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Започна  
изграждането  
на обект за  
спешна  
медицинска  
помощ в  
Босилеград

Ивана Миланов

Първолаче

Тичам и без дъх оставам, 
Как изглеждам, как ухая! 
Сериозен бързо ставам, 
На игрите виждам края.

Наближават тъй велики, 
Часовете за мен сладки: 
Аз от днес ще другарувам 
С моливи, книги и тетрадки.

Мама с гордост ме изпрати 
И от радост баба плаче, 
Мечтата ми ще се сбъдне –  
Днес ще стана ПЪРВОЛАЧЕ!

IX редовно заседание на 
ОС в Босилеград

Прието Решение за определяне 
максималния брой служители 

на постоянна работа в общината

Стр. 

„Разхубавена“ е селската чешма 
в с. Смиловци

Стр. 

Тази учебна година в първи и пети клас в основното училище 
в Босилеград ще има паралелки на майчин български език

В първи и пети клас в основното училище в Босилеград от 1-ви септември ще има пара-
лелки, в които обучението изцяло ще се провежда на майчин български език, заяви пред-
седателят на Националния съвет Владимир Захариев. 
Той изтъкна, че откриването на българските паралелки е осъществено благодарение на 
ангажирането на ръководствата на Националния съвет и на Общината, учителите и 
директора Методи Чипев, както и съдействието и подкрепата от страна на родите-
лите на бъдещите първолаци. 

Връчване на печатаните 
учебници в ОУ в Босилеград 
миналата година

Стр. 

Заседание на Националния съвет на 
българското малцинство в Сърбия

Мила Васов е избран  
за директор на 
„Ново Братство” Стр. 

Интервю с Негово Преосвещенство 
Нишкия епископ Арсений

Една сме  
вяра, една 
братска кръв

Стр. 
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Заседание на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия

Мила Васов е избран за директор на „Ново Братство”
Мила Васов е избран за 

директор на Издателство 
„Ново Братство” на осмото 
редовно заседание на Нацио-
налния съвет на българското 
малцинство в Сърбия, което 
на 26 август се проведе в Боси-
леград. Васов, който досега 
бе изпълняващ длъжността 
директор и главен редактор на 
„Ново Братство”, получи еди-
нодушна подкрепа от всич-
ките 11 членове на НС, които 
присъстваха на заседанието. 
Той бе единствения кандидат 
в конкурса за избор на дирек-
тор на ведомството. На заседа-
нието бе разгледано и състо-
янието в сферата на инфор-
мирането и образованието 
на майчин български език. 

Новоизбраният директор 
на „Ново Братство” запозна 
присъстващите с дейнос-
тите на ведомството, както 
и със състоянието в „ста-
рото” „Братство”, чиято 
банкова сметка е блокирана 
вече няколко години и има 
много непогасени дългове 
към работниците. От ръко-
водството на НС изтъкнаха, 
че са осигурени необхдимите 
финансови средства за работа 
на издателството до края на 
годината. Що се касае за „ста-
рото” „Братство” Национал-
ният съвет е отправил писмо 
до държавния секретар в 

Министерството на културата 
и информирането г-н Нино 
Брайович, след което са имали 
и срещи, на които подробно са 
го запознали с проблемите и 
са поискали помощ и съдейс-
твие за тяхното решаване.

За състоянието в „Нова РТВ 
Босилеград” говори редактор-
ката Александра Димитрова, 
която изтъкна, че радиото 
има нужда от още кадри, а 
същевременно е необходимо 
и  сътрудничество с ЕВАН 
продукцията към Центъра 
за култура, за да може да се 
реализира новата програмна 
схема, одобрена от РАТЕЛ. 
Във връзка с това председа-
телят на НС Владимир Заха-
риев каза, че директорите на 

„Нова РТВ Босилеград“ и на 
Центъра за култура трябва да 
подпишат договор за сътруд-
ничество, въз основа на който 
заетите в ЕВАН продукци-
ята към Центъра за култура 
да предоставят подготвени 
радио-предавания на медията.

Говорейки за образовани-
ето на майчин език, зам.-пред-
седателят на НС Стефан Стой-
ков изтъкна, че вече са пре-
ведени учебниците от първи 
до шести клас на основното 
училище, а до 20 септември се 
очаква да бъдат предоставени 
и преведените учебници за 
седми и осми клас, с изклю-
чение на учебниците по изоб-
разително изкуство и музика. 
„Очакваме  наскоро Нацио-

налният съвет и Министерс-
твото на образованието на 
Република Сърбия да подпи-
шат анекс към Меморандума 
за превеждане на учебниците 
за средните училища, както и 
на учебниците по изобрази-
телно изкуство и музика за 
всичките класове на основното 
училище“, подчерта Стойков.

Захариев изтъкна, че от 
следващата учебна година 
в първи и пети клас на 
основното училище в Боси-
леград ще има по една пара-
лелка, в които обучението 
ще се провежда изцяло на 
майчин български език. 

Членовете на Националния 
съвет приеха и образователно-
възпитателната програма за 

предучилишна възраст, пред-
ложена от Детската градина 
„8-ми септември” в Димит-
ровград. Програмата ще бъде 
предоставена на Министерс-
твото на просветата, науката 
и технологическото разви-
тие на Република Сърбия. 

Присъстващите бяха запоз-
нати и с някои детайли във 
връзка с провеждането на 
републиканското състеза-
ние по български език, което 
в края на миналата учебна 
година бе проведено в Боси-
леград, а в него участваха уче-
ници от Босилеград, Димит-
ровград, Звонци и Божица. 
Планирано е следващото 
републиканско състезание 
по български език да бъде 
организирано в Иваново. 

 
П.Л.Р.

* На заседанието при-
състваха 11 от общо 
19 членове на Нацио-
налния съвет. Освен 
9-имата членове от 
босилеградската листа, 
ръководена от Владимир 
Захариев, от Димит-
ровград присъстваха 
само Небойша Иванов и 
зам.-председателката 
на НС Славица Васов.

 Започна изграждането на обект за  
спешна медицинска помощ в Босилеград

В двора на Здравния дом в 
Босилеград започна изгражда-
нето на обект за спешна меди-
цинска помощ. Финансовите 
средства за реализацията му 
на стойност 110 хиляди долара 
е осигурила Американската 
агенция за международно 
развитие - USAID, посредс-
твом програмата на Обеди-
нените нации UNDP. Първата 
копка за обекта направиха 
директорът на Здравния 
дом д-р Горан Василов и 
кметът Владимир Захариев. 

Обектът за спешна помощ 
се строи до самата сграда 
на Здравния дом и ще бъде 
директно свързан с вече същес-
твуващите две малки помеще-
ния, в които сега е поместена 
тази служба. За изпълнител 
на работите е ангажирана 
фирмата „Тончев градня” от 
Сурдулица, а строежа трябва 
да приключи в срок от 80 дена. 
Освен едно голямо помеще-
ние от около 60 м2, предназна-
чено за прием на пациенти, 

в новия обект ще има и отде-
лен вход за линейки, чекалня, 
тоалетни, а под тези поме-
щения ще има два гаража 
за линейките на спешната 
помощ. В момента службата 
разполага само с две малки 
помещения, чиято обща 
площ е 16 м2, в които няма 
подходящи условия за работа 
на медицинските екипи. 

Директорът на Здравния 
дом д-р Горан Василов заяви, 
че с изграждането на новия 
обект ще се създадат необхо-
димите условия за работа на 
службата, в чиито помеще-
ния ще има възможност да 
се оказва помощ на повече 
пациенти едновременно. 
Осигурени са и допълни-
телни 10 хиляди долара за 
оборудване на обекта с меди-
цински уреди, легла и др. 
„В момента Здравният дом 
разполага с основните меди-
цински уреди за работа на 
службата, обаче имаме нужда 
от нов ултразвуков апарат и 

ще се стараем да го осигурим 
чрез дарения“, поясни д-р 
Василов и добави, че сегаш-
ният ултразвуков апарат, с 
който разполага службата, е 
купен преди около 40 години.

От своя страна кметът Вла-
димир Захариев подчерта, че 
средствата за изграждането 
и оборудването на обекта за 
спешна медицинска помощ 
към Здравния дом са отпус-
нати на общината заради доб-
рото и хуманно отношение 
на общинското ръководство 
и самите граждани на Боси-
леград към мигрантите, които 
пребивават в бежанския цен-
тър в обекта на старата бол-
ница. Във връзка с мигрант-
ската криза нашата община 
е кандидатствала при UNDP 
и при други международни 
организации с редица про-
екти, чиято реализация има 
за цел създаване на по-добри 
условия за живот, както на 
мигрантите, така и на мест-
ното население в Босилеград. 

„Всичко, което се направи 
сега, след като мине миг-
рантската криза, ще остане 
да го ползват гражданите на 
Босилеград“, каза Захариев и 
добави, че Японското прави-
телство вече е осигурило нова 
линейка за Здравния дом, спе-
циализиран камион за транс-
порт на големи контейнери 
за смет, както и контейнери 

за смет за комуналното пред-
приятие „Услуга”. Спечели-
хме и проект за  монтаж на 
нови пластмасови седалки и 
покрив на трибуните на ста-
диона „Пескара”, а очаква се 
наскоро да започне и ремонта 
на втората част от обекта на 
старата болница, както и реа-
лизацията на други проекти. 

