчерта, че събитието не е само 
една церемония за откриването, защото е 
една полезна дискусия, която подготвя за 
бъдещето.

- Чрез стратегическото сътрудничество 
между България и Гърция можем да постиг-
нем стабилност в региона. Отдавна го ча-
кахме този интерконектор, не е било лесно 
да се постигне този проект, като няколко 

правителства са били ангажирани с него, 
заяви президентът Румен Радев на цере-
монията по официалното въвеждане в тър-
говска експлоатация на междусистемната 
газова връзка. 

Председателят на ЕК Урсула Фон Дер 
Лайен каза, че с търговска експлоатация на 
междусистемната газова връзка Гърция – 
България започва нова ера за България и 
за Югоизточна Европа.

-Този газопровод  „обръща играта“, про-
меня ситуацията и за България, и за енер-
гийната сигурност в Европа. Този проект оз-
начава свобода от зависимостта от руския 
газ. Интерконекторът може да покрие цяло-
то потребление на газ за България, и това е 
страхотна новина в такива трудни времена, 
изтъкна  Урсула Фон Дер Лайен.

Председателят на ЕК заяви, че ЕС в мо-
мента е  изправена на критичен кръстопът: 
енергийната криза е сериозна, значителна, 
но е уверена, че може да се справи с нея.

- Но тя изисква от Европа една обща ре-
акция и отговор, който претендира да се на-
малят цените на разходите за енергията за 
семействата, домакинствата и бизнесите. 
Вчера, например, всички в ЕС се споразу-
мяхме да ограничим доходите на опреде-
лени фирми и да ги насочим към подкрепа 
за домакинствата, обяви  Урсула Фон Дер 
Лайен.

Газовата връзка е дълга 182 километра, 
от които 151 километра в България и 31 
километра в Гърция. Предвиденият първо-
начален капацитет на интерконектора е 3 
млрд. м3/год., а максималният до 5,5 млрд. 
м3/год. на следващ етап.

Общата стойност на проекта е над 240 
млн. евро.

С този газопровод Сърбия ще се свърже 
и ще може да доставя газ от Азербайджан 
или от LNG терминала (за втечнен природен 
газ) в Гърция.

С. Бойкова

Резултати от предсрочните парламентарни избори в България

ГЕРБ-СДС получи най-
голям брой гласове - 25,3% 

* В 48-ото Народно събрание влизат седем политически сили.
Според официалните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) 

на извънредните парламентари избори в Република България, проведени на 2 
октомври 2022 г., коалицията ГЕРБ-СДС е получила най-голям брой гласове - 
25,3%. На второ място е партията „Продължаваме Промяната“ с 20,2%, а на трето 
„Движение за права и свободи“ с 13,8% от гласовете. Следват -  „Възраждане“ с 
10,2%, коаицията на БСП с 9,3%, коалицията  „Демократична България“ със 7,4% и 
партията „Български възход“ с 4,6%. За опцията „Не подкрепям никого“ се опре-
делиха 87 634 избиратели. 

Партия, коалиция или инициативен комитет Гласове           Проценти

ГЕРБ  СДС 634 649 25.33%
Продължаваме Промяната 506 071 20.20%
Движение за права и свободи – ДПС 344 625 13.76%
Възраждане 254 925 10.17%
БСП За България 232 947 9.30%
Демократична България – обединение 186 511 7.44%
Български възход 115 867 4.62%
 ------------------------------------------------------------------------
Има такъв народ 96 065 3.83%
Не подкрепям никого 87 634 -
Изправи се България 25 207 1.01%
ВМРО - Българско национално движение 20 177 0.81%
Движение на непартийните кандидати 10 331 0.41%
Коалиция Справедлива България 9 125 0.36%
Атака 7 605 0.30%
Русофили за възраждане на Отечеството 6 533 0.26%
Глас народен 6 197 0.25%
БСДД - Български съюз за директна демокрация 5 874 0.23%
Българска социалдемокрация - Евролевица 5 347 0.21%
Коалиция за ТЕБ България 5 131 0.20%
КОД (Консервативно обединение на десницата) 5 028 0.20%
МИР 4 536 0.18%
Пряка демокрация 4 061 0.16%
Национално движение Единство 4 039 0.16%
НФСБ 3 558 0.14%
БТР - България на труда и разума 2 636 0.11%
Народна партия Истината и само истината 2 524 0.10%
Български национален съюз - НД 1 850 0.07%
Правото 1 758 0.07%
БНО 1 671 0.07%
Прогноза за вероятно разпределение на мандатите въз основа на резултатите:
ГЕРБ- СДС - 67 народни представители
„Продължаваме Промяната“ - 53 
ДПС - 36 
„Възраждане“ - 27 
„БСП за България“ - 25 
„Демократична България“ - 20 
„Български възход“ - 12 народни представители
Избирателната активност е била 37,8%.   

П.Л.Р.

Избори за 48-ото Народно събрание на Р България 

„ГЕРБ“ спечели най-много гласове и в 
Босилеград

На изборите за 48-ото Народно събра-
ние на Република България в избирател-
ната секция в помещенията на КИЦ в Бо-
силеград гласуваха 230 гласоподаватели. 
Изборния ден преминa спокойно и не са 
забелязани нарушения.

Най-много гласове спечели коалицията 
„ГЕРБ-СДС“ - 71. Следват „Продължаваме 
Промяната“ с 37, „Демократична Бълга-
рия“ - 17, „Възраждане“ - 17, „ВМРО“ - 11 

и „Български възход“ - 5.                        
Изненадващ е големия брой невалидни 

бюлетини, които бяха общо 42.
Освен босилеградчани с българско 

гражданство в избирателнате секция в 
КИЦ гласуваха и български граждани, кои-
то този ден по различни причини са били в 
Босилеград или са минавали през нашия 
град. 

П.Л.Р.

„Трябва да приемем отговорно газови-
те пазари, които се отварят към Балканите 
и Европа, и да продължим да поддържаме 
отношенията си с всички надеждни парт-
ньори, които имаме“, каза Вучич.
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Подготовки за изборите за национални съвети в Босилеград

Регистриране в Отделния 
избирателен списък

Изборите за членове на националните 
съвети на националните малцинства са 
насрочени за 13 ноември т.г., а регистри-
рането в Отделния избирателен списък 
може да се извърши до 27 октомври, 
когато той ще бъде закрит и когато ще се 
знае точно колко представители на наци-
оналните малцинства ще участват в тях. 
Право на глас в тези избори имат само 
онези членове на малцинствата, които са 
вписани в Отделния избирателен списък 
на своето национално малцинство.

Общинската администрация в Боси-
леград публикува съобщението, в което 
информира  гражданите, принадле-
жащи към българското и други нацио-
нални малцинства, които имат регистри-
рано местожителство на територията на 
общината, че могат да се регистрират, 
или да извършат заличаване, изменение, 
допълнение или корекция на данни в 
Отделния избирателен списък, който се 
води за района на Община Босилеград.

Призовават се всички избира-
тели, подали заявление за вписване 
в Отделния избирателен списък, да 
проверят дали са вписани и дали 
данните им са актуални. Също така 
всички представители на национал-
ните малцинства, които все още не са се 
регистрирали в Отделния избирателен 
списък, са поканени да го направят, за да 
могат на 13 ноември 2022 г. да участват 
в изборите на своя национален съвет, 
казват в Общинската администрация. 

Те напомнят, че всеки представител 
на национално малцинство има право 
на справка в Отделния избирателен 
списък, с цел проверка на личните 
данни, вписани в списъка. Това могат да 

направят всеки работен ден в съответната 
служба в Общинската администрация. 
Проверка и справки в Отделния изби-
рателн списък може да се извърши и по 
електронен път на официалната стра-
ница на Министерството на държавната 
администрация и местното самоуправ-
ление (www.mduls.gov.rs) чрез въвеждане 
на ЕГН.

Председателят на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков многократно 
призовава сънародниците ни да се реги-
стрират в Отделния избирателен списък. 
„Сърбия е демократична държава и, 
както и при  преброяването на насе-
лението, така и при регистрирането в 
Отделния избирателен списък, всеки 
свободно може да заяви националната 
си принадлежност. С регистрирането в 
Отделния избирателен списък всеки наш 
сънародник си осъществява правото да 
участва в предстоящите избори за Наци-
онален съвет на 13 ноември т.г.“, изтъква 
Стойков.  

Редовни избори за членове на наци-
оналните съвети на националните 
малцинства се провеждат на всеки 
четири години, колкото, съгласно Закона 
за националните съвети на национал-
ните малцинства, продължава мандата 
на членовете на съветите. Членовете на 
националните съвети се избират по два 
начина - чрез преки избори и чрез изби-
рателно събрание. Законът предвижда 
редовните избори за членове на всички 
национални съвети да се провеждат 
едновременно, тоест в един ден.  

П.Л.Р.

Изборни резултати в Цариброд 

ГЕРБ-СДС убедително... 
Изборна секция за парламентарните 

избори в Р България миналата неделя 
имаше и в КИЦ „Цариброд”. Гласуваха 
внушителните 499 души. Следва обаче 
да се отбележи, че сред тях имаше мно-
го граждани на България, които в недел-
ния ден се озоваха в градчето ни. Дей-
ствителните гласове по кандидатските 
листи бяха 494, докато петима гласопо-
даватели предпочетоха да не дадат вота 
си на нито една партия или коалиция.  

