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Трима нови инвеститори  
идват в Босилеград
„С цел привличането на инвеститори в Босилеград об-
щинското ръководство води интензивни преговори с 
трима чуждестранни инвеститори, които възнамеряват 
да открият производствени цехове в общината“, каза 
кметът Владимир Захариев на извънредната прескон-
ференция, която общинското ръководство свика мина-
лата седмица.

Захариев най-напред 
говори за инвеститора от 
Русия, който, както посочи, 
вече десетина пъти е идвал 
в Босилеград с цел открива-
нето на цех за преработка на 
зеленчуци в бившата фабрика 
за преработка на плодове и 
зеленчуци на „Здравле” от 
Лесковац, която от 2006 година 
е собственост на Община 
Босилеград. Кметът уточни, 
че всички машини в цеха са в 
добро състояние и производс-
твото може да започне веднага. 
„Дълго чакахме инвеститор за 
този цех и смятам, че сме го 
намерили. Освен че иска да 
настани на постоянна работа 
100 работници, руският инвес-
титор възнамерява да анга-
жира и 60 сезонни работници. 
Със същия капацитет фабри-
ката работеше и когато бе в 
състава на „Здравле”“, каза 
Захариев.

Вторият инвеститор е бел-
гийско-гръцка фирма, която 
иска да задвижи производс-
твото в текстилния завод 
„Кобос”. Кметът изтъкна, 
че става дума за инвеститор, 
който цялото си производство 
на дънки пласира на пазара 
в Европейския съюз и който 
планира през първите два 
месеца след откриването на 
цеха да ангажира на работа 
73-ма души, до края на пър-
вите 6 месеца - 181, а до края 
на първата година - 240 работ-
ници. Захариев добави още, че 
новият инвеститор в „Кобос” 
вече върши подготовки за 
ремонт на системата за парно 
отопление в обекта. 

Третият инвеститор идва 
от Чехия и е заинтересован 
да вземе под наем обекта на 
бившата  фабрика за произ-
водство на чорапи „Зеле Вел-
кович” от Лесковац, в който 
да открие цех за преработка 
на дърво. И този инвеститор, 
който вече има своя фирма 
в Сърбия, също възнамрява 
да ангажира най-малко 100 
работници.

Захариев изтъкна, че във 
връзка с привличането на спо-
менатите инвеститори общин-
ското ръководство е иници-
рало и среща с министъра на 
стопанството на Р Сърбия г-н 
Горан Кнежевич. 

„По време на срещата 
ни подробно запознахме 
министър Кнежевич с прего-
ворите, които водим с всички 

инвеститори. Той бе въодуше-
вен от нашите настоявания за 
привличане на инвеститори 
с цел осигуряване на работа 
и поминък на гражданите“, 
подчерта кметът и добави, 
че на срещата е присъствал и 
държавният секретар в това 
министерство Драган Стева-
нович. 

„Що се касае до общината, 
въз основа на валидните закони 
ние като община, която  при-
надлежи към групата на нераз-
витите, можем безвъзмездно 
или под така наречен „нулев 
наем”, да предоставяме цехо-
вете на инвеститорите. Единс-
твеното тяхно задължение ще 
бъде да ангажират на работа 
най-малко 100 лица и редовно 
да си плащат сметките за 
комунални услуги и ток, както 
и да изплащат редовно запла-
тите и другите принадлеж-
ности на заетите и да положат 
банкова гаранция в размер на 
една месечна заплата за анга-
жираните работници. Това 
важи за всички инвеститори, 
които идват в Босилеград“, 
каза Захариев. Той поясни, че 
според закона, инвеститорите 
най-напред се регистрират в 
общината и подават писмо, с 
което потвърждават заинте-
ресоваността си за откриване 
на цех в Босилеград, както и 
инвестиционен проект и план 
за работа. Общината вече е 
сформирала комисия за раз-
глеждане на исковете, които 
след това ще бъдат предоста-
вени на  Общинската скуп-
щина за одобрение. 

От друга страна инвестито-
рите имат право да получат 
субсидии от държавата, т.е. 
от министерството на стопанс-
твото, за всяко новооткрито 
работно място. За да осъщест-
вят този вид субсидии, новите 
инвеститори трябва да предо-
ставят инвестиционни проекти 
и динамика на ангажирането 
на работници, както и други 
необходими документи, а въз 
основа на тях министерството 
изчислява и им разрешава 
размера на субсидиите. 

По думите на кмета посоче-
ната процедура продължава 
от 60 до 90 дни. „Имаме обе-
щания от министерството, че 
те ще ускорят процедурата 
и много скоро ще поканят 
инвеститорите на договор 
за отпускане на субсидии“, 
изтъкна Захариев.      П.Л.Р.