П.Л.Р. 
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IX редовно заседание на ОС в Босилеград

Прието Решение за определяне  
максималния брой служители  
на постоянна работа в общината

Общинската скупщина в 
Босилеград прие Решение 
за определяне максималния 
брой служители, ангажи-
рани на постоянна работа 
в Общинското управление 

и в другите организации, 
чийто основател е местното 
самоуправление.  Решението 
важи за 2017 година, а спо-
ред него общия брой заети в 
организациите на местното 
самоуправление в Босилеград 
е увеличен от 154 на 160. 

Настоящото решение на 
Общинския парламент е 
съгласувано с подобното 
решение на републиканс-
кото правителство за макси-
малния брой заети на пос-
тоянна работа в държавните 
органи, публичните служби, 
институциите на Автоном-
ната покрайнина Войводина 
и местните самоуправле-
ния, прието на 23.06.2017 г. 

Кметът Владимир Захариев 
изтъкна, че нашата община е 
една от редките в Сърбия, на 
която е разрешено увелича-
ване броя на служители на 
постоянна работа. „Преди 
няколко месеца на посещение 
в Босилеград бе премиер Ана 
Бърнабич, тогава министър 
на държавното управление 
и местно самоуправление, 
която имаше възможност да 
се увери на място, че нашата 
община строго се придържа 
към решението на правител-
ството за забрана на ангажи-
ране на служители на посто-
янна работа, въпреки че през 
последните няколко години 
от органите в Общинското 
управление и от други орга-
низации няколко юристи и 
служители от други специ-
алности излязоха в пенсия. 
Изказваме благодарност към 

републиканското правител-
ство, което положително 
реши нашия иск за ангажи-
ране на нови лица на посто-
янна работа, с което ще се 
подобри ефикасността в рабо-

тата на службите в Общин-
ското управление и в други 
общински институции“, 
каза между другото кметът. 

Приемането на настоя-
щото решение бе причина и 
за приемане на второ измене-
ние и допълнение на Общин-
ския бюджет за 2017 година. 
Смилка Митов, служител в 
Службата по финанси при 
Общинското управление, 
посочи, че с това изменение се 
върши пренасочване на средс-
твата за заплати на служители, 
които досега са били временно 
ангажирани, а в бъдеще ще 
бъдат на постоянна работа. 

На заседанието бяха преиз-
брани и директорите на пуб-
личните предприятия, осно-
вател на които е общината 
- ПП „Строителни площи и 
пътища”, ПП за комунални 
дейности и услуги и ПП Вете-
ринарна амбулатория „Боси-

леград”. Страшко Апостолов, 
машинен инженер от Райчи-
ловци, и занапред ще е начело 
на ПП „Строителни площи 
и пътища”, Предраг Трай-
ков, строителен инженер от 

Босилеград, продължава да 
е директор на ПП „Услуга”, 
а ПП Ветеринарна амбула-
тория „Босилеград” и зана-
пред ще се ръководи от Рада 
Джорджевич, ветеринарен 
лекар от Босилеград. Ман-
датите на директорите са за 
срок от 4 години. Тъй като на 
старите-нови директори беше 
изтекъл предишния мандат, 
ОС в края на април т.г. обяви 
конкурси за директори на 
тези публични предприятия, 
а единствени кандидати за 
директорските постове бяха 
досегашните директори. 

Съветниците приеха и 
шестмесечния доклад за 
изпълнението на Общинския 
бюджет за 2017 г., решение 
за организация на Общинс-
кото управление, новия устав 
на предучилищното ведомс-
тво „Детска радост” и др. 

П.Л.Р.

„Дни на гр. Враня 2017”
Традиционното културно-

туристическо мероприятие 
„Дни на гр. Враня 2017” тази 
година се състоя от 27 до 31 
август. Събитието започна с 
пиесата  „Стоянке бела вра-
нянке” в изпълнение на мла-
дежката сцена към вранския 
театър „Бора Станкович”. По 
време на културната проява 
посетителите можаха да се 
насладят на богата музикална 
програма. В музикалната част 

на мероприятието участие 
взеха бандът „Неверне бебе”,  
солистите Желько Шашич и 
Ален Исламович, музикалното 
училище „Стеван Мокраняц”, 
както и местни певци и музи-
кални състави, родни и меж-
дународни танцови ансамбли.

Празникът и този път 
запази разпознаваемия си 
етно панаир, арт работил-
ницата, детската живописна 
работилница, книжния 

салон, промоциите. Бяха 
организирани изложби на 
стари музикални инстру-
менти и картини,  дефиле на 
олдтаймери, както и парад 
на конната рота към Поли-
цейската бригада в Белград.  

Мероприятието „Дните на 
Враня“ се проведе под еги-
дата на град Враня и местната 
Туристическа организация. 

 
С.Б.

* През миналия уикенд 
във Вранска баня се 
проведе традиционната 
проява “Дни на каран-
фила 2017”. Конкурса за 
най-красиво момиче на 
това събитие спечели 
двадесет и тригодиш-
ната Анджела Арсич 
от Владичин хан. 

52. Филмови  
срещи в Ниш

На 24 август в Нишката  крепост започнаха 52-
те по ред Филмови срещи. И този път гражда-
ните на Ниш показаха колко уважават актьорите, 
но и те показаха колко обичат да дойдат в този град.

Фестивала на постиженията на домашния филм откри 
Йелица Сретенович с думите: „Колеги, крепостта е наша!“, 
след като кметът на град Ниш Дарко Булатович й връчи 
ключовете на Града. Тя е и председателка на журито, в 
чийто състав са и членовете Иван Бекярев и Мина Филипо-
вич. Във вечерта на откриването пред публиката се появиха 
петдесетина актьори, което е своеобразен рекорд на фести-
вала. Нишката публика ще може да се наслади на 13 филма.

На закриването на фестивала (30 август) ще бъдат 
присъдени наградите за най-добра женска и мъжка 
роли - Царица Теодора и Цар Константин, Гранд при 
на фестивала – Наиса, грамоти за най-добрите роли, 
награди за най-добри епизодични роли, както и 
награди за дебютанти. Освен официалните, ще бъдат 
присъдени и наградите ТЯ и ТОЙ на вестик „Вечерне 
новости“ за най-добра актьорска двойка на фестивала.

С. Дж.



1 септември 2017 година�() Хроника на общините

Съвместна акция на военна бригада 
от Враня и ОО на ЧК в Босилеград 

Военни лекари в Милевци

В рамките на акцията „Вое-
нен лекар на село” миналата 
седмица медицински екип 
към бригадата на Сухопътните 
войски на Сърбия във Враня 
със съдействието на Общин-
ската организация на Черве-

ния кръст в Босилеград посети 
село Милевци. Целта на ини-
циативата е оказване на меди-
цинска помощ на жителите в 
граничните планински села. 

В обекта на училището 
лекарите вършиха прегледи 
и даваха съответни лекарс-
тва на жителите от селото, 
а медицинският екип със 
специализираното возило 
посети и някои стари хора 
в най-отдалечените махали. 

В организирането на акци-
ята се включи и Иван Йорда-
нов, дългогодишен съветник в 
Общинската скупщина в Боси-
леград и член на ръководс-
твото на съвета на Местната 
общност Милевци. Секрета-
рят на ОО на ЧК в Босилеград 
Руска Божилова изтъкна, че 
такава инициатива е органи-
зирана за първи път в нашата 
община и добави, че плани-
рат подобни акции и в други 
села в Босилеградска община.

П.Л.Р.

Конкурс за набиране на 
професионални войници

Министерството на отбраната и Сръбската армия обя-
виха конкурс за приемане на нови 926 професионални 
войници до края на годината. Конкурсът е открит до 
попълване на работните места. Допустими кандидати са 
всички граждани на Република Сърбия, които са служили 
военна служба с оръжие и са на възраст под 30 години.

Изборът на кандидатите се реализира в три 
части, всяка от които с продължение от един ден.

В първата част кандидатите подлежат на общ медицин-
ски преглед и проверка на физическата им годност. Във 
втората част им се прави психологическа оценка, докато 
третата част обхваща медицинска и здравна оценка.

С най-добрите кандидати ще бъдат сключени тру-
дови договори за ограничен период от време и ще 
бъдат допуснати до звената на Сръбската армия за 
период от шест месеца, с възможност за удължаване 
на трудовия договор за срок от три години и под-
новяване на договорите до възраст под 40 години.

С.Б.

Дейности на „Комуналац”  
в Димитровград 

Поцинкованите тръби  
се подменят с полиетиленови 

Общественото предприятие „Комуналац” неотдавна завърши 
работите по подменяне на старите поцинковани тръби с поли-
етиленови на улица „Васил Левски” с дължина около 200 метра. 

Това е втората улица в града от началото на годината, на 
която бе подновена водопроводната инсталация. Най-напред 
това бе направено на улица „Сутйеска” в Йокшина махала. 
Както заяви директорът на фирмата Саша Алексов, в съответс-
твие с програмата за работа до края на годината ще бъде подме-
нена водопроводната инсталация и в следните четири улици: 
„Хилендарска”, „Светосавка” „8 март” и „Власаки Алексов”. 

Финансовите разходи поема „Комуналац”. 
Б. Д.