Гласуването беше машинно. Резулта-
тите показаха, че коалицията ГЕРБ-СДС 
е получила най-много гласове – 168. На 

второ място се нареди политическата 
сила „Продължаваме промяната” със 
137 спечелени гласа, на трето – „Демо-
кратична България – Обединение (ДА 
България, ДСБ, Зелено движение)“ със 
72 и на четвърто – „Възраждане” със 70 
гласове. Нито една от останалите поли-
тически сили, които участваха в избори-
те, не получи над 10 гласа. Най-близо до 
този брой беше БСП за България, която 
събра само 9. 

Нямаше никакви процедурални забе-
лежки. 

Б. Димитров 

Населението на България 
е намаляло до 6,519 
милиона 

Населението на България е намаляло 
през последните десет години с над 
844 хиляди души до 6 519 789. Жените 
са малко над 3,383 милиона, а мъжете 
малко над 3,136 милиона. Това пока-
зват оповестените от Националния 
статистички институт (НСИ) данни от 
последното преброяване на населението 
в Република България, проведено от 
7-и септември до 10-и октомври 2021 г., 
публикувано е на сайта на Българското 
национално радио БНР.

В периода между последните две 
преброявания населението в България 
е намаляло с цели 844 781 души, или с 
11,5%.

Факторите, които оказват влияние 
върху броя на населението, са естестве-
ното движение (раждания и умирания) 
и външната миграция, посочват от НСИ. 
Намалението на населението в резултат 
на отрицателния естествен прираст 
е - 501 хил., или 59,3% от общото нама-
ление. Естественият прираст за всички 
години от периода между преброява-
нията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, 
като най-голямо е намалението на броя 
на населението през 2021 година (-90 317 
души). 

Към 7-и септември 2021 г. населените 
места са 5 257, от които 257 градове и 5 
000 села. В градовете живеят 4 782 064 
души, или 73,3%, а в селата - 1 737 725 
души, или 26,7% от населението на стра-
ната, показват още данни от проучването 
на НСИ. В периода между двете пребро-
явания населението в градовете е нама-
ляло с 556 хил., или с 10,4%, а в селата с 
289 хил. (14,2%).

С население над 100 хиляди души 
са шест града - София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе и Стара Загора, в които 
живеят 34,5% от населението на стра-
ната, или всеки трети. Най-малкият град 
е Мелник с население 161, а най-голя-
мото село е Лозен с население 6 471 лица. 
Mестата без население са 199. 

Продължават да се задълбочават нега-
тивните тенденции в изменението на 
възрастовата структура на населението. 
Налице е продължаващ процес на демо-
графско остаряване, който се изразява в 
увеличаване на абсолютния брой и отно-
сителния дял на населението на възраст 
65 и повече навършени години, посочват 
от НСИ.  

П.Л.Р.

В Босилеградския Здравен дом

Започна ваксинацията 
срещу сезонен грип

В Босилеградския Здравен дом тази седмица официално стартира ваксинацията 
срещу сезонен грип. Получени са 200 безплатни дози ваксина, като в следващия 
период ще бъдат доставени нови количества. 

„Ваксините са четиривалентни и могат да се прилагат върху всички възрас-
тови категории от населението. Особено препоръчваме да се ваксинират всички 
хронично болни, пациенти със злокачествени заболявания, хора с белодробни 
заболявания, включително бронхиална астма, сърдечни заболявания, диабет, с 
бъбречни и неврологични заболявания, всички над 65 години, бременни жени, 
както и здравни работници“, каза д-р Драгана Димитров и допълни, че всеки 
желаещ може да се ваксинира, защото по този начин се предпазва лично и е отго-
ворен, както към себе си, така и към близките си.

Сезонът за ваксиниране срещу грип ще продължи до 31 март. 
От Здравния дом призовават гражданите да се ваксинират възможно по-скоро, 

защото за изграждане на имунитет срещу грипния вирус са необходими две до три 
седмици. Напомнят, че ваксинирането срещу грип може да се прави паралелно 
с ваксинирането срещу коронавирус, което е особено важно в периода, когато се 
очаква евентуално влошаване на епидемиологичната обстановка.

В Пчински окръг се очаква да пристигнат общо 12 000 дози ваксина срещу 
сезонен грип, казва епидемиологът д-р Сладжан Станкович.

„Последните десет години имаме положително отношение към ваксинирането 
срещу сезонния грип. Особено важно е, че в този период циркулират както ковид, 
така и други респираторни вируси. Важно е населението да бъде ваксинирано 
навреме, за да могат след този период от две до три седмици, колкото е необхо-
димо за създаване на имунен отговор,  да бъдат защитени“, посочи той. 

П.Л.Р.
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Празник на тиквата
От няколко години насам един необи-

чаен, но превърнал се вече в част от 
колоритното представеление на град 
Севлиево в Р България, привлича посе-
тители в това малко градче в централна 
България. „Фестивалът на тиквата“ 
или както още го наричат „Фиеста на 
тиквата“ се провежда в община Севлиево 
ежегодно през месец октомври. Първият 
„тиквен фестивал“ се състоял през 2006 
година и още тогава интересът към 
събитието се оказал много голям. Отто-
гава празникът е традиционен за града. 
Причина за възникването му е, че самият 
регион е известен с производството на 
тикви и дори градът шеговито е наричан 
от местното население Тиквенбург. 
Ежегодно за празника се провеждат – 
кулинарен фестивал на местни традици-
онни гозби, деликатеси и занаяти, сътво-
рени в столицата на тиквата – Севлиево.

По време на фестивала се провеждат и 
различни конкурси за атрактивни тикви, 
в които местни производители участват 
със своята продукция. Има съревнования 
за най-тежка тиква, най-дълга тиква, 
най-малка тиква, тиква с най-нестан-
дартна форма, най-красиво декорирана 
тиква и т.н.

Друго събитие по време на фестивала 
е кулинарната изложба „Тиквени изку-
шения“, където се представят различни 

специалитети от тиква –  пълнена тиква 
с месо, печени тиквени лодки с кайма, 
десерти от тиква и др. Традиционно  
всяка година се приготвя и изяжда 
най-големият тиквеник, дълъг над 200 
метра.

За предстоящия празник на тиквата в 
Севлиево отново се търси тиква гигант. 
Конкурсът сред стопани от страната 
е традиционен и след като миналата 
година празникът беше отменен заради 
пандемията, този октомври фестивалът 
и есенният панаир ще се проведат за 17-и 
път.

Конкурсът „Тиква най-..., най-...” е 
интересен, както за производителите 
от цяла България, така и за публиката, 
любопитна да види гигантски екзем-
пляри и тикви с причудливи форми. 
Организаторите от местната община 
обявиха, че приемат заявки за конкурса и 
осигуряват награда от 1000 лева за произ-
водителя на най-голямата тиква. Ще 
бъдат отличени и стопаните, отгледали 
най-дългата и най-малката тикви.

До 13-и октомври ще се приемат 
експонатите за конкурса, който мина-
лата година беше отменен заради панде-
мията. През есента на 2020-а тиквата 
гигант, донесена за празника в Севлиево 
от село Гърмен, беше с тегло 300 кг.

С.Дж.

Царската баня в Банкя 
отново отваря вратите си

На около 15 км от столицата на Р 
България се намира град Банкя. Разпо-
ложен е в подножието на Люлин 
планина, на брега на река Банска. Със 
столицата го свързват две шосета – 
отклонението на Милево ханче по пътя 
за Сърбия и пътят покрай кв. Фили-
повци.

Банкя е характерен с многото зеленина 
и слънчеви дни, умереноконтинентален 
климат, лек планински бриз, богат на 
отрицателни йони и фитонциди, както 
и многото лековити минерални извори. 
Тези природни дадености определят 
развитието на Банкя като престижен 
национален и международен курорт, и 
в същото време екологичен резерват на 
София.

Тази година всички, които обичат 
символа на Банкя - Балнеолечебницата, 
могат да бъдат доволни. Балнеолечебни-
цата, неизползвана от 2001 година, тези 
дни отвори отново вратите си. Сградата 
на банята беше открита на 30 септември 
от кмета на София Йорданка Фандъкова, 
председателя на Столичния общински 
съвет Георги Георгиев и кмета на район 
„Банкя“ Рангел Марков. Банята ще 
работи всеки ден от 9:00 до 20:00 часа, 
съобщи кметът Фандъкова. Тя каза, че 
ремонтът и реставрацията са продъ-

лжили две години и са на стойност 8 
млн. лева. Банята ще бъде управлявана 
временно от общинското дружество 
„Софийски имоти“, докато се намери 
кой да я стопанисва дългосрочно. 

Банкя е място, в което през послед-
ните десетилетия живеят и работят 
редица от политиците на България. Сред 
тях са Цар Фердинанд, който решава да 
създаде централната царска баня, Тодор 
Живков, който построява в Банкя прези-
дентска резиденция и живее в нея през 
последните 10-ина години от управле-
нието си.

Позната е още и като Царската баня, 
затова че е създадена по времето на цар 
Фердинанд и е проектирана от мюнхен-
ския архитект проф. Карл Хохедер, 
водещ специалист в създаването на 
подобни сгради в цяла Европа.

От 30 септември всички желащи ще 
могат да посетят и да разгледат Централ-
ната минерална баня, ще бъдат предста-
вени обновените пространства за релак-
сация, термални зони, детски басейн с 
минерална вода и други услуги в мине-
рална баня. За гражданите ще бъдат 
организирани и обиколки с начални 
часове 11:00 ч., 14:00 ч. и 17:00 ч.

С.Дж.

Празник на плодородието 
в Кюстендил 

И тази година Община Кюстендил и 
кюстендилският Институт по земеделие 
организираха „Празника на плодоро-
дието”. Той се проведе в периода от 23 
до 25 септември. На десетки аранжи-
рани щандове бяха представени плодове 
и зеленчуци от различни краища на 
общината. Изложени бяха и характерни 
кюстендилски сортове ябълки, а зана-
ятчии показаха своите оригинални худо-
жествени произведения.