Слободан Милошевич от Гуленовци
В село Гуленовци близо до 

Димитровград повечето къщи 
са необитаеми и изоставени 
– предоставени на наследни-
ците и времето. Един малък 
брой хора се борят с бедно-
тията и искат да оцелеят в 
селото, обаче обстоятелствата 
са трудни. Въпреки че в град-
ска среда животът им щеше 
да е по-добър, те решиха да 
не напускат бащините огнища 
и да се борят с всичко онова, 
което този на село им носи. 
Един от жителите на Гуле-
новци е и Слободан Мило-
шевич, който всъщност е от 
Белград, или както сам обича 
да казва „Аз съм от Белград 
и от Гуленовци”. Заедно със 
съпругата си вече 7-8 години 
по-голямата част от годи-
ната прекарват в селото.

На въпроса ни как се е 
появила идеята да купи 
къща в село Гуленовци, 
Слободан отговори:

Докато живеех и работех 
в Белград, аз се сприятелих с 
хора от Димитровград, които 
по онова време следваха вете-
ринарна медицина там. Те 
по-късно учредяваха Сдруже-
нието „Натура Балканика”. 
Когато в края на деветдесетте 
години останах без работа, 
тъй като фирмата, в която 
работех бе закрита, аз се при-
съединих към тях. Просто в 
този момент тук видях шанс 
да работя. С течение на годи-
ните и ангажирането ни в 
сдружението то се развиваше 
и израстваше все повече и се 
оказа, че е необходимо да се 
настаня постоянно в Димит-
ровград. Започнахме да тър-
сим селска къща в колкото е 
възможно по-добро състояние 
и на разумна цена, която ще е 
достатъчно близо до Димит-
ровград, но все пак в селските 
райони. Тогава тази къща бе 
най-доброто решение за нас.

- Бихте ли ни казали 
повече за Сдружението 
“Натура Балканика”?

Основната дейност на 
сдружението е развитието на 
селата, селското стопанство 
и всичко останало свързано 
със селото. То работи чрез 
проекти, обявени от мест-
ните власти, министерствата 
и Европейския съюз. Чрез 
своята дейност сдружението 
подпомага развитието на сел-
ското стопанство в селските 
райони на Община Димит-
ровград, а същевременно дава 
възможност на ангажираните 
лица, които участват в проек-
тите, да си обезпечат доходи. 
„Натура Балканика“ същест-
вува от 2000 г. и в момента има 
десетина активни членове, 
което е напълно достатъчно 
за обема на работата, която 
има. Много от инициато-

рите на идеята за сдружени-
ето вече не живеят в Сърбия.

- Как бихте описали жи-
вота на село и какви са 
плановете ви за бъдеще?

Къщата, която виждате 
сега, е резултат от инвести-
ции и работа, продължили 
7-8 години. През по-голя-
мата част от годината ние със 
съпругата ми и кучетата сме 
тук. Аз съм ангажиран в писа-
нето на проекти и много често 
съм един от реализаторите. 
Като председател на сдру-
жението  имам много задъ-
лжения. Освен писането на 
проекти и реализацията им, 
занимавам се с любителско 
селско стопанство и все още се 
уча в тази област. Планираме 
от следваща година  да задви-
жим цех за преработка на 
плодове и зеленчуци. Все още 
не сме решили какво точно ще 
бъде, може би ще произвеж-
даме сокове. Климатът в този 
регион не е подходящ за про-
изводството на плодове, така 
че трябва да обсъди и въпроса 
за изграждане на система 
срещу градоносни облаци.

- Колко знаехте за селското 
стопанство и селото преди 
да дойдете в Гуленовци?

По професия съм маши-
нен инженер и ако някой, 
по време на следването ми, 
или поне пет години преди 
учредяването на сдружението 
ми бе казал, че ще се зани-
мавам с  това, с което сега се 
занимавам, щях да му кажа, 
че това не е възможно. Но 
животът може да ни изненада. 
Когато фирмата ми се оказа 
в трудно положение и вър-
веше към закриване, „Натура 
Балканика“ изглеждаше като 
добър шанс за ново начало. 

Станах член на сдружението, 
осъзнавайки, че това е съвсем 
нова проблематика за мен, 
но реших да се уча и да бъда 
упорит. Нямах друг резервен 
план, така че аз и съпругата 
ми инвестирахме цялата си 
енергия в работата на сдру-
жението. Трябваше да научим 
много, защото всичко беше 
ново за нас и успяхме да наме-
рим себе си в този бизнес.

- Как се включихте в 
живота на село?
В началото имах проблем 

с езика и наистина ми беше 
трудно да разбера какво ми 
се говори. Но с течение на 
времето го научих и днес 
го разбирам без проблеми, 
макар че все още ми е трудно 
да го говоря. Приятели сме 
и си сътрудничим със съсе-
дите, а често ме посеща-
ват приятели и роднини 
от Белград. Заварихте ме в 
един от редките моменти, 
когато съм сам с кучетата.

С. Дж. 
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В МО Височки Одоровци и Гуленовци 

Щетите от градушка два милиона динара 

„Разхубавена“ е селската 
чешма в с. Смиловци

Банята чака „римляните”
На тримеждието между 

общините Димитровград, 
Пирот и Бабушница на 680 
м надморска височина се 
намира Звонска баня. За 
първи път тя се споменава в 
записите на древните  рим-
ляни, които даваха предимс-
тво на термалните и мине-
ралните води. По време на 
археологическите изследва-
ния от 1903-1927 г. са наме-
рени древни басейни още от 
римско време. С обществена 
подкрепа от 1979-1983 е пост-
роен луксозния хотел „Мир” - 
на каскади по модел на „среб-
ърните криле” от Флорида.

Хотелът официално 
започна да работи 1987 
година и след кратко време 
стана известен и в тога-
вашна СФРЮ с банята, 
която успешно лекува с термалната 
си вода, извираща на място с темпе-
ратура от 28 градуса, която се счита 
за хипотермална. Много хора тук 
намериха цяр за болките, а някои се 
раздвижиха отново. В хотела имаше 
вътрешен и басейн на открито, както 
и необходимото оборудване за цялос-
тна медицинска грижа за нервни и 
психосоматични заболявания и за 
високо кървно налягане, мениджър-
ски заболявания и проблеми в мено-
паузата, върху които благоприятно 
влияе и климатът с така наречената 

„Роза на ветровете”. Срещу хотела се 
намира планинският масив Асеново 
кале. Банята е едно от редките места 
в Сърбия, където обитава сурия орел.  

Всичко беще добре до 2007 година, 
когато хотелът спря да работи, поради 
неотговорното поведение на новия 
му сопственик, за което правосъди-
ето трябва още да решава. Собс-
твеникът УТВ Сърбия го беше дал 
под наем на Радослав Здравкович 
от Пирот, собственик на предпри-
ятието „Храм”, който оповести, че 
е нарушена статиката на хотела и 
се свлича към басейните. Това било 

причината да свали дограмата, сис-
темата за отопление, радиаторите, 
оградите от балконите и санитари-
ята..., с което от хотела направи бето-
нен скелет – паметник на глупостта.

Животът в Звонска баня като че 
ли спря. Помпата за водоснабдяване 
с чиста изворна вода е продадена и 
къщите край хотела останаха без вода.

Когато влизате в Звонска баня, ще 
ви посрещнат голям брой къщички – 
някои по-големи, някои по-модерни, 
но сега опустели и празни. Някога 
в банския комплекс работеха три 
магазина, а сега няма нито един. 

Едно време трябваше предварително 
да се резервира легло, а сега няма 
нито хора, нито туристи. Няма ни 
информационо табло, че хотелът не 
работи и случва се туристи, след като 
се справят със стръмнината до хотела, 
да занемееят от гледката – тъжната 
руина, останала от някогашния лук-
созен хотел, в който много хора наме-
риха спасение и цяр за болестите.

Жалко е, че Звонска баня днес 
живее само в спомените на нейните 
някогашни посетители и жители.

 
С.Дж.

Общинска комисия уста-
нови, че градушката, която през 
юли валя в местната общност 
на селата Височки Одоровци и 
Гуленовци в района на Забър-
дието, е нанесла вреди върху 
селскостопанските култури на 
стойност два милиона динара. 

Отчета на комисията разгледа и 
Общинският изпълнителен съвет. 
От органите на местното самоуп-
равление споделиха, че в съответс-
твие със законовите разпоредби ще 
се опитат да наваксат поне част от 
щетите на потърпевшите стопани. 

Б. Д. 

Някога, когато в селата е 
кипяло от живот, селските 
чешми са били центални 
места на събитията. Освен че 
с водата от тях хората преди 
всичко са утолявали жаждата 
си, напоявали добтъка, прали 
дрехите..., чешмите са били 
и място за срещи и беседки, 
а край тях са се раждали и 
първите любовни трепети, 
разменяли първите любовни 
погледи, допири и целувки. 
Смиловската чешма на това 
място съществува от много 
отдавна. Както помнят мес-
тните хора, някога е била 
главен снабдител с вода на 
жителите, покрай няколкото 
селски бунари. Този свой вид 
тя е получила в края на 50-те 
и началото на 60-те години, 
а бетонното корито е повече 
пъти надграждано. Така е 
било все до изграждането на 
селския водопровод в нача-
лото на 80-те години. Както и 
да е от двата й чучура водата 
не е спирала да тече и кори-
тото постоянно е поднасяло 
вода за добитъка и за други 
битови нужди на хората. 
Дълги години обаче чешмата 
не е възстановявана и зъбът на 
времето значително я ощетил. 

Преди известно време, 
както ни разказа кметът на с. 
Смиловци Слободан Колев, 
неговия предшественик е 
отправил иск от името на 
местната общост до Община 
Димитровград за възобно-
вяване на селската чешма. 
Неотдавна общинските упра-
вители решават иска положи-
телно и отпускат средства за 
реализиране на начинанието. 
Работите се полагат на Обще-
ственото предприятие „Кому-
налац“ и сръчните работници 
от предприятието за една сед-
мица от 10-и до 17-и август 
придават нов вид на чешмата 
и построяват пътеки около 
нея. Предстоят още работи 
за допълнителното облаго-
родяване на това място - да 
се изчисти и уреди зелената 
повърхност и околността, да 
се сложат пейки и кошчета, та 
да заприлича на парк, където 
посетителите и минувачите, 
освен че ще могат да се осве-
жат със студена изворна вода, 
да седнат да си починат и да 
се насладят на околността. А 
защо не тук край чешмата да 
се роди и някоя нова любов.

Д. Х

Школа по архитектура в Мирково 

Участваха студенти от Ниш и София 
Мероприятието „Лятна школа по архитек-

тура” се проведе в българската община Мир-
ково от 14 до 21 август. Това бе третото изда-
ние на школата и в него взеха участие десет 
студенти по архитектура от Ниш и София. Те 
работиха върху изготвянето на идеен проект 
за туристическия център в Мирково. Освен че 
бяха техни ментори, професорите и асистен-
тите им от Ниш и София изготвиха идейни 
решения за три чешми и бъдещ параклис. 

По случай „Лятната школа по архитектура 
Мирково 2017” бе открита изложба на творби 
от миналогодишната школа, която се проведе 
в димитровградското село Горни Криводол. 
Проявата бе организирана във фоайето на 
Университета по архитектура, строителство 
и геодезия в София. Заинтересованите ще 
могат да разгледат творбите до 14 септември. 

Б. Д. 
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28-мата Рощилиада в Лесковац
 Фестивалът на  лесковашката скара – един от най-ста-

рите начини на приготвяне на ястия от смляно месо на 
скара върху дървени въглища с леко лютив вкус, започна 
в понеделник вечерта. Събитието, което в продължение 
на седем дни се очаква да посетят няколко хиляди души 
от Сърбия и региона, най-вече от България, откри пре-
зидентът на Сърбия Александър Вучич. Той заяви, че 
лесковашката Рощилиада е най-голямата проява в Сър-
бия, по-голяма и от Бирфест, Гуча и Егзит. Президентът 
обеща на Лесковац нова фабрика и разширяване на капа-
цитета на друга, с цел намаляване броя на безработните.

Празникът на скарата се провежда ежегодно в цен-
търа на града на площад „Широка чаршия”, където 
тази година са тридесет сергии, от които посетите-
лите могат да си закупят разнообразни специалитети. 
Могат да опитат плескавици, вешалици, колбаси и 
печени на жар прасенца, както и невероятно вкусни 
гозби, приготвени в глинени съдове. Гостите особено 
се радват на далеч прочутия „свадбарски купус”, в 
нашите краища наречен „вариво“, приготвен в глинен 
съд с разни видове месо, поръсен с едри скилидки чесън. 

От всичките месни специалитети, които се предла-
гат, плескавицата е най-евтина и струва 200 динара. За 
доброто настроение се грижат духовите оркестри, спе-
челили някоя от наградите на фестивалите в страната. 
Заедно със специалитетите на скара, „трубачите” са 
брандът на Рощилиадата. Организаторите не са пренеб-
регнали и другите видове музика. На откриването гостите 
бяха забавлявани от Звонко Богдан, а в продължение на 
празника концерти изнесоха Ивана Йордан и бандо-
вете „Ван Гог”, „Рибля чорба” и „Атомско склонище”.

Централното събитие бе приготвянето на най-голямата 
плескавица.

С.Б.

Първа награда за димитров- 
градските фолклористи

Четвъртият ансамбъл на Културно-художественото дру-
жество „Цариброд“ под ръководство на хореографа Дали-
бор Глигоров спечели първа награда на 9-ия Международен 
детски фестивал „Българска роза“, който се състоя в известния 
черноморски курорт Приморско. Младите фолклористи се 
представиха на 24 август с хореографията „Игри от Сърбия“ и 
плениха журито, което им присъди Гранд прито на фестивала. 
Димитровградчани спечелиха наградата в изключително силна 
конкуренция, тъй като във фестивала участваха ансамбли от 
Гърция, Русия, Турция, Румъния, Македония и други страни. 

Покрай официалната част и представянето на фестивала, за 
членовете на КХД-то това бе и своеобразна почивка, тъй като в 
курорта прекараха една седмица (от 20 до 27 август), през което 
време имаха възможност да обиколят някои културно-исто-
рически забележителности, както и да поплажуват на морето.

Д. Х.

Босилеградски танцьори на фестивали в Охрид и Враня

Бройни участия на танцьорите от СД „Младост” 
За поредна година тан-

цовият състав към Спорт-
ното дружество „Младост” 
от Босилеград  участва в 
Четвъртия междунаро-
ден фолклорен фестивал 
„Бобошевско веселие”, 
който се организира по 
повод Деня на Община 
Бобошево, Република 
България. На откритата 
сцена в града босилеград-
ските танцьори изпъл-
ниха хореографиите 
„Игри от Босилеградско” 
и „Влашки народни хора”. 

Танцьорите от СД „Мла-
дост” взеха участие и в тра-
диционното мероприятие 
„Дни на Преображението” 
в Община Търговище, а 
тази седмица се предста-
виха и на събора в кюстен-
дилското село Жабокрът.     

Танцовия състав на 
празненствата в Бобо-
шево и Търговище при-
дружиха и представители 
на общинското ръко-
водство от Босилеград.

 
П.Л.Р.

Танцовият състав към Цен-
търа за култура в Босилеград 
за поредна година участва в 
Международния фолклорен 
фестивал в Охрид „Охридско 
слънце”. Фестивалът се състоя 
в края на август и представлява 
част от охридското културно 
лято, което включва редица 
фестивали и културни мероп-
риятия. Под ръководството на 
хореографа Саша Радованов 
нашите танцьори се предста-
виха с хореографиите „Шоп-

ска сюита” и „Босилеградско 
краище”. Във фестивала взеха 
участие голям брой ансамбли 
от Македония, България, Сър-
бия, Турция и други страни. 

Разноските за транспорта 
е поела общината, докато 
престоя и храната по време 
на четиридневното им пре-
биваване в Охрид, са били за 
сметка на самите участници. 

Вторият състав на танцовия 
ансамбъл към Центъра за кул-
тура участва и в Международ-

ния фолклорен фестивал във 
Враня на 28 август, организи-
ран в рамките на мероприя-
тието „Дни на Враня”. Покрай 
босилеградчани на откритата 
сцена в центъра на града се 
представиха и ансамбли от 
София, Щип, Враня и Вранска 
баня. За всички участници във 
фестивала бе организиран и 
прием при градоначалника на 
Враня Слободан Миленкович.

П.Л.Р. 
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В Народната библиотека „Детко Петров” 

Строи се лятна сцена с амфитеатър

В края на  
септември  
в Димитровград 

БТФ за 13-и 
пореден път 

Утвърдилата се вече като 
реномирана културна про-
ява в Димитровградско 
„Балкан театър фест” ще се 
проведе и тази година и то 
за 13-и пореден път. Про-
явата ще се състои въпреки 
факта, че вървят работи по 
реконструкцията на сгра-
дата на Центъра за култура. 

Ръководителят на театъра 
Делча Гигов сподели пред вес-
тника ни, че по стечение на 
обстоятелствата концепцията 
на проявата тази година ще 
бъде променена, относно про-
странствата, на които пред-
ставленията ще бъдат изна-
сяни. Макар че плановете още 
не са детайлно разработени, 
той посочи като възможни 
места за изпълняване на спек-
таклите Народната библио-
тека „Детко Петров”, хотела 
„Сакс-Балкан”, галерията 
„Методи Мето Петров”, дво-
рове в определени етно къщи в 
територията на общината и др. 

По думите на Гигов в БТФ 
тази година ще участват по-
малък брой театри в сравнение 
с изминалите. Ще се подбират 
предимно камерни пиеси с 
по-малък брой артисти, съот-
ветно пиеси с по-скромни 
сценични изисквания. 

Проявата ще се про-
веде в края на септември 
и началото на октомври. 

Б. Д.

По повод 25 години на пленера „Погановски манастир”

Ще се проведе кръгла маса 

Реконструкция на ЦК в Димитровград 

Работите по санирането на 
покрива почти завършени 

Част от проекта, който 
димитровградският Център 
за култура спечели съвмес-
тно с Народното читалище 
от българското село Драго-
вищица от интеррег ИПП 
програмата за трансгранично 
сътрудничество, почти е 
завършен. Става дума за сани-
рането на покрива на сгра-
дата на Центъра за култура. 

Сега ще се премине към 
втора част от реконструк-
цията, която обхваща пре-
уреждането на залата и сце-
ната. Средства за целта на 
стойност 122 хиляди лева са 

обезпечени от Министерс-
твото на външните работи на 
Р България. Както ни обясни 
директорът на Центъра за 
култура Николайча Манов, 
посочената сума представ-
лява по-малко от 50 на сто от 
необходимите средства, така 
че завършването на тези стро-
ителни дейности ще дофи-
нансира местното самоуправ-
ление, като планира средства 
за целта в бюджета за следва-
щата година. Манов сподели, 
че става дума за по-обемистата 
част от реконструкцията, 
която ще продължи до 22 

ноември следващата година. 
Работите ще са много – ще 
бъдат променени електроин-
сталацията и седалките, ще се 
вградят съоръжения, с които 
ще се уважат всички изиск-
вания за ефикасна защита от 
пожар (а те са много), подът 
на залата ще е с по-голям 

наклон и ще е защитен с епок-
сил, ще се вгради модерно т. 
нар. LED осветление и т.н. 