В рамките на празничната програма 
имаше наградни конкурси за най-кра-
сиво аранжиран щанд и най-едра 
ябълка. За най-малките гости на праз-
ника имаше арт-ателиета и работил-
ници, както и състезателни игри с 

плодове и зеленчуци.
Този есенен празник на изоби-

лието е наследство от Първия нацио-
нален овощарски конкурс, проведен 
през далечната 1896 година, именно в 
Кюстендил. Овощарската традиция на 
кюстендилския край е жива през всички 
времена и предавана като опит и култура 
от поколение на поколение.

Традиционното изложение на 
плодове и зеленчуци бе съпътствано от 
фолклорна програма.

Празникът на плодородието събра 
стотици гости, сред които и голям брой 
босилеградчани, които всяка година 
идват в Кюстендил по този повод. 

П.Л.Р.
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Поредна екскурзия на Сдружението на пенсионерите в Цариброд 

Михаил Иванов: „Най-
добрата екскурзия, на 
която съм ходил” 

Големият приятел на нашия вестник 
м-р Михаил Иванов преди броени дни 
се обади в редакцията ни с намерението 
да похвали последната екскурзия, която 
организира Сдружението на пенсио-
нерите в Цариброд в сътрудничество с 
пенсионерската организация в Бабуш-
ница. „Много съм пътувал, на много 
екскурзии съм ходил... Не само органи-
зирани от пенсионерската организация, 
но и от други организации, какъвто, 
примерно, е Националният съвет на 
българите и т.н. Не си спомням обаче, че 
някоя екскурзия е била толкова хубава 
и съдържателна, както тази, послед-
ната, която организира Сдружението на 
пенсинерите.” 

Топката след това „хвърли” в ръцете 
на подпредседателя на това сдру-
жение Петър Рангелов, като подчерта, 
че е по-компетентният събеседник 
да ни говори кои все места са посе-

тили по-време на екскурзията. „Петър 
Рангелов е не само подпредседател на 
сдружението, но е и човекът, който в 
автобуса по микрофона ни съобщаваше 
в кое сме място и ни информираше за 
неговите характеристики, забележител-
ности и др., предвид, че той е препода-
вател по история и география в пенсия”, 
каза Иванов. 

Питахме Петър Рангелов за марш-
рута на пътешествието и разбрахме, че 
царибродските и бабушнишките пенси-
онери (междувременно разбрахме, че 
в групата от 50 души са били и няколко 
пенсионери от Бела паланка) наистина са 
имали късмет – посетили родното място 
на прословутите сръбски пророци Тара-
бичи - Кремна, след това прекрасния 
Златибор, престолния град на световно-
известния режисьор Емир Кустурица - 
Дървенград, возили се в района на „град-
чето” с влака Киро по теснолинейката, 

известна като „Шарганска осмица”, и 
накрая се озовали във Вишеград, където 
се наслаждавали на известния каменен 
мост над Дрина, построен преди векове, 
по време докато турски везир (тогава 
везир е бил държавен пост почти на ниво 
на днешен премиер) е бил Мехмед Паша 
Соколович, както и т. нар. „Андрич-
град”, част от Вишеград край бреговете 
на Дрина, където са построени много 
паметници предимно на видни сърби 
(Негош, Андрич и др.), където има музеи 
и други културни забележителности. 

„Екскурзията наистина бе прекрасна, 
но аз все пак не бих предпочел да оценя, 
че става дума за най-добрата, на която 
съм ходил. Имало е и други прекрасни 
екскурзии. Драго ми е обаче, че за коле-
гата Иванов именно таза е била най-ху-
бавата. Мисля, че всеки от нас, участни-
ците в пътешествието, в паметта си ще 
съхрани само добри спомени, тъй като 
местата, които посетихме, наистина бяха 
представителни и прекрасни”, сподели 
пред вестника ни Петър Рангелов. 

Нека да отбележим, че екерузиите, 
които организира Сдружението на 
пенсионерите в Цариброд, са изклю-
чително популярни сред членовете, а 
„билет повече” за тях търсят и цари-
бродчни, които са по-млади, съответно 
– които още не са пенсионери. 

Б. Димитров

Водата в 
Лисинския 
язовир намалява

Нивото на водата в Лисинския язовир 
край Босилеград продължава да пада, 
въпреки дъждовете през последните дни. 
В това се убеди нашият екип по време на 
престоя си в с. Горна Лисина. 

Лисинският язовир е изкуствен водоем 
на дял от река Драговищица, разпо-
ложен между населените места Дона 
Лисина и Горна Лисина, на надморска 
височина от 970 метра. Езерото  е 
построено през 1978 г. като помпено-аку-
мулираща база, вторичен резервоар на 
Власинското езеро, откъдето се изпълва 
с вода. 

Лисинският язовир при максимално 
водно ниво е с дължина 2 километра и 
ширина около 200 метра.

С. Бойкова

Продължава 
ваксинирането 
срещу Омикрон

Ваксинационният център на Военно-
медицинска академия (ВМА) в София 
предоставя възможност за ваксиниране 
на граждани с адаптирана иРНК ваксина 
Pfizer Original/Omicron BA.1 и Moderna 
Bivalent Original/Omicron BA.1. Във ВМА 
започват да поставят адаптирана иРНК 
ваксини срещу Омикрон. Прилагат се 
като първи или втори бустер на лица на 
и над 12 години.

Адаптираната ваксина е силно 
препоръчителна за хора с придружа-
ващи заболявания. От Здравното мини-
стерство на Р България уточняват, че 
адаптираните ваксини предоставят 
по-широка защита срещу различните 
варианти на COVID-19. В България в 
средата на септември бяха доставени 290 
000 дози.

Aдаптирана иРНК ваксина, като 
първи/втори бустер могат да получат 
всички желаещи да се имунизират, 
навършили 12 г. със завършен ваксина-
ционен курс или с поставена бустерна 
доза преди повече от 3 месеца.

С оглед предстоящия есенно-зимен 
сезон поставянето на бустерна доза се 
препоръчва на гражданите, които не 
са получили бустер през последните 6 
месеца или имат завършен ваксинаци-
онен курс и са преболедували COVID-19 
преди май 2022 г.

С.Дж.

Средната заплата 
в Димитровград 53 
715, а в Босилеград 
51 891 динара

Средното месечно възнаграждание в Димитровград през 
юли 2022 година е 53 715, а в Босилеград - 51 891 динара, 
съобщи Републиканският статистически институт. 

Според същия източник най-високи заплати са отчетени 
в белградските общини Врачар (124 497 динара), Стари град 
(121 303 динара) и Нови Белград (121 303 динара).

Средното месечно възнаграждание в Сърбия през юли 2022 
година е 73 114 динара, а средната брутна заплата е 100 937 
динара.

Спрямо същия месец на миналата година средната брутна 
и нетна работна заплата за юли е номинално по-висока с 13 
на сто, а реално - с 0,2 на сто.

С. Бойкова

КРАСОТА И 
УСЪРДИЕ

Една царибродска блондинка забелязахме по време меро-
приятието по приготвяне на лютеница (айвар), което се 
проведе в рамките на отбелязването на Деня на общината. 
Помолихме я да я заснемем и тя се съгласи. Каза, че се казва 
Драгана. Особен чар на стайлинга й представяваше сламе-
ната шапчица. Интересно модно решение за едно такова 
събитие. А и дървената готварска лъжица „май й пасва”. 

Попита ни: „За първата ли е страница?”. Отговорихме: 
„Да, красотата и усърдието винаги са за представителни 
места.” 

За айвара, който тя приготви, изобщо не се съмняваме, че 
е бил отличен.  

Б. Димитров
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Отбелязване на Детската 
седмица в Босилегрaд

В рамките на отбелязването на 
Детската седмица, която тази година се 
провежда от 3 до 9 октомври под мотото 
„Какво трябва на детето да расте до 
небето“, в Босилеград ще бъдат органи-
зирани редица мероприятия.

По традиция през цялата седмица 
в Основното училище “Георги Дими-
тров“ всеки ден се организират забавни 
и развлекателни игри, конкурси, викто-
рини, спортни състезания, рисуване с 
разноцветни тебешири в училищния 
двор, планиран е и прием на ученици 
при кмета на общината Владимир Заха-
риев, посещение на манастира „Свети 
Никола” във Враня и друго. Централното 
събитие и този път ще бъде детският 

маскарад, който ще се състои на 7 
октомври - петък, с участие на деца от 
ОУ и детската градина.  

В отбелязването на Детската седнмица 
и тази година се включи и Радио Босиле-
град, което през цялата седмица излъчва 
специални предавания, в рамките на 
които ученици от ОУ „Георги Дими-
тров” в Босилеград „съобщават“ разпо-
редбите от Конвенцията на ООН за 
правата на детето, с цел да припомнят 
на обществеността за правата на децата 
и тяхната закрила, както и за задълже-
нията им за осигуряване на възможно 
най-добри условия те свободно и 
безгрижно да растат и да се развиват.  

П.Л.Р.

Босилеград 

Общината подписа 
договори за субсидии за 
наемане на работа с 20 
безработни лица

В рамките на реализацията на 
Местния план за действия на Община 
Босилеград за ангажиране на работа на 
безработни лица от трудовата борса и 
Програмата за мерки за активна поли-
тика за трудоустрояване на безработни 
лица през 2022 година, кметът Владимир 
Захариев от името на Общината мина-
лата седмица подписа договори за анга-
жиране на работа с 20 лица от евиден-
цията на Националнлата служба по 
заетостта.

За тази цел от общинския бюджет са 
отделени 2 милиона динара с която сума 
общината е кандидатствала към Нацио-
налната служба по заетостта, след което 
тя от своя страна е отпуснала сума от 
около 3 милиона динара. Програмата 
включваше два конкурса - единият бе 
за безработни лица от евиденцията на 
Националнлата служба по заетостта за 
откриване на собствен бизнес, докато 
друггият бе определен за фирми, които 
ангажират на работа безрабтни лица от 
евиденцията на трудовата борса. 

При подписването на споразуме-
нията Захариев от името на общината на 
всички лица пожела успех в новите начи-
нания и делови успехи, а на тези които 
откриват собствени фирми - да станат 
успешни предприемачи и догодина и 
те да ангажират в своите фирми безра-
ботни лица от трудовата борса.

Субсидиите,  които получават 
фирмите за ангажиране на безработно 
лице са в размер на 250 хиляди динара, 
докато тези които са спечелили конкурса 
за откриване на собствен бизнес субси-
диите са в размер на 300 хиляди динара. 

Захариев изтъкна, че нашата община 
в бюджета си всяка година предвижда 
средства за субсидии за настаняване на 
работа на незаети лица от трудовата 
борса и подчерта, че и занапред ще 
продължи се отделят суми от общин-
ската хазна за резлизация на програми, 
с които се стимулира трудоустрояването 
на безработни лица и намаляването на 
безработицата.

П.Л.Р. 

В Босилеградска община 
е в ход  преброяване на 
населението  

В Босилеградска община на 1 
октомври започна преброяване на насе-
лението, домакинствата и жилищата, 
което ще продължи до 31 октомври.

- Дейностите се провеждат според 
предварително изготвения план. Всеки 
преброител е  задължен с определен 
брой „преброителски кръгове“, разпо-
лага с лаптоп, в който на място въвежда 
данните директно в системата, а граж-
даните отговарят на въпросниците на 
сръбски или на български език, казва 
Игор Антимов, зам.-председател на 
Общинската комисия за преброяване 
и зам.-началник на Общинската адми-
нистрация. Той призова гражданите да 
се включат в преброяването и да предо-
ставят необходимите данни. 

Гражданите отговарят на общо 69 
въпроса, а разговора с преброителя не 
би трябвало да продължи повече от 
половин час. Ще бъдат питани за пол, 
гражданство, семейно положение, брой 
живородени деца, икономическа актив-
ност, степен на завършено образование 
и др. 

Единствените въпроси, на които 
гражданите, съгласно Конституцията 
и закона, не са длъжни да отговарят, са 
въпросите за националност, религия и 
майчин език. 

Отговорите на въпросите се дават 
от всеки възрастен в домакинството 
поотделно, а ако това не е възможно, 
преброителят събира информация от 
члена на домакинството, който е най-за-
познат с данните. За деца под 15 години 
информация се събира от родители, 
осиновители, настойници или приемни 
родители. Ако преброителят не завари 
никого вкъщи, той ще дойде отново, 
а ако и тогава няма никой в домакин-
ството, ще остави писмено съобщение 
за идването му и информация, че граж-
даните могат да се обърнат към  Инфор-
мационния център по телефон на 
безплатен номер 0800/444-005 за връзка 
с преброителя, с помощта на оператора.

Антимов посочи, че всички граждани 
имат възможност да се обадят в Инфо-
центъра на посочения телефон и за друга 
допълнителна информация. Обажда-
нията до Инфо-центъра са безплатни 

и достъпни от цялата територия на 
Сърбия, от стационарната мрежа на 
Телеком Сърбия и мобилните мрежи. 
Работното време на Инфо-центъра е от 
8 до 20 часа всеки ден. Цялата инфор-
мация за преброяването през 2022 г. е 
достъпна и на уебсайта на Републикан-
ския статистически институт www.stat.
gov.rs и на уебсайта на преброяването 
popis2022.stat.gov.rs

Той добави и че на гражданите в 
нашата община тези дни ще бъде на 
разположение телефонен номер на 
Общинската комисия за преброяване, на 
който постоянно ще имат възможност 
да се обаждат за всички допълнителни 
информации и евентуални въпроси 
относно преброяването.

В кампанията за преброяването 
активно е включен и Националният 
съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия. Със съдейтвие на 
Министерството за човешки и малцин-
ствени права и обществен диалог са отпе-
чатани и залепени плакати на български 
език, с които се призовават гражданите 
с български произход да се включат в 
преброяването. Председателят на Наци-
оналния съвет на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков многократно призова всички 
сънародници в Сърбия активно да се 
включат в преброяването и свободно да 
се определят като българи и българки, 
тъй като „Сърбия е свободна и демокра-
тична страна, която гарантира правото 
свободно да изказваме националната си 
принадлежност и да се изясняваме като 
българи и българки“.

- Преброяването на населението, 
домакинствата и жилищата е най-ма-
щабното и комплексно статистическо 
изследване, с което се оставя следа за 
бъдещите поколения. Събраните дани 
са изключително важни за оценка на 
настоящата ситуация, както и за бъдещо 
планиране и приемане на различни 
стратегии, както на национално, така и 
на местно ниво, изтъкна Антимов. 

Преброяване на населението, дома-
кинствата и жилищата се съфинансира 
от ЕС и правителството на Република 
Сърбия. 

П.Л.Р. 
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Ремонтират 96-годишната 
църква в Горна Любата

По повод празника Въздвижение на 
Светия кръст Господен (Кръстовден) 
Негово Преосвещенство владиката 
Врански Пахомий отслужи света Архи-
ерейска литургия в църквата „Свети 
Архангел Михаил” в село Горня Любата. 
Епископът бе съслужен от протойерей 

Зоран Стоянов и свещеник Александър 
Стаменкович.

Освен вярващите на литургията 
присъства и кметът на община Боси-
леград г-н Владимир Захариев със свои 
сътрудници. Домакин на тържеството бе 
Тоше Гешев. Особена радост предостави 

детският хор на учениците от началните 
и средните училища в Босилеград, които 
посещават часовете по вероучение.

След литургията беше положено 
началото на дарителската кампания 
за събиране на средства за ремонт на 
една от най-хубавите църкви в региона. 
Кампанията задвижиха Живко Дими-
тров, Нинослав Митов и Тоше Гешев. 

Както вече нашият вестник писа, 
църквата се нуждае от спешен ремонт, 

особено на покрива. Ремонтът на 
покрива е насочен към аварийно отстра-
няване на течовете, които могат да 
предизвикат много големи проблеми, 
поради лошите метеорологични условия 
след продължителната суша. Необхо-
димо е да се намерят средства и спешно 
да се анулират щетите и степента от 
срутване на цялата конструкция.  

Църквата „Св. Архангел Михаил” в 
Горна Любата, построена през 1926 г.,  
принадлежи към архиерейското намест-
ничество  Босилеградско към Вранската 
епархия със седалище в Долна Любата.

На територията на архиерейско 
наместничество Босилеградско се 
намират 37 църкви и манастири. 

С. Бойкова

По време на литургията миряните взе-
ха решение домакини (кумове) на селката 
„слава“ на Кръстовден следващата година 
да бъдат Нинослав Митов и Владимир За-
хариев.

В дарителската кампания досега са 
събрани над 1000 евро. Сред първите се 
отзоваха монасите от манастира Хилан-
дар на Света Гора, семейство Бойкови, 
Тоше Гешев, Предраг Миленкович, Люби-
ша Скендерович и други.  „Община Босилеград е готова да окаже 

логистична помощ за ремонта на храма. 
Вече прокарахме нов път до цръквата.  По-
магали сме навсякъде и ще го направим 
и тук“, заяви кметът Владимир Захариев.

Хора, мнения, 
размишления

Иван Денчев: „Нека да се възползваме 
от газопровода Ниш - София!” 

Както и други редакции на медии, 
така и нашата от време на време полу-
чава писма от читатели, които се застъ-
пват за решаване на различни проблеми 
или пък за реализиране на начинания, 
които би способствали за комуналния, 
икономическия и всеки друг проспе-
ритет на малката ни и съвместна 
общност, наречена - Царибродска 
община. 

Неотдавна пристигна писмо от 
редовния читател на вестника ни, който 
от няколко години се превърна почти в 
наш щатен сътрудник, съответно „колега 
по журналистическото перо”. Става 
дума за някогашния изтъкнат полити-
чески и стопански деец в Царибродско 
Иван Денчев (81 г.), който и в този сери-
озен период от живота си не може да 
се примири с факта, че общината не се 
развива с обнадеждаващ темп, какъвто е 
бил отчитан, по време докато той и хора 
от неговото или близките му по възраст 
поколения са водили общината.  

Денчев този път ни писа за газопро-

вода, който започна да се строи от Ниш 
до София. Текста му, който е със силен 
авторски и аналитичен оттенък, преда-
ваме изцяло:

Изграждането на газопровода от Ниш 
до София е твърде важна инвестиция

за всички населени места между двата 
големи града, каквито са София и Ниш.  
Газопроводът ще е от стратегическо 
значение за Сърбия и особено за Община 
Димитровград. Стопанските субекти ще 
се сдобият с важен енергент за провеж-
дане на стопанската си дейност, докато 
жителите ще получат енергент за зато-
пляне на жилищата си. Освен това ще се 
създаде силна основа за привличане на 
чуждестранни и домашни компании. 