От усвоените средства от 
ИПП проекта ще се финан-
сира покупката на част 
от съоръженията, които 
ще се вградят в залата. 

Б. Д. 

Проектът под название „Втора фаза на 
реконструкцията на Народната библиотека 
Детко Петров” се реализира от 5 юли. В двора 
на библиотеката се изграждат лятна сцена с 
амфитеатър и обект за Родната музейна сбирка. 
Стойността на проекта е 95 хиляди лева, които 
са дадени в резултат на спечелен проект към 
Министерството на външните работи на Р 
България. В реализирането му участва и Мес-
тното самоуправление с един милион динара. 

Работите би трябвало да приключат до края 
на септември. В библиотеката изтъкват, че 
след като строежите приключат лятната сцена 
ще могат да ползват общински ведомства и 
институции, сдружения и всички граждани 
на Димитровградско, които искат да органи-
зират някаква проява на открито. Обектът на 
Родната музейна сбирка, която съществува 
към библиотеката, ще е с площ от 60 кв. метра.

Б. Д. 

Организаторите на 25-ия 
Международен изобрази-
телен пленер „Погановски 
манастир” са запланували в 
рамките на мероприятието 
да организират и кръгла маса 
по темата за значението му. 
Кръглата маса ще се състои на 
15 септември 2017 г. в с. Пога-

ново. Както е запланувано с 
приветствени слова към учас-
тниците ще се обърнат кметът 
на Димитровградско д-р Вла-
дица Димитров, генералният 
консул на Р България в Ниш 
Едвин Сугарев и директорът на 
Центъра за култура в Димит-
ровград Николайча Манов. 

Обзор за десегашната дей-
ност на пленера ще изнесе 
професор Драган Булатович 
от Белград, след което ще пос-
ледва дискусия. По-нататъш-
ната работа на кръглата маса 
ще бъде посветена на перспек-
тивите на пленера, по която 
тема встъпително слово ще 

изнесе проф. Свилен Стефа-
нов от София. Освен двамата 
посочени професори, покани 
за участие в кръглата маса са 
отправени до: професорите 
от София Росен Тошев, Десис-
лава Христова и Николай 
Драчев, професорите от Ниш 
Миролюб Костич и Перица 
Донков, професор Соня Спи-
роска Остоич от Баня Лука, 
кустосите Милица Тодорович 
от Ниш и Радмила Влаткович 
от Пирот, както и до Ивона 
Раячич Барандовски от Белг-
рад, Калин Николов от София, 
членовете на Съвета на гале-
рията „Методи Мето Петров”, 
Министерството на културата 
на Р Сърбия, Генералното 
консулство на Р България в 
Ниш, както и до медиите. 

Запланувано е от кръглата 
маса да бъде публикувана 
и брошура. По повод юби-
лея на пленера – 25 години 
работа, Центърът за култура 
в Димитровград съответно 
галерията „Методи Мето 
Петров” обмислят да отпе-
чатат още една брошура, в 
която ще се говори за значе-
нието на тази културна про-
ява и в която ще се посочат 
всички досегашни участници. 

 
Б. Д. 
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Интервю с Негово Преосвещенство Нишкия епископ Арсений

Една сме вяра, една братска кръв

Негово Преосвещенство Нишки епископ Арсе-
ний откликна на молбата да даде интерю пред в. 
„Ново Братство“ само десетина дни след тържест-
веното му въдворяване на архиерейския престол. 
Макар че е изключително млад, все пак притежава 
опит в епархийските дейности, работейки в три 
епархии досега, а последните три години като вика-
рий на Негово Светейшество Сръбския патриарх 
Ириней, новият нишки владика с готовност и сме-
лост поема по пътя на новата си богоугодна мисия.

След като накратко бе запознат с ис-
торията на „Братство“ и „Ново 
Братство“ владика Арсений каза: 
Добре дошли! Винаги съм благоразположен 

за сътрудничество с добронамерени медии. Осо-
бено съм удовлетворен, че става дума за вестник 
на българското малцинство. Както сте разбрали от 
биографията ми и моето потекло е от една мултина-
ционална среда, роден съм и израснал в г. Вършац, 
където живеят 26 национални малцинства. Така че 
и ние израствахме заедно, уважавайки обичаите, 
религията, традицията, езика и културата на дру-
гите народи. Това наследство, което нося от родния 
си край, ще се постарая да предам и тук, когато 
се касае до сътрудничеството, толерантността, 
съжителството и уважението правата на нацио-
налните малцинства, особено че българския народ 
е православен народ, което ни свързва още повече.

Честитим Ви въдворяването на престола на 
нишките епископи. Станахте 46-и архиерей 
на Нишката епархия, една от най-големите 
на СПЦ. Какво това предствлява за Вас?
За мен е огромна чест, че Светият Архиерейски 

събор избра точно мен да бъда нишки епископ, зна-
ейки колко е древна нишката епархия и че първите 
вестители на християнство на тези простори са били 
учениците на св. апостол Павел. Епархия, която е 
значителна не само по територия, но и по история 
и по това, че Ниш е един от най-големите градове 
в страната и център на цяла Югоизточна Сърбия. 
Радва ме, че като млад епископ, на 39 години и с 
три години архиерейска служба, което не се случва 
често, получих една толкова значителна епархия. 
Огромна чест, а същевременно и огромна отговор-
ност! Ще се старая с всичите си сили, знание и уме-

ние да оправдая доверието на Светия Архиерейски 
събор и Негово Светейшество патриарх Ириней 
и по най-добрия възможен начин да послужа и 
на църквата и на народа тук в Нишката епархия.

Един от първите комшии на Нишка епархия  е 
Софийската епархия на БПЦ, а разбрахме, че 
Вас Ви свързва братско приятелство с Бе-
лоградчишкия епископ Поликарп. Кажете ни 
нещо повече за вашето приятелство и можем 
ли да очакваме разрастване на комшийски-
те връзки между двете сестрински църкви? 
Разбира се. Имахте възможност да видите, че 

владика Поликарп присъства на въдворяването, 
което за мен бе огромна радост, чест и удоволствие. 
Ние се запознахме в храма „Свети Сава“ в Белград, 
на който аз бях настоятел година и половина. Епис-
коп Поликарп бе дошъл по повод промоцията на 
нова книга за Белградската богословия на монаха 
Игнатие Маркович. Това, което допълнително ни 
свързва, е, че и двамата сме следвали в Гърция, и два-
мата говорим гръцки език. Между другото владика 
Поликарп е голям приятел и с владиката Тимошки 
Иларион. Видин и Зайчар са съвсем наблизо и 
владика Поликарп е чест гост на владика Иларион. 
А ето сега ще бъде чест гост и тук и аз ще ходя във 
Видинската митрополия. Досега не съм имал въз-
можност да пребивавам в България и при първата 
възможност ще посетя София и светиите на БПЦ. 
Сътруничеството ни със съгурност ще се разраства 
и всички епископи от сестринската ни БПЦ винаги 
ще бъдат добре дошли при нас. Ще идват тук заедно 
да служим, да се молим на Господа и да развиваме 
отношенията между сръбския и българския народ.

Как да се облекчат последствия-
та от периода, в който вероучение 
не е присъствало в училищата?
Станаха 16 години, откакто вероучение е отново 

в образователната система на Р Сърбия. Стараем 
се колкото повече да повишим качеството на пред-
мета, както и образованието на самите преподава-
тели по вероучение. За да се намалят последствията 
от периода на безбожничеството, необходимо е 
време. Плодовете на вероучение вече се усещат, 
имаме все повече млади и дечица в църквите, което 
ни радва. Примерно в Гърция, където вероучение 
никога не е прекратявано, в църквите ще видите 
предимно хора на средна възраст и стари. Полека, 
всичко ще си дойде с времето, наше е да работим, 
да вършим мисията на църквата, да проповяд-
ваме Евангелието и плодовете няма да изостанат. 

Вие сте се образовали и в чужбина, 
колко вярата е интегративен фак-
тор сред православните народи?
Да, православната вяра наистина е тази, която ни 

обединява всички. Съществуват исторически недо-
разумения, даже и войни, които преживяхме и през 
21-ви век, обаче православната вяра е тази, която ни 
обединява и може да послужи като основа за сътруд-
ничество и в другите области. В Солун запознах 
православни от всички краища на света и което осо-
бено ме радва православни американци, германци, 
французи и т.н. Върху вярата изграждаме и всичко 
останало: живота, отношенията с хората около 
нас, семейството, образованието... Тя е основата.

Днешния начин на живот ни оставя мал-
ко време за себе си, как съвременния човек 
да организира живота си, да не се окаже 
в противоречие с православната вяра?
Всяко време носи своите изкушения. Може би 

сегашното е по-тежко отколкото преди. Същест-
вуват много неща, които ни отделят от вярата и 
църквата. Днес все нещо ни кара да бързаме и като 
че ли стана трудно да бъдеш християнин. Обаче 
Христос ни призовава и казва, че християнския 

път е трънлив и тесен. Като се ръководим от Еван-
гелието, то трябва да ни е движещата сила. Бройни 
са предизвикателствата, примерно болестите на 
зависимост – наркоманията, алкохолизма, от друга 
страна болести на модерното време - зависимост от 
интернет, от различни видео игри и т.н. Не е лесно 
да се опазят децата в такова обкръжение, обаче 
това е предизвикателство на даденото време, на 
което трябва да дадем отговор. Самото Евангелие 
ни дава отговори на бройни въпроси. Ако сле-
дим Христовото учение, ако следим Евангелието 
и бъдем верни и предани членове на църквата 
Христова, по-лесно ще се преборим с изкушенията.

Чакат Ви бройни задължения, пред-
стои Ви сериозна работа, как ще ра-
ботите в този Божи виноград?
Да, бройни са задълженията. Почти по цял ден 

съм в канцеларията. Старая се да запозная колкото 
по-бързо и повече Нишката епархия. Няма да бъде 
лесно, ще ми трябва доста време. Обаче имам сили, 
имам вяра, уповавам се на Бога и на Неговата помощ 
и се надявам, че по най-добрия възможен начин 
ще успея да отговоря на задълженията ми. Ще се 
старая, ще дам всичко от себе си, да бъда колкото 
по-добър пастир на повереното ми стадо Христово.
Благодарим Ви, Ваше преосвещенство, за пре-
красния разговор, за нас бе чест и удоволствие, 
желаем Ви успешна и плодоносна работа в пове-
рения Ви Божи виноград. Накрая ще Ви помоля за 
благословия и поучение към нашите читатели.

На читателите на вашия вестник бих пожелал 
всичко най-добро от Господа. На вас - с успех 
да продължавате вашата работа. Пожелавам 
и всичко най-добро на братския ни български 
народ, който живее тук на територията на Ниш-
ката епархия, с надежда и вяра в Бога, че заедно, 
преди всичко чрез братска любов и сътрудничес-
тво, ще осъществим колкото по-добри контакти, 
но и колкото по-добри плодове за бъдещето на 
нашите народи тук. Една сме вяра, една братска 
кръв и вярвам, че чрез сътрудничество ще постиг-
нем много за благоденствието и на двата народа.

___________ 
Интервюто взеха: С. Джелич 

Д. Христова
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За първи път тази година се 
състоя Международен фести-
вал „Outdoor Fest Jerma 2017”, 
който продължи от 16 до 20 
август. По време на този уни-
кален фестивал, провел се под 
мотото „Све че си буде“, кань-
онът на река Ерма бе изпълнен 
с любопитни млади авантю-
ристи, които караха велоси-
педи и се катереха по стените. 

С целите и самата орга-
низация на мероприя-
тието ни запозна Йелена 
Тодорович - председател 
на Асоциацията „Приклю-
ченска мрежа“ от Пирот.

- Организатор на фестивала 
е Асоциацията „Приключен-
ска мрежа” от Пирот с под-
крепата на Туристическата 
организация от Пирот, Сърби-
яшуме, Спортно-туристичес-
кия център в Димитровград 
и местните самоуправления 
в тези общини. Нашата идея 
беше да организираме фес-
тивал за приключения, който 
ще популяризира културната 
и природната красота на река 
Ерма, както и outdoor дей-
ности, каквито са алпинизъм, 
катерене, колоездене, йога, 
тичане в планината. През пос-
ледните няколко месеца уре-
дихме пешеходните пътеки в 
този район, монтирахме ука-
зателни табели и оборудихме 
маршрутите за спортно кате-
рене в близост до манастира 
„Св. Йоан Богослов“ (Пога-
новски манастир). Всичко това 
беше направено с разрешение 
на Института за защита на 
природата на Сърбия, за да не 

се навреди на автентичността 
на този екологичен център.
Колко участници се събраха 
в тазгодишния фестивал?

- Имаше около 100 участ-
ници от Сърбия, Босна и Хер-
цеговина и Македония. Сред 
тях  бяха и родители с деца, а 
мнозина дойдоха и с кучетата 
си. С оглед на специфичните 
дейности, каквито са при-
мерно влизането в опасната 
пещера, смятам, че това число 
участници са достатъчно за 
ефикасно наблюдение и кон-
трол от страна на квалифици-
рани  инструктори и треньори.
Какви са впечатления-
та на участниците?

- 90% от участниците в 
мероприятието за първи 
път идват в каньона на река 
Ерма. Те нищо не знаеха за 
каньона и просто бяха въо-
душевени. Освен  многоброй-
ните дейности, сред които 
бяха оцеляване в природата 
и стрелба с лък, участниците 
имаха време и за общуване 
и другаруване помежду си. 
Организирани бяха и специ-

ално проектирани програми 
за деца, като мини-изкачване 
и катерене. Нашата цел беше 
да популяризираме екологи-
ята и да доближим outdoor-
а на обикновените хора. 
Какви са планове-
те Ви за в бъдеще?

- Ще настоим и в бъдеще 
да организираме фестивала 
и надяваме се догодина да 
дойдат същия брой люби-
тели на този вид туризъм. За 
тогава ще настоим да въве-
дем и някои нови дейности.
Как заинтересованите 
могат да подадат заявки 
за участие във фестивала?

- Заявленията се подават 
директно посредством нашия 
сайт, най-късно две седмици 
преди началото на фестивала. 
Участниците могат да избират 
между престоя в лагера, който 
се намира в село Трънски Одо-
ровци, или да си намерят час-
тни квартири в околните села. 

С. Дж..

Пенсионерите в Босилеград 
отпразнуваха годишнината 
на сдружението си

Сдружението на пенсионерите в Босилеград миналата 
седмица отпразнува годишнината от учредяването си. По 
този повод бе организирано тържество в хотел „Дукат”, 
на което освен членовете на босилеградското сдружение 
присъстваха и техни колеги от Сурдулица, Владичин хан, 
Враня, Вранска баня, Димитровград, Бела паланка, Пирот 
и други градове в Сърбия. С песни, танци и хора пенси-
онерите се забавляваха до късните следобедни часове. За 
пореден път те потвърдиха, че годините не могат да предст-
вляват пречка за поддържането на контакти, за другару-
ването помежду им или да им попречат да се забавляват. 

От председателя на босилеградската пенсионерска 
организация Гоне Глигоров узнахме, че в бъдеще пла-
нират да осъществят и по-тясно сътрудничество с пен-
сионерските сдружения от Кюстендил и Крива паланка, 
както и от други общини от България и Македония. 

П.Л.Р. 

Дейности на димитровградската 
пенсионерска организация 

Екскурзия до „Бабин зъб” 
Сдружението на пенсионерите в Димитровград про-

веде четвъртата си за тази година екскурзия. Този път 
маршрутът бе Стара планина и тамошния връх Бабин 
зъб. Пътуваха 40-ина пенсионери, които освен про-
словутия Бабин зъб посетиха и манастира „Св. Джор-
дже” в Темска, новия хотел „Стара планина” в мест-
ността Ябучие равнище, етно селището „Сърна” в бли-
зост до Кална и етно комплекса „Нишавска долина”. 

От сдружението оповестяват още екскурзии до края 
на годината. То напоследък отчита и много други дей-
ности. Нека да отбележим, че неотдавна на членовете си 
със слаб социален статут сдружението раздели пакети 
с хранителни стоки, за чието купуване 50 на сто от 
средствата отдели от собствените финансови ресурси, 
докато другата половина подсигури Фондът на ПИО. 

Б. Д. 

„Све че си буде“ 

Хардкор концерт  
в Босилеград

По инциатива на нашия съгражданин Вла-
дан Васев Вакз, голям фан на тежкия рок, в Боси-
леград бе организиран концерт с участие на хард-
кор и пънк бандите „Blankfile” и “Violent chapter” 
от Белград и състава „Suffering’s the price” от Ниш. 

Любителите на този музикален жанр имаха уни-
калната възможност да се забавляват в малката зала на 
Центъра за култура. Концертът бе организиран благода-
рение на съдействието на Центъра за култура, а входът 
бе свободен. В организацията бе включена и общината, 
която осигури храна и нощувки за изпълнителите.

П.Л.Р. Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища в Босилеград успешно реали-
зира заплануваното почистване на коритото на 
река Драговищица. Работниците на предпри-
ятието изчистиха градския кей, който започва 
над бензиностанцията пред входа в града и 
продължава до цеха за преработка на дърво 
„Инак” и е с обща дължина около 900 метра.

Директорът на ПП „Строителни площи 
и пътища” Страшко Апостолов казва, че са 
използвали низкото ниво на реката в края на 
лятото, което до голяма степен им е облекчило 
работите. „Освен багери и други машини, 
за уреждането на речното корито ангажи-
рахме и работници, които рязаха върбите и 

другите дървета в самото корито и по бре-
говете на реката“, каза той и добави, че са 
демонтирали и пешеходния мост на „Пес-
кара”, който се намираше в непосредствена 
близост до големия мост за преминаване на 
превозни средства. Апостолов подчерта, че 
уреждането на коритото на Драговищица в 
центъра на града представлява III фаза от про-
екта за уреждането на кейовете и потоците в 
Босилеград, който се финансира от общината 
чрез Службата за защита на жизнената среда. 

Директорът  апелира към гражда-
ните да не хвърлят боклук в реката, която 
представлява истинска украса на града. 

П.Л.Р. 

Почистено коритото на  
р. Драговищица в града
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Зона „Юг” – II кръг 

Заслужена победа на „Балкански” 

„Окръжна забавна школа 
по спорт” за втори път 

От 21 до 24 август в Бела паланка и Димит-
ровград се проведе втората „Окръжна 
забавна школа по спорт”. Децата се зани-
маваха със следните спортове: футбол, 
баскетбол, хандбал, тенис и плуване. 