Нека да си спомним, че в края на 90-те 
години на миналия и в началото на този 
век бяха „егзекутирани” почти всички 
(ако не и всички?) стопански и други 
предприятия в общината, като по този 
начин над 3000 работници в тях останаха 
без работа или, ако ни бъде позволено 
да се изразим по пейоративен начин - 
без хляб. От регистъра на стопанските 
субекти тогава бяха заличени имената на 
каучуковата промишленост ГИД (която 
едно време имаше над 1400 работници), 
конфекционната фирма „Свобода”, (в 
която бяха заети около 600 души), както 
и завода за мебели „Циле”, строителната 
фирма „Градня”, фирмата за прера-
ботка на кожа „Братство” (по-късно 
бе преименувана в „Кожара”), търгов-
ската фирма „Търгокооп”, земедел-
ската кооперация „Сточар” и др. Този 

период се оказа катастрофален за Дими-
тровград, предвид, че хората останаха 
без поминък, в разултат на което бяха 
принудени да търсят работа в съседна 
България, страните от Западна Европа 
или други, по-просперитетни в иконо-
мическо отношение среди в Сърбия. В 
резултат на тази катастрофа в стопан-
ската сфера стигна се и до други – драс-
тично намаляване на броя на жителите, 
рязко намаляване на жизнения стандарт 
на жителите, останали в общината, и пр. 
За съжаление тази регресия или по-меко 
казано - отрицателна тенденция, и ден 
днешен е налице, а за това красноречиво 
свидетелства факта, че години наред 
броят на починалите в общината на 
годишно ниво няколкократно е по-голям 
от броя на новородените. 

Обикновено се казва, че от всяка лоша 
ситуация има изход. 

Бих оценил, че това е една голяма 
истина, но..., как ние, димитровград-
чани, да намерим този изход? Тук бих 
споделил размишленията си относно 
въпроса, който поставих. Един от 
възможните постулати в намира-
нето на изхода за Димитровградска 
община може да представлява именно 
газта, съответно бъдещият газопровод 
Ниш-София. В един от миналите броеве 
на вестник „Ново Братство”, говорейки 
за този газопровод, наблегнах на еколо-
гическия аспект на проекта, докато 
сега бих обърнал внимание предимно 
върху икономическия и демографския 
аспекти. Следователно газта ще способ-
ства в общината да се изгради топлоцен-
трала, като по този начин гражданите 
ще получат чист и по-евтин енергент за 
отопление. Съществуващите и бъдещите 
компании, които дойдат в Димитровград 
да стопанисват, ползата между другото 

ще виждат и в това, че за задвижване 
на производствените си мощности ще 
могат да използват газта, който факт 
автоматически ще допринесе за откри-
ване на нови трудови места предимно 
за младите хора, които в родния си град 
ще живеят, работя и създават семейства. 
Жизненият стандарт сам по себи се ще 
се подобри не само за тези млади хора и 
техните новосъздадени семейства, но и за 
всички граждани на общината. 

Размишленията ми относно бъдещия 
газопровод вървят и в следната посока: 

Час по-скоро най-изтъкнатите пред-
ставители на общината 

трябва да обърнат по-голямо 
внимание върху факта, че през тери-
торията на общината, съответно през 
самия й център – Димитровград, в скоро 
бъдеще ще има газопровод. В съответ-
ствие с този факт още сега трябва да се 
правят съответни стратегически планове 
и програми. 

Това е пътят за привличане на инве-
ститори, за съживяване на Димитров-
град и общината като цяло. В противен 
случай, съответно в случай да не се 
възползваме от този голям бенефит, 
съществува сериозна заплаха населе-
нието в общината да продължи да нама-
лява. И то не само да обезлюдяват селата, 
но и самия Димитровград. 

С продължаването на тази тревожна 
тенденция, ще се стигне и до една 
плачевна картина, съответно - празна 
територия край самата граница с 
България. Това няма да е в интерес и на 
държавата Сърбия. Напротив, нейният 
интерес е да съдейства в премахването 
на проблемите на общината и нейните 
граждани. 

Иван Денчев
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Разговор с повод 

Ана Тодорович 
Радетич, писателка 
по потекло от 
Димитровград:

Димитровград е моят роден 
град и като такъв е най-обича-
ният от всички градове

  Г-жа Тодорович Радетич, 
през лятото в Цариброд се 
проведе промоция на Ваша 
книга. Вие сте по потекло 
от Цариброд, но от години 
живеете и работите в Белград, 
в който град, предполагаме, 
сте и завършили висше обра-
зование. Най-напред бихме 
Ви попитали за каква литера-
турна творба става дума? 

- Романът „Цветовете на 
агава” се причислява към жанра 
на белетристиката. Това е 
приказка за любовта, изкуството 
и самосъзнанието. Може да се 
оцени, че става дума за психо-
логически роман. Героинята 
на творбата Милена за първи 
път се среща със символа на 
това цвете в съня си. Тя бленува 
високо растение с разкошни 
жълти цветя, което расте на 
брега на морето, но не знае 
конкретно за какво растение 
става дума, нито пък знае какво 
то представлява, все докато не се 
срещне с него в реалния живот. 
Много по-късно разбира, че 
става дума за растение с името 
агава, което до разцъфтяването 
расте няколко десетилетия, след 
което умира, оставяйки зад себе 
си издънки, които предоставят 
нов живот. Някога е нужно да 
изминат четирдесет години до 
цъфването на цвета. Това симво-
лично показва какъв период от 
време е нужно да премине до 
узряването. Това узряване често 
пъти символично се отнася и до 
самите нас. Ето, това е темата на 
романа. 

  Бяхте ли доволни от посе-
щението и реагирането на 
димитровградската публика? 

- С посещението и реаги-
рането на димитровградската 
публика на лятната сцена в 
рамките на Народната библио-
тека „Детко Петров” бях изклю-
чително доволна. Присъстваха 
около 100-ина души, а повечето 
от тях по-късно имаха желание 
да ми честитят, да ми поставят 
някой въпрос, коментират 
самата промоция или пък да 
получат посвещение. Изпитвам 
изключително удовлетворение 
и от подкрепата, която ми бе 
оказана от самата библиотека, 
относно начина на организи-
рането на проявата, както и от 
начина, по който Елизабета 
Георгиева водеше промоцията, 
поставяйки при това интересни 

въпроси. Събитието ще остане 
съхранено у мен като най-хубав 
спомен. 

  Къде може да се купи твор-
бата Ви? 

- Книгата бе издадена от 
Издателска къща „Прометей”, 
така че може да се купи чрез 
нейния сайт, а може да се купи 
и чрез сайтовете на „Делфи 
книжарниците”. Може да се 
купи и лично от мен, тъй като 
се проявявам като съиздател на 
изданието или чрез моя сайт, 
доколкото читателите желят 
книга с посвещение, внасяйки 
следния линк: https://prevodioci.
com.rs/blog/cvetovi-agave/ 

Читателите могат да вземат 
книгата за прочит и в димитров-
градската библиотека, от която 
получих информация, че е 
изключително търсена и четена, 
който факт много ме радва. 

  Дали тази книга е Вашето 
първо литературно чадо? 
Предполагаме,  че всеки 
писател, особено ако става 
дума за млад автор, предвари-
телно знае дали в бъдещето 
ще сътвори и публикува още 
някоя книга. Вашето вдъхно-
вение и желае за сътворяване 
на литературни творби веро-
ятно не се е изчерпило с тази 
книга. Прави ли сме...? С други 
думи казано, в главата Ви дали 
вече „се вари” още някое лите-
ратурно съчинение? 

- Да, „Цветовете на агава” е 
моето първо литературно чадо. 
Надявам се, че в бъдещето ще 
сътворя още книги. Имайки 
обаче предвид, че ръководя 
преводаческа агенция, както 
и това, че съм майка на две 
малки деца, нямам много време 
за списване, но любовта към 
списването е някъде вътре у мен 
и се появава като голяма нужда. 

  Г-жо Тодорович Радетич, 
израснахте в Димитров-
град, в който град, предпо-
лагаме, завършихте средно 
училище, съответно местната 
гимназия. Интересува ни как 
днес, когато се завърнете в 
Димитровград, където живее 
майка Ви и където имате доста 
роднини, възприемате тази 
среда. Дали у Вас, както би се 
казало в една наука, се стига до 
т. нар. „психологически шок”, 
когато от една метропола, 
какъвто е Белград, пристиг-
нете в една увяхнала среда, 
която от ден на ден губи 
населението си и потъва все 
по-дълбоко - в икономическо 

отношение? Мимоходом, 
отговорите ни и на въпроса, 
който е много по-прост и 
по-конкретен от предходния, 
но е свързан с него. Той гласи: 
Обичате ли Димитровград? 

- Димитровград е моят роден 
град и като такъв за мен е най-о-
бичаният от всички градове, 
особено поради факта, че в него 
живее моята майка. „Психоло-
гическият шок”, който спомена-
вате, за мен може би е шок, но в 
положителен смисъл – приятно 
ми е, когато се завърна в едно 
спокойно място, където едва 
ли нещо значително се случва. 
Тук си отпочина от тътнежа, 
от врявата, която е налице в 
големия град, какъвто е Белград. 
Осъзнавам, естествено, че и 
тази, да кажа така, крайност 
не е добра, тъй като отблъсква 
хората от себе си. Във всеки 
случай е добра за времето, пред-
назначено за почивка. В Дими-
тровград, като че ли времето е 
спряло, не се случват големи 
промени, природата в този 

край е прекрасна... Най-пла-
чевен е фактът, че се раждат 
все по-малко деца и че броят 
на хората, които в нея живеят 
постоянно, намалява. 

  Бихме обичали да чуем 
нещо за Вас. През коя година 
сте родени, каква е профе-
сията Ви, къде и какво рабо-
тите, омъжени ли сте, имате 
ли деца, в коя част на Белград 
живеете...? 

- Родена съм на 22 юни 1980 
година в Димитровград, където 
съм завършила основно и 
средно училище. Английски 
език и литература съм завър-
шила не в Белград, както Вие 
предположихте в началото 
на разговара ни, а аз не пред-
почетох да Ви изправям, а в 
Ниш. Животът обаче съвсем 
случайно ме отведе в Белград, 
където веднага намерих работа 
като гимназиален учител по 
английски език. През 2016 г. 
основах преводаческа агенция 
„Проводачи Либра”, която 
сега се занимава с преводи на 

всички световни езици, като 
през същата година прекъснах 
да работя в образованието. 
Любовта ми към сътворяването 
на литературни творби избухна 
при списването на театрални 
рецензии, критически текстове, 
рецензии на книги и др. Що се 
отнася до семейното ми поло-
жение - омъжена съм и имам 
двама синове, а живееме в 
близост до Вуковия паметник в 
Белград. 

  Благодарим Ви г-жо Тодо-
рович Радетич за това, че се 
съгласихте да говорите за 
нашия вестник и Ви пожела-
ваме много късмет и успехи в 
професионалната и личната 
сфера. 

- Благодаря и на Вас и Вашия 
уважаем вестник за това, че 
бяхте заинтересовани за моята 
първа литературна рожба. 
Въпросите Ви бяха интересни. 
И аз на Вас пожелавам много 
успехи в по-нататъшната 
работа. 

Разговора води: Б. Димитров 
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Празникът на 
„Погановски манстир“ 

Една от най-древните светини в нашия 
край, манастирът „Св. Йоан Богослов“ 
в с. Поганово, тази неделя ще отбележи 
патронния си празник. Това е денят, в 
който се честват живота и кончината 
(успението) на възлюбения Христов 
ученик св. Йоан. 

Да си припомним за каква забележи-
телна личност става дума

При самото призоваване от Господа 

свети Йоан бил наречен „Син на гърма“, 
защото богословието му трябвало 
като гръм да се чуе по целия свят и да 
изпълни цялата земя. И той вървял след 
благия си Учител, поучавайки се от изли-
защата от устата Му премъдрост; и бил 
много обичан от своя Господ Христос 
заради съвършеното си незлобие и 
девствената си чистота. 

Но и той проявил към обичащия го 

Учител любов, по-голяма от любовта на 
останалите апостоли: понеже през време 
на доброволните страдания на Христа 
всички те, оставяйки своя Пастир, побяг-
нали, а едничък той неотлъчно гледал 
всички мъчения Христови, състрада-
вайки Му сърдечно, плачейки и рида-
ейки заедно с Пречистата Дева Мария, 
Майката на Господа, и не напуснал 
заедно с нея пострадалия за нас Син 
Божий до самия кръст и смъртта. За това 
при кръста той бил даден от Господа за 
син на Пречистата Дева Мария: висейки 
на кръста, Господ, "като видя майка Си 
и стоещия там ученик, когото обичаше, 
казва на майка Си: жено, ето син ти! 
После казва на ученика: ето майка ти! И 
от оня час ученикът я прибра при себе 
си" (Иоан 19:26-27). И той се отнасял 
към нея с всяко уважение, като към своя 
майка, и й служел до честното и слав-
ното й успение. 

По времето на св. Йоан в Църквата се 
появили разни ереси. Еретиците тълку-
вали лъжливо светата истина на словото 
Божие. Някои лъжеучители отишли до 
там, че дръзвали да отхвърлят истината 
за божественото достойнство на Спаси-
теля. 

Християните молели настойчиво 
апостола да им предаде писмено 
учението, което чул от Божествения 
Учител. С него те възнамерявали да се 
борят срещу еретиците. 

Като наложил пост на вярващите в 
Ефес, Йоан взел със себе си своя ученик 
Прохор, изкачил се на висока планина и 
там прекарал три дни в пост и молитва. 
На третия ден апостолът заповядал 
на Прохор да пише всичко, което той 
ще му диктува. И тъй по внушение на 
Пресветия Дух ап. Йоан започнал своето 
Евнгелие с думите: “В начало беше 
Словото, и Словото беше у Бога, и Бог 
беше Словото”. 

Постепенно Прохор записал всич-
ките думи на това Евангелие, което се 

отличава от първите три с висотата на 
учението за Бог Слово. Затова и светият 
евангелист е наречен “богослов”. Това 
Евангелие е написано около 102 г., когато 
апостолът е бил вече в дълбока старост. 

Освен Евангелието св. Йоан е написал 
и известното Откровение. Това се 
случило, когато един неделен ден му 
било дадено да съзерцава в небесно 
видение бъдещата съдба на Църквата и 
на целия свят. Показано му било вели-
чието на Царството Божие. 

По заповед на Господа той описал 
това, което видял и чул. Тази свещена 
книга е известна под името Апокалипсис 
или Откровение. С нея завършива 
светата Библия.

Нека св. Йоан Богослов ни насочва да 
вървим по верния път, да ни закриля 
от всяко зло и да се застъпва за нас пред 
Господа, а ние да го прославяме за него-
вите добродетели!

Д. Х.

Под Покрова на Божията 
Майка

Следващия петък (14/1 октомври) 
Православната църква почита праз-
ника Покров на Пресвета Богородица. 
В основата на празника стои видение, 
което се случило в един храм във 
Влахерна. В повечето славянски езици 
думата „покров“ означава едновременно 

„покривало“ и „защита“. Празникът е 
възникнал през X век, в края на живота 
на св. Андрей Юродиви (който видял 
случващото се), за да се почете явяването 
на Божията Майка в Константинопол. 

Празникът Покров на Божията 
Майка се извършва само в славянските 
страни - вероятно защото св. Андрей 
бил славянин по произход. В Руската 
църква празникът е установен около 
XII век. В Константинопол макар и да 
не празнували този празник, но възпо-
менавали видението на св. Андрей. Във 
Влахернската църква имало икона на 
Божията Майка в този вид, както Тя се 
явила на св. Андрей.

Ето какво разказва Преданието:
На 1 октомври 910 г. сарацините 

(араби) нахлули в пределите на Визан-
тийската империя и я подложили на 
тежко изпитание. Император по това 
време бил Лъв Мъдри (886-911).

Свети Андрей Юродиви с ученика си 
Епифаний се намирал по това време на 
всенощно бдение в цариградската църква 
Влахерна, където се пазела като скъпо-
ценна реликва една от одеждите на света 
Богородица.

Било събота срещу неделя. Църк-

вата била пълна с народ. В 10 часа през 
нощта по време на всенощното бдение 
св. Андрей насочил погледа си нагоре 
и видял св. Богородица във въздуха. 
Тя била съпровождана от св. Йоан 
Кръстител, св. Йоан Богослов, пророци, 
апостоли и ангели. Със своя омофор 
(покров) покривала богомолния народ и 
се молела за него на своя божествен Син.

Развълнуван от гледката, св. Андрей 
запитал тихо ученика си:

- Виждаш ли, брате, как света Богоро-
дица се моли?

Епифаний отговорил:
- Виждам, отче свети, и се ужасявам!
Това видение на двамата подвиж-

ници станало известно на богомолците в 
храма, а след това и на целия град.

По молитвите и покровителството на 
света Богородица арабите били прого-
нени от страната. А Църквата учредила 
празника „Покров Богородичен“. 

Видението било Божият дар, даден 
на св. Андрей заради неговата святост, 
който той да предаде на всички ни. 
За Църквата това видение е едно от 
скъпоценните, тъй като то служи като 
ориентир за всички нас за това каква е 
Божията воля. 

Затова този ден е празник на вярата 
и радостта, защото Божията майка ни 
се разкрива в това видение като посто-
янна молитвеница за нас. Покровът, 
който св. Андрей видял да се спуска над 

вярващите, е благословението, с което 
Св. Богородица ни дарява с молитвите си 
към Светата Троица, към нашия Господ. 
В тропара за празника се пее: „Бого-
майко… покрий ни с честния си покров 
и ни избави от всяко зло…“.

В преданието за празника се казва 
още, че в онази благодатна нощ св. 
Андрей чул молитвените думи, които 
Св. Богородица отправяла към своя Син: 
„Царю Небесни, приеми всеки човек, 
който Те прославя и на всяко място 
призовава Твоето пресвето име; и където 
се извършва памет на моето име, това 
място освети. Прослави тези, които Те 
прославят и с любов почитат мен, Твоята 
майка, приеми всички техни молитви и 
обети, и ги избави от всякакви бедствия 
и злини“.

Ето защо този празник е изпълнен 
с радост: защото разбираме кой и 
как ходатайства за нас пред Господа. 
Божията майка ни помага всеки миг, 
ако сме чисти в намеренията си и имаме 
вяра в помощта й. Тябва да й се молим 
с вяра и тя ще бъде наша майка! Да й се 
молим простичко, без капка съмнение 
и тя ще ни изпълни с благодатта на 
небесната красота и чистота! Защото тя 
непрестанно се моли на Светата Троица 
за нашето спасение, откъдето идва 
цялата помощ, цялото благословение и 
целият мир на света.