Мероприятието представлява продъ-
лжение на „Окръжната забавна школа по 
футбол”, която преди няколко години орга-
низираха общините в окръга и град Пирот. 
Инструкторите и треньорите бяха изключи-
телно доволни от това, което показаха децата. 

Организатори бяха ведомството за спорт 
„Спортно-туристически център Цариброд” 
и Спортният център „Баница”. Помощ 
им оказаха органите на месните самоуп-
равления в Димитровград и Бела паланка. 

Турнир по плажен волейбол 

В СЦ „Парк” в Димитровград се проведе 
9-ият пореден турнир по плажен волей-
бол, който продължи от 25 до 27 август. 
Участие взеха осем отбора от общината. 

Първо място спечели отборът „Шпар-
танци”, който победи във фналната среща 
отбора „Малци” с 2 : 0. Трети бе отборът 
„Одбойкаши”, а четвърти отборът „Нине 
и останалите”. Първокласираният отбор 
спечели 10 000, второкласираният 5 
000, а третокласираният – 3 000 динара. 

Организатори на проявата бяха „Спор-
тно-туристическият център Цариброд”, 
Спортният съюз на Димитровград и волей-
болния клуб „Цариброд“. Подкрепа им ока-
заха органите на местното самоуправление. 

Това бе последната проява в рам-
ките на „Царибродско спортно лято”. 

Д. С. 

„Лужница” - „Балкански” 1 : 2 (0 : 0) 

В мача между двата окръжни „зонаши” 
„Балкански” заслужено стигна до трите 
точки. Домакините играха много слабо. Играч 
на срещата – Саша Васов от „Балкански”. 

В следващия кръг „Балкански” дома-
кинства на отбора „Будучност” от Ора-
шйе на 2 септември от 16,30 часа. 

 
Д. С. 

Двадесетина планинари, членове на 
Спортното дружество за планинарство 
„Младост“ от Босилеград, участваха в тра-
диционното изкачване на Черни връх (2 
290 м) на планина Витоша, което Българ-
ският туристически съюз организира по 
повод отбелязването на 122-годишнината 
на организирания туризъм в България и 
167 години от рождението на Иван Вазов. 

На 27 август 1895 г., по инициатива на 
писателя Алеко Константинов, 300 души 
са тръгнали от Народния театър в София 
и са изкачили най-високата точка на 
Витоша. Тази дата е приета като рождена 
дата на организирания туризъм в България.

Зам.-председателят на СДП „Младост“ 
Ненад Александров каза, че това е поред-
ното участие на босилеградските планинари в 
изкачването на Черен връх и добави, че в двете 
посоки са изминали около 14 км. Разноските 
за транспорта на босилеградските плани-
нари до София е поела Община Босилеград. 

П.Л.Р.    

Планинари от Босилеград  
изкачиха Черни връх на Витоша

На откриването на сезона в 
Димитровград се случи истин-
ска драма. Зрителите видяха чак 
седем попадения и два големи 
обрата. Накрая заслужено три-
уфираха домакините с 4 : 3, но 
след много мъка и напрежение. 
Бе видян добър футбол. И двата 
отбора играха откровено. Освен 

куп попадения, публиката видя 
поне още толкова благопри-
ятни положения за отбеляз-
ване на голове. Мачът бе игран 
пред около 200 зрители. Рефер 
бе Митар Кликовац от Ниш 
(7,5). Играч на мача бе С. Васов. 

Д. С. 

Футбол – Зона „Юг” I кръг 

Драма в Димитровград 

Международен турнир по дартс  
„Лукавица оупън 2017” 

Отборът „Цариброд”  
победител при възрастните 

В Димитровград се про-
веде първият Международен 
турнир по дартс „Лукавица 
оупън 2017”, на който се със-
тезаваха отбори от Сърбия, 
България и Черна гора в кате-
гориите пионери и възрастни. 

Проявата се проведе в 
спортната зала. Инициатор 
бе група граждани от край-
градското село Лукавица, 
която спортното събитие 
организира с помощта на 
ведомството за спорт „Спор-
тно-туристически център 
Цариброд”, Община Димит-
ровград и МО Лукавица. 

В турнира участваха пред-
ставители на съюзи на инва-
лидни пенсионери от Сърбия 
и България. В началото на про-
явата към гостите се обърна 

Ружица Алексова, просло-
вута състезателка по спортна 
стрелба от Димитровград, по-
точно – от с. Лукавица, а след 
това те бяха приветствани 
и от директора на „Спор-
тно-туристическия център 
Цариброд” Васил Андреев. 

В пионерска конкурен-
ция триумфира отборът 
„Баскеташи”, втори - „Лука-
вица ТНТ тим”, а трети 
- „Лукавица пионер тим”. 

В категорията на възрас-
тните участие взеха общо 
16 отбора. Победител 
стана отборът „Цариброд”, 
второ място зае - „Лука-
вица сениор тим”, а трето 
– „С06“ от Крагуевац. 

 
Д. С.

Акция по кръводаряване  
в Димитровград 

На 18 август в Димитровград се проведе шестата за 
тази година доброволна акция по кръводаряване. Във 
фоайето на Центъра за култура в Димитровград дой-
доха, за да подадат ръката си 30 хуманни граждани. 
Организаторите от Института за кръвопреливане от 
Ниш и местната червенокръстка организация спо-
делиха удовлетворението си и от този брой кръвода-
рения, предвид, че става дума за сезон на годишни 
почивки, когато много от жителите са извън общината.

Следващата акция по кръводаряване в 
Димитровград е насрочена за края на септем-
ври пак във фоайето на Центъра за култура. 

Д. С. 
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Вечна и блажена памет!

На 4 септември се навършват ПЕТ ГОДИНИ,  
откакто напусна този свят, за да живее вечно с 

Господа обичаната ни съпруга, майка и баба

ВЕЛИКА ХРИСТОВА 
от Димитровград

Достойно извървя своя земен път. Скъпа наша, почивай си от 
трудовете в радостта на райските безпредели!

 
От най-близките

На 5 септември се навършват ЧЕТИРДЕСЕТ ДНИ от 
смъртта на нашата мила и непрежалима майка, 

баба и прабаба

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА – ЛОМНИЧКА 
15.06.1927 – 28.07.2017 

Панихидата ще се състои в 11 часа на гробищата 
в Извор, каним близки и познати  

да ни придружат.

С много обич и светли спомени винаги ще живее в нашите сърца. 

Поклон пред светлата й памет!

Опечалени: синът Здравчо и  
дъщерята Калинка със семействата си

Пакост 

На кого са пречили доматите на Лида? 

Димитровградчанката 
Лидия Антова неотдавна ни 
повика да погледнем и засне-
мем как неизвестен хулиган 
й счупил няколко стъбла на 
домати, които засадила в 
двора си. Жичената ограда 
е нисичка, хулиганът я пре-
скочил и направил белята. 
Лида живее в квартала „Стро-
шена чешма”. Нашето пред-
ложение бе да си купи още 
по-висока жичена мрежа 
(трябват й само някъде 
около 5-6 метра дължина) и 
по-този начин евентуално да 
се спаси от хулиганите, ако 
от тях изобщо има спасение. 

Пред вестника ни тя каза, 
че не се е оплаквала в полици-
ята. Предполага, че вредата е 
нанесло едно димитровград-
ско дете, което и по-рано я 

тормозило, но не е сигурна 
и затова не може да посочи 
с пръст в никой. Разказа ни 
обаче, че детето я намра-
зило след като веднъж слу-

чайно го видяла как на едно 
място се опитвало с камък 
да разбие катинар.  Подвик-
нала му, но детето толкова 
нехайно се държало, та дори 
я и обидило грозно. После 
при една среща в града пак я 
обиждало и дори я замерило 
с огризка от ябълка. Заинте-
ресовала се кое е това дете, 
намерила го в училището, 
поговорила по темата с пред-
ставителите на училището, а 
след това и с родителите му. 

Дали това дете е счупило 
доматите или не, не се знае. 
Във всеки случай желанието 
й бе да покаже, обръщайки 
се чрез вестника ни, какви 
пакостливи хора (или 
деца?) има в Димитровград. 

Б. Д. 

Това е прекрасна фотография! Това направо е шедьовър в 
областта на фотографията. Кой би казал, че два чадъра могат 
да изглеждат толкова поетично? Единият сякаш е от мъжки 
род (черният) и ухажва този с бялата дръжка. Черният е 
„стегнат” като истински мъж и малко като че ли се перчи, 
докато платното на „бялата дама” не е събрано, така че при-
лича на някаква рокля. A може да бъде и развеяната й коса?  

На фона на „любовната сцена” - ясно, кристално чисто 
синьо небе. 

Да, това е фотография на димитровградчанина Ратко Став-
ров, гимназиален учител по сръбски език и литература в 
местната гимназия и „майстор на фотографията”.         Б. Д.

Любопитно

Най-скъпият мед струва 
5000 евро за килограм

Най-скъпият мед в целия свят се произвежда в Турция 
и се продава на цена от 5000 евро за килограм. Специал-
ният мед “Елвиш” се добива в пещера с дълбочина 1800 
метра край град Артвин в долината Сарикаир, разполо-
жена в североизточна Турция. “Елвиш” е толкова скъп, 
защото се произвежда по възможно най-натурален начин. 
Богатата на минерали пещера обогатява допълнително 
меда. Преди години местните жители забелязали, че в 
пещерата влизат пчели, което ги довело на мисълта, че 
вътре може да има мед. С помощта на професионални 
катерачи те слизат долу и откриват 18 килограма мед, 
разположен по сферичните стени на недрата на пещерата.