Подготви Д. Христова
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Водоравно: 1. Някогашен хит на Оливер 
Драгоевич. 9. Мярка за електрическо 
съпротивление. 10. Крайпътен хотел. 11. 
Фаза от развитие на нещо. 13. Тояга за бой. 
14. Съд за печене на ракия. 16. Ловене, 
убиване на дивеч. 17. Който отглежда кози. 
19. 18 и 19 буква. 21. Името на актрисата 
Кидман. 23. Авторът на „Зона Замфирова” 
(Стеван). 28. Междуметие, означаващо силна 
скръб или болка. 30. Нишки стопански завод. 
32. Фамилното име на един от световните 
първенци по шахмат (Макс). 33. Името на 
някогашния шампион по ски от Словения 
(Петрович). 35. Занаятчийски ученик при 
майстор. 37. Първенец (син.). 38. Страна 
в Азия. 40. Вид закопчалка за дрехи. 41. 
Диво рогато животно. 43. Фамилното име 
на някогашния генерален секретар на НАТО 
(Хавиер). 44. Една от 50-те държави на САЩ. 

Отвесно: 2. Котарак (син.). 3. Река в Южна 
Америка. 4. Иван Марков (иниц.). 5. Орган на 
обонянието. 6. Коралов остров. 7. Предизборна 
коалиция в Сърбия през 1992 и 1993 г. 8. 
Град в Испания. 11. Ехо, екот. 12. Град в Истра 
(Хърватия). 15. Фамилното име на някогашния 
баскетболист на „Цибона” и национал на 
СФРЮ (Миховил). 18. Българско женско име. 
20. Името на бившия президент на Сърбия 
Тадич. 22. Името на легендарния баскетболист 
на „Бостон” (Биръд). 24. Египетски бог на 
слънцето. 25. Марко Еленков (иниц.). 26. Името 
на актрисата от миналото Гарднер. 27. Вид 
малък самолет. 29. Вид игра, която се играе 
от хванали се в кръг хора. 31. Китка, ходило на 
животински некопитен крак. 34. Блато (син.). 
36. Обезправен човек. 39. 11 и 1 буква. 41. 
Шестата нота. 42. Инициалите на артиста 
Алигрудич.

1 2 3 4 5 6 7 8
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От свой ъгъл 

Обръчи
Един читател ме спря през лятото на ули-

цата и се оплака как по време на лятната 
почивка били сваляни обръчите от баскет-
болните табла в двора на местната гимна-
зия. С други думи казано – таблата ги има, 
но не и обръчите. И внучето му не може 
да упражнява любимия си спорт на това 
място, а няма навик (няма и подходяща 
дружинка), с която би идвало в СЦ „Парк”. 
Впрочем баскетболното игрище в двора 
на гимназия е много по-близо до неговата 
къща. 

Веднага си спомних за това как аз, кога-
то бях малък и млад и обичах да играя ба-
скетбол на открито, но в двора на настоящо-
то основно училище, което по моето време 
беше едновременно и двор на гимназията. 
Много ми беше жал, когато по време на 
лятната почивка сваляха таблата (заедно с 
обръчите), та нямах възможност през летни-
те дни да отида „малко да си похвърлям”. И 
на мен игрището в рамките на училището 
беше по-близо от това в „Парк”-а. 

И сега стигнах до следния въпрос: Трябва 
ли да се свалят обръчите от баскетболните 
дъски в двора на гимназията през летни-
те месеци или не? Компетентите в това 
учебно заведение със сигурност имат свои 
аргументи (които в никакъв случай не под-
ценяваме) защо така се прави – вероятно 
да не се причинява вреда в двора или пък 
върху самата сграда на гимназията, нали? 
Поставя се обаче въпрос защо в този слу-
чай не са махнати и вратата на игрището за 
футбол на малки врата? Футболната топка 
„знае да лети” много по-силно (и по-далече) 
от топката за баскетбол. Не е също топката 
да се удря с крак и да се хвърля с ръце. 

Нека да ме извинят, но аз все пак ще се 
осмеля публично да споделя моето скромно 
(предимно гражданско) мнение по горепо-
сочения въпрос. А то е в полза на децата. 
Бих казал следното: Ако се стигне до това 
да се счупят обръчите (макар че това е мал-
ко вероятно, почти невъзможно), нашите 

деца ще ги счупят, а не някои от друга среда 
или друга държава. Дворът на гимназията 
и игрищата в рамките на него вероятно са 
„покрити” с камери за видеонаблюдение и 
малко е вероятно (да не използваме син-
тагмата „няма шанс”)  в Цариброд да не се 
разкрие кои деца са направили беля, съот-
ветно – причинили вреда. В Цариброд така 
или иначе едва ли нещо може да се укрие. 
Просто, много сме малки (или: сме малко) 
за такива „далавери”. В крайна сметка и да 
се счупят, а да не се разкрият виновниците, 
ще ги счупят наши деца. Ще се купят други. 
Не са златни. Дайте шанс на децата да ти-
чат, да се движат, да общуват, да бъдат здра-
ви, а не само да гледат в мониторите на 
компютрите или в мобилните си телефони. 

Накрая да отправя ли апел към компе-
тентните по въпроса трябва ли да свалят 
обръчите през летните месеци или не? 
Дали би било удачно? Отправил бих само 
апел към тях да размислят по-сериозно по 
въпроса. 

Б. Димитров

 
 

Саопштење за јавност  

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године

ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. 
септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима
ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва
питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне
мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду
од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва,
домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за
статистику www.stat.gov.rs и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је
средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

Срдачан поздрав,

Одсек за комуникацију и информисање
Републички завод за статистику
Милана Ракића 5, Београд
stat@stat.gov.rs

 

 

Републички завод за статистику 
Милана Ракића 5, Београд, Србија

+381 11 24 12 922 
stat@stat.gov.rs

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Работно време на Преброителната комисия в помещенията на сградата на Община 
Цариброд, по време на преброяването, от 01.10.2022 до 31.10.2022 година е от 08 до 
20 часа, както през делничните, така и през почивните дни и по време на празници.

Директна телефонна линия на която гражданите могат да задават въпроси във връзка 
с Преброяването или да подадат жалба за работата на преброителя е 010/361-108.

ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Драган Голубов
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МОЗАЙКА  

Босилеградските 
лекоатлети-ветерани 
блестяха и в Солун 

Ветераните от атлетическия клуб 
„Младост”, членове на националния 
състав на Сърбия, и тази година осъще-
ствиха изключителни резултати на 
29-ото Балканско първенство по лека 
атлетика за ветерани, което от 23 до 

25 септември се проведе в Солун. Те 
редовно ни радват с медали и признания 
от престижни състезания, а традицията 
продължи и този път. 

Босилеградските лекоатлети-ветерани 
завоюваха един сребърен и два брон-

зови медала. 41-годишният Мирослав 
Георгиев, футболист на ФК „Младост” и 
треньор на босилеградския волейболен 
клуб „Младост”, спечели сребърен медал 
в състезанието по троен скок и бронзов 
медал в скока на дължина. 58-годишният 
Стефан Радованов, пенсиониран офицер 
от Босилеград и редовен участник в 
маратони и полумаратони, спечели 
бронзов медал в надбягването на 3 000 
метра с препятствия.

Йордан Григоров (55) и Ненад Геор-
гиев (43) завоюваха четвърти места в 
дисциплината спортно ходене на 5 кило-
метра, а Блажа Воинович (57) зае пето 

място в тройния скок.
На Балканиадата в Солун участваха 

около 1 000 състезатели от десет 
държави. 

И този път финансовите средства за 
участието на нашите лекоатлети-вете-
рани в състезанието осигури Община 
Босилеград. 

Босилеградските спортисти изра-
зиха своето задоволство от постигнатите 
резултати и изказаха благодарност към 
общината и Спортния съюз на Община 
Босилеград, които им съдействали за 
участието в това престижно състезание. 

П.Л.Р.

Втора лига на Сърбия по тенис на маса - група Юг 

Младост записа 
убедителна победа на 
старта

След като тази година триумфира 
в Качествената А лига по тенис на 
Централна Сърбия, босилеградският 
отбор по тенис на маса „Младост“ 
успешно стартира и в първенството на 
Втора лига на Сърбия - Юг. В рамките на 
първия кръг възпитаниците на треньора 
Никола Талески записаха убедителна 

победа с 4:1 при гостуването си на „Топ 
Спин“ във Враня. В първия си мач във 
Втората лига на Сърбия „Младост“ 
игра в състав: Лука Николов, Преслав 
Пиперов и Георги Стоянов. 

„Изключително съм доволен от 
изявите на нашите играчи, които в реша-
ващите моменти показаха характер и 

качество и заслужено спечелиха побе-
дата. Изказвам голяма благодарност към 
Община Босилеград и местния Спортен 
съюз, които и тази година подкрепят 
дейностите на нашия отбор и ни осигу-
ряват всичко необходимо за тренировки 
и състезания“, заяви треньорът Талески. 
Той добави, че освен споменатите Лука, 
Преслав и Георги, в състава на отбора 
са и Борислав Григоров, Милян Илиев, 
Братислав Стоименов и Никола Заха-
риев. 

В следващия кръг босилеградчани 
гостуват на „Топличанин“ в Прокупле, а 
срещата ще се играе на 8-ми октомври, 
събота.

В първата част от първенството във 
Втората лига на Сърбия отборите са 

разделени в две групи.  Група „А“ заедно 
с „Младост“ съчиняват още „Топ Спин“ 
от Враня, „Топличанин“ от Прокупле, 
„Дубочица“ от Лесковац, „Стони“ 
от Ниш и „Пуста река“ от Бойник. В 
група „Б“ са включени: „Цариброд“, 
„Лужница“ от Бабушница, „Раднички“ 
от Пирот, „РСТК“  от Пирот, „Хайдук 
Велко“ от Неготин, „Бор“ от Бор и 
„Озрен“ от Соко баня. 