Медът веднага е изпратен за анализ във френска лабо-
ратория, който показва, че е на 7 години и е изключи-
телно богат на минерали. Първият килограм от меда 
е продаден на търг във Франция за 45 000 евро. Година 
по-късно фармацевти от Китай си купуват още един 
килограм за 28 000 евро. В момента цената на кило-
грам “Елвиш” е 5000 евро, а медът се продава в раз-
фасовки от 170 и 250 грама. Високото му качество го 
прави особено подходящ за медицинско приложение.

С.Б.

Смиловското куче 
Джура

Кучето Джура е една много известна фигура 
в с. Смиловци, а и по-широко. Макар че прите-
жава всички редовни документи за един дома-
шен любимец и като негов собственик се води 
нашата приятелка Бета (Елизабета Георгиева), 
Джура не седи само в техния двор. Той е селски 
любимец, всички го познават, с всички си дру-
гарува и е добре дошъл във всеки двор. Както 
казват местните хора, Джура не лае никой, а 
ако се случи да залае някого, това означава, че 
той е много лош човек. С него са свързани и 
няколко анекдоти, една от които е следната:

„Един ден Джура си лентяйствал в двора на 
едни смиловчани. Домакинята била ангажи-
рана около приготвянето на обяда в лятната 
кухня. След като го приготвила, тя преместила 
тенджерата на масата, за да поистине до обяда 
и влязла в къщата да си върши някоя друга 

работа. Уханието на манджата омаяло сетивата 
на Джура и той не мажал да устои на изкуше-
нието, качил се на масата и се почерпил с вкус-
ната манджа. Какво след това домакинята е 
предложила на домашните за обяд не можаха 
да ни кажат, обаче със сигурност се е научила 
да бъде по-внимателна следващия път.“ 

На Джура може и да му бъде простено това 
прегрешение, та той е само куче, по-важно 
е хората да не губят доверие едни в други.

Д. Х.

В рамките на проекта „Културен център Цари-
брод - Развитие на информационната и културна 
дейност на българското национално малцинство в 
Сърбия“ на 25 август Родното сдружение „Цари-
брод“ организира  посещение на Центъра за хипо-
терапия край Смиловските езера за 35 деца, които 
ползват услугите на ведомството „Мара“ от Ниш. 

Дицата са били съпровождани от възпитатели, 
инструктори, психолог, педагог и лекар от Центъра 
„Мара“. 

Децата от ведомството „Мара“  
от Ниш на Смиловските езера
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Афоризми                                  Симеон КОСТОВ
Бялата чума ще реши всичките 
проблеми.
За да не потъне в дългове, качи 
се на бесилката.
Адам и Ева били голи и боси, а 
живеели в рая. Май и ние сме в 
рая.
Искаше да се омъжи за интели-
гентен  мъж. Беше забравила, че 
такива не се женят.
И за тъпчене на място е нужен 
оптимистичен ритъм.

*

*

*

*

*

Добре де, аз съм блондинка. А за 
вас кое е обяснението?
Той не е газил през трупове. Из-
чакал да ги погребат.
И внуците ни ще носят нашето 
бреме.
Нямаме вече за какво да се 
радваме. Дайте ни нови обеща-
ния.
На престъпниците не съобща-
ват имената, а само инициалите. 
Да не им се попречи в кариера-
та.

*

*

*

*

*

* В училище на последния 
чин играят карти. Учителят 
прибира картите и наказва 
немирниците. След края на 
часа учителят ги пита:

- Разбрахте ли защо ви нака-
зах?

- Да - отговаря най-смелият - 
не трябваше да цакам с попа.

 * Отива Иванчо на училище 
с подуто и насинено лице. Учи-
телката загрижена го пита:

- Иванчо, какво се е случило 
с теб?

- Нищо, кацна ми една оса 
на бузата...

- И те ужили?
- Не можа! Татко, я уби с 

лопатата!
* Учителката пита:
- От къде са произлезли 

хората?
Иванчо:
- Бог ги е създал!
Учителката:
- Не е вярно, хората са про-

излезли от маймуните.
Иванчо:
- Вашето родословно дърво, 

не ме интересува! 
* Учителка задава въпрос на 

ученик:
– Какво работи майка ти?
– Майка ми е консултант.
– Чудесно! А къде работи?
– В къщи – непрекъснато 

дава акъл на баща ми.

* Учителка изпитва ученик.
– Разкажи урока!
Ученикът мълчи.
– Кажи поне заглавието на 

урока!
Ученикът мълчи.
– Какъв предмет учим сега.
Ученикът мълчи. По едно 

време от задния чин се чува 
глас.

– Леле! Тая вещица го раз-
хожда из целия материал!

* Госпожата пита Иванчо: 
- Иванчо, ако ми кажеш 9 

африкански животни, няма да 
те изпитвам до края на годи-
ната! 

Иванчо мислил, мислил и 
накрая казал: 

- 6 слона и 3 лъва.
* Учителка по математика 

казва на класа: 
- Намерете решението на 

задачата. 
На задния чин се чува глас: 
- Може ли да намерим вра-

тата, за да излезем?
* Върви Иванчо с баща си 

покрай училището.
– Сине, в това училище ли 

учиш?
– Да.
– Преди двадесет години аз 

също тук съм учил.
– Сега разборам, какво е 

имал предвид директора, 
когато каза, че такъв идиот в 
училището двадесет години не 
бил виждал.

Вицов е

Здраво баба Сускье
Много се извинявам што ти одма 

не одговара на писмата, ама ка ти 
напишем кву муку сам имал, че ми 
простиш. И я, за извинение, че ти 
напишем неколко писма поред. 

Бабо Сускье, убаво се сечаш, ка 
беомо млади. Приближеше ли се 
лето, започньемо да правимо пла-
нове и вревимо кой куде че иде на 
одмор. Йедни вале Грчку, некой 
Ядранско море, некойи Църно море... 
Съга дойде време (а и много си оста-
ремо) па колка не иде лето – друщ-
вото си кьути и само слути. Ако се 
некой огребе да отиде у баню преко 
пензионерите – добре. Я с године не 
съм мърдал на далеко из мойе село, 
а и да ти искрено кажем, къв сам 
недъгав, не иде ми се нигде, а и не 
съм за никуде. Ама това лето се деси 
некикво чудо. Седимо с унукатога, 
мезимо, густирамо си пиво ко пиле 
цивку, телевизорат си работи. По 
йедно време унукат рече: - Кьути дедо, 
орате за нас. Я се заслуша, а они вреве 
кико пущили нов пут од Паланку 
до Пирот. И сликали га одозгоре 
–  убавило. Унукат тикье рече: - Айде 
дедо, ютре че идем за Ниш, да пове-
зем и тебе. Да изпратимо батка за 
Гьерманию, а и да севтошеш убавият 
пут. И я, нали сам си лък на акъл, а 
може и пивото малко да помогну  
– пристадо. Че путуйем. Чула жаба 
конь се кове, па и она дигла ногу. 

Ка минумо Пирот, унукат зацепи 
по ридищата, по нов, убав пут, ама 
не йе тия що га гледа на телевизиюту. 
– Дете, окну му я, нещо усмете, що не 
идеш по убавият пут що га даваше 
на телевизиюту. – Кьути дедо, седи 
и гледай, рече ми унукат. Видиш 
ли дека йе и тия пут нов, убав. За 
наше село нема никикъв пут, а ти 

наодиш ману на 
тия. Ма не наодим 
му ману, мислим си я. Седим, кьутим 
и гледам. Доле у долинуту новият 
пут се истегнул ко ялова лисица, по 
ньега иду кола. – Дете, не издржа я да 
кютим, па видиш ли дека по новият 
пут иду кола. – Ама дедо, погледай 
по-убаво. Видиш ли дека колата иду 
само нагоре, а камто Ниш не иду 
нийедна кола. Погледа по-убаво. 
Верно тека. Путат за Ниш пърди 
празан. – Сине, пак питам, дали су 
пущили путат само за камто нас, а 
съга чекаю да дойде некой големъц 
и да пущи путат и за Ниш? – А бре 
дедо, ти си скроз излапел. Па куде 
си видел да се пуща половин пут, 
на йедну страну, а после на другуту. 
И нема да дооди никой големъц, 
тия пут йе пущен йош преди некою 
годин, имаше и на телевизиюту. 
Само беше друскав, недоправен, па 
съга си га доправляю? – Бре, бре, 
цъкам си я, верно не съм видел и чул 
да се пуща половин пут, ама при нас 
много работе су некико на кьоше, 
осем свет, све може. А си и ядуйем 
– пойдо да се возим по новият пут, 
а се млатим по ридищата. – Ама 
ка се завърчамо, че минемо ли по 
новият пут, кажем на унукатога, да 
ми мине мука. – Добре дедо, рече он.

Бабо Сускье, зачас стигомо у 
Ниш. У Ниш не съм бил од моби-
лизациюту, ка идомо да се бийемо 
с усташе у Вуковар. Ка видо 
колко много се променил, разу-
бавил и разширил, мину ме ядат. 

Съга много здравлье на тебе 
и деда Лулу. Па че ти пишем ко 
съм се провел у Ниш и ко съм 
си дошъл ка се върнем дома. 
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