В първата фаза всички отбори ще 
играят по един мач срещу отборите в 
своята група, след което по три първо-
класирани тима от двете групи ще 
продължат на плейоф етапа, докато 
остналите ще се състезават в плейаута.  

П.Л.Р. 

Аца Методиев извади 
гигантски картоф

Огромния картоф е отгледал Аца 
Методиев от Босилеград по потекло от 
Горна Лисина. Картофът с гигантски 
размери е изваден в Босилеградско 
поле и се превърна в атракция, както 
по теглото си, така и по уникалната си 
форма. 

Вкусният рекордьор е с тегло около 1,3 
килограма. 

Аца Тарабан, както го наричат мест-
ните, е пенсионер. Той съвестно се 
грижи за картофите и другите култури 
в градината си. Разказа ни, че тази есен 
се надявал на добра реколта и предпо-
лага, че гигантът е резултат от многото 
дъждове през лятото, които са помо-
гнали на разкошния плод да порасне до 
такива размери. 

П.Л.Р.
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 [ Някои животни в случай на опасност се повдигат 
на два крака, а човекът пада на четири.

 [ Лесно е на орела да владее от високо, когато земята е пълна с влечуги.
 [ Дали змията смее да глътне жертвата, която е убила с отровата си?
 [ На големите риби не им трябва въдица. 

Достатъчно е само да отворят устата си.
 [ Истината и лъжата са сестри близначки – от две майки.
 [ В лъжата вече не са къси краката. Сега е с високи токчета.
 [ Смехът най-бързо изсушава сълзите.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Maнчин рабуш 

Угусти се арно...!!! 
Здравейте, драгье братстваджийе! 

Абре, угусти се с ратат у Украину. Не 
попущаю ни тия, ни ония. Я си ядуйем 
кико па мене и мойту генерацию нища 
не може да замине. Другьи светскьи рат 
преживе, разпаданьето на СФР Югос-
лавию преживе, ратовете у Югославию 
преживе, бомбардованьето на СР Югос-
лавию преживе, Светскуту економску 
кризу 2008 преживе, коронуту кока 
че преживейем, ама, кико йе почело, 
незнам дали че преживейем ако почньу 
да се гачкаю с нуклеарне бомбе. Я истина 
не съм спольно-политички коментатор, 
ама, те, ко човек од народат имам право 
да коментаришем тая политичка и ратна 
дешаваньа у савременият свет, нали? 

Не се преза оди нища. Те, преди некой 
дън извършили диверзию на гасоводат 
„Северни ток 1”, та нема више да може 
да тече газ оди Русию къмто Немачку. 
Избушили цевкьете съглам. Ко сито. 
Я лично мислим да су това напраили 
американците, мада не могу нища да 
сигурам. Они су майстори за такви мари-
фетлуци, а после кривицуту да пребаце 
на другога. Под формуту на демокра-
тиюту кока напраише лом по цел свет. 
Джабе съга на немците що че имаю 
демократию, ако ньим зимуска дуп....ята 
измързну. Джабе що у демократиюту 
уж све мож да се говори, ако се стигне до 
скупотийе и ако цревата почну да кърчу. 

Несъм ко покойният Лазански, нити 
пак сам Милован Дрецун или баремка 
Джордже Вукадинович, ама лично 
мислим да распаданьето на бившу Югос-
лавию беше само генерална проба за 
растураньето на бившият Совйетски 
савез и съга на Русию. Американците су 
майстори да предизвикаю кавгу. И тия 
рат у Украину йе ньиньо масло. Путин 
ньим убаво казува: „Неможе Украина 
да улезне у НАТО, много че се прибли-
жите до наще границе и че ни угрозите 
безбедност”, а они йок, свака държава 
има право да избере куде че иде. 

Е, съга, я ко прав политиколог (прав 
политиколог, чуйете ли ви мене!) би 
дал тезе и антитезе. Йедна од ньи йе 
тая: Дали че се стигне до рат помеджу 
Русию и Америку? На това питанье би 
дал одговор кроз виц. Преди године 
беше актуалан йедън виц, ко Клинтон 
отишъл при Баба Вангу и ню постаил 
това питанье. Бабичката му одговорила: 

- Че се стигне. 
Клинтон гю тъгай питал: 
- А кой че победи? 
Ванга му одговорила: 
- Па, това знам, ама не могу да ти 

кажем. 
Клинтон се сетил ко може од бабич-

куту да измъкне одговор на това питанье 
на друг начин. Рачунал кико йе вечим 
стара, па мож некойе работе и да збърка. 
С другье думе казано, играл на карту да 
йе и при ню, ко и при сви (или скоро 
сви) стари човеци, склерозата „почела да 
работи”:  

- Па, кажи ми тъгай, после ратат, че 
се производи ли „Кока-кола”? Я млого 
обичам да пийем „Кока-колу”, незнам 
ко че без ню да издеяним, ако мане да се 
производи. 

Ванга рекла: 
- Не секире се. Че се производи. 
А итрият Клитон гю питал: 
- А колко че коща йедън литар?
- 15 рублье, одговорила Баба Ванга 

и на тия начин открила кой че добийе 
ратат.  

Американците увек су се праили да 
су они най-итри, най-паметни, най.... А 
с тую демократию направо побеснеше. 
Демократия, па демократия! Кока ми 
неумейемо да изговоримо тую реч. Ка 
они некога нападну, е-е-е, това йе морало 
тека да буде, това йе у име на демокра-
тиюту. А ка другьи некога нападну или 
покушаю да се бране оди ньи, е-е-е, тъгай 
не може да нападаю или да се бране, 
това йе против Повелюту на Уйединье-
нете нацийе, противуставно, противзако-
нито... И съга стиго до другуту тезу, кою 
издизам у тия рабуш: Американците 
све ли работе легално и легитимно или 
не? Е, и на тую тезу, че покушам да одго-
ворим исто с виц: 

Посетил навремето Клинтон йедно 
основно училище у Америку, пого-
ворил с руководиоците на школуту и, 
айде, да буде популизамат тоталан, 
решил да се уж сретне и поговори с 
дечицата. Събрали учениците, Клинтон 
се престаил, рекъл ко йе он ньинь 
преседник, ко много обича дечица (а да 
гьи обича не би имал само йедно дете – 
Челзи, него би напраил барем пе-шес, 
нали?) и ко би обичал с ньи да поговори. 
Рекъл на децата и това: 

- Aйде, деца, питете ме кво сакате.
Йедно дете подигло руку и Клинтон га 

питал за име. 
- На мене ми йе име Стенли. 
- Кво очеш да ме питаш, драги 

Стенли?, рекъл Клинтон. 
- Очу да ви питам що бомбардовасте 

СР Югославию без решенье на Савет 
безбедности на Уйедниньенете нацийе?

Клинтон почел да се върпольи, да 
се обдзърта лево-десно, нажмикнул на 
йеднога безбедняка и после секунду-две 
се чуло школското звоно за одмор. 
Клинтон се дигал и рекъл: 

- Ах, те га звоното! Айде, деца, първо 
да идемо на одмор, а после че настаимо. 

Ка минул одморат Клинтон се върнул 
при децата и почел пак да гьи баламо-
суйе: 

- Деца, куде станумо? Аха, питаня ако 
очете мож да ми постаите. Има ли некой 
неща да ме пита? 

Йедно ситно девойченце с наочаре 
дигло руку. Клинтон га питал: 

- А ти, малечко девойченце, како се 
окаш? 

Девойченцето одговорило: 
- Моника. 
Клинтон почел да се лицемери: 

- Моника, Моника, ах, колко я обичам 
това име! Не могу бъш да се сетим що га 
толко обичам, ама... А кво ти очеш да ме 
питаш, мила Моника?, рекъл Клинтон. 

Девойченцето одговорило:  
-  Я очу да ви постаим три питаньа. 

Първо, що бомбардовасте СР Югос-
лавию без решенье на Савет безбед-
ности на Уйединьенете нацийе? Друго, 
що школското звоно за одмор преди 
малко звони дваесе минуте по-рано, него 
обично?, и трекье: Куде нестаде нашят 
друг Стенли?  

Толко за америчкуту демократию. 
И третата теза, кою би я постаил у 
рабушат, гласи: Дали американците 
стварно мисле да су толко способни и 
дали мисле да увек най-болье и най-ра-
ционално проценьую работете. На тую 
тезу би одговорил на тия начин що би 
ви споделил йедно мойе сазнанье, койе 

навремето бео добил „од добро инфор-
мисаних извора, кои су пожелели да 
остану анонимни.” 

После бомбардованьето на СР Югос-
лавию 1999 г. они одозгоре, из свемират 
снимали със сателити ситуациюту у 
Сърбию. Фокусирали у йедън момент 
Цариброд и кукьуту и дворат на йедног 
пияницу (я не могу да му се сетим името, 
ама стално ока по чаршиюту„Одисея, 
одисея...”). Събрали се американците на 
колегиюм, анализирали тия снимак и 
дошли до следньият заключак: 

- Аууууууууу, ама, па, смо гьи 
избомбардували!!! 

Толко за тия пут, драгье братствад-
жийе! И немой никигаш да заборавите 
оную народну поговорку: У здравом телу 
– здрав хумор! 

Айд, уздравлье!

Фотооко 

Прекрасна дъга! 
Известният фолк певец Бобан Здрав-

кович пееше (на сръбски, де!): „Появи се 
дуга, после дуге кише...” Над Цариброд 
тези дни се появи прекрасна небесна 
дъга. Разбира се, след продължителен 

дъжд. Който имаше късмет, можеше да 
я види на живо, който не... Ето, я в „Ново 
Братство”. 

Б. Димитров