Пресконференция на общинското  
ръководство в Босилеград 

Лекари от ВМА  
в Белград  
ще вършат  
прегледи  
в Босилеград 

От този петък втози петък впетък в 
Босилеград ще идват 
лекари-специалисти от 
Военно медицинската 
академия в Белград, които 
в Здравния дом ще вър�атЗдравния дом ще вър�атия дом ще вър�ат 
безплатни прегледи на па-на па-
циентите от на�ата община,те от на�ата община, от на�ата община,на�ата община,община,, 
съобщи кметът ВладимирВладимир 
Захариев на пресконферен-на пресконферен-а пресконферен-
цията, която даде миналатата, която даде миналата 
седмица в заседателната 
зала на Общинската 
скупщина.. 

Той заяви, че общинатазаяви, че общината 
като основател на Здравния 
дом има задължение и 
винаги се старае да осигури 
необходими условия за 
работа на ведомството и да 
обезпечи качествена здравна 
защита на гражданите от 
общината. За пореден път 
Захариев  изказа огромна 
благодарност към всички 
институции в Р България, 
които от 2009 г. допреди двадопреди двапреди два 
месеца са оказвали всякакъв 
вид безплатно медицинско 
обслужване на пациентите от 
Босилеград, както и на нашите 
сънародници от вътрешността 
на Сърбия във ВМА в 
София, през който период 
са извършени над 1�� 000над 1�� 000 
медицински прегледи, редица 
операции и др. „Изказвам др. „Изказвам 
огромна благодарност към 
началника на ВМА г-н Тонев, с 
когото нашата община сключи 
договор през 2009 г., към 
началниците на ВМА, които 
след него бяха на този пост -  
г-н Кацаров  и г-н Петров, както 
и към премиера г-н Бойко 
Борисов. Ние като общинабщина 
през целия период бяхме 
безплатен сервиз и помощ 
на пациентите за лекуването 
им във ВМА в София, 
осигурявайки им логистична 
подкрепа чрез транпорт 
до София, евидентиране 
и подаване на заявки за 
съответни прегледи, договор 
за операции и др., обаче за 
самото лечение заслугит���� 
принадлежат на ВМА и 
на персонала в болницата. 
Защо през септември т.г. 
на общината бе спряно по-
нататъшното съдействие с 
ВМА не ми е известно и не 
искам да го коментирам”, 
заяви той.   

Както изтъкна Захариев, 
след прекратяването на съдейс-
твието с ВМА в София общин-
ското ръководство реши да 
потърси друго решение, а 
всичко с цел осигуряване на 
качествена здравна защита на 
гражданите. „Затова в договор 
с директора на Здравния дом 
д-р Горан Василов отправи-
хме иск до ВМА в Белград за 
командироване на лекари-спе-

циалисти по офталмология, 
оториноларингология, карди-
ология, ортопедия, невроло-
гия, урология и трансфузио-
логия, които от този петък ще 
започнат да вършат прегледи 
в нашия Здравен дом”, посочи 
първият човек на общината. 
Той уточни и че се водят 
преговори за идването и на 
лекари-специалисти от дру-
гите области, в зависимост 
от нуждите на пациентите. 
Заинтересованите пациенти 
трябва да се явят в общината, 
въз основа на което ще бъдат 
подавани искове към ВМА за 
ангажиране на лекари-спе-
циалисти, а Здравния дом 
ще осигурява необходими 
помещения и други условия 
за провеждане на прегледи и 
лекарски интервенции. Дина-
миката на идването на спе-
циалистите в Босилеград ще 
зависи от нуждите на пациен-
тите. „Подчертавам, че всичко, 
което правим, предварително 
го договаряме със Здравния 
дом и със съответните репуб-
ликански министерства”, каза 
Захариев. 

По думите му ангажира-
нето на лекарите от Военно-
медицинската академия в 
Белград няма за цел да уни-
жава работата и качеството 
на лекарите в босилеградския 
здравен дом, нито на дру-
гите здравни ведомства във 
вътрешността на Сърбия, а 
напротив, това е насочено към 
подобряване качвеството на 
здравните услуги за пациен-

тите от нашата община чрез 
допълнително ангажиране на 
още лекари-специалисти, с 
каквито не разполага нашето 
здравно ведомство. 

Освен лекарска помощ, 
която лекарите от ВМА ще 
оказват в Босилеград, догово-
рено е и безплатно лечение на 
пациенти от нашата община 
във ВМА, така че още тази сед-
мица в здравната институция 
на шестима пациенти от Боси-
леград ще бъдат извършени 
операции на херния, гръбна-
чен стълб, щитовидна жлеза 
и жлъчка.    

„Изказваме огромнаИзказваме огромна 
б л а г о д а р н о с т  к ъ м 
Правителството на Сърбия 
начело с премиерката Ана 
Бърнабич, към президента 
А л е к с а н д ъ р  В у ч и ч , 
министрите на отбраната и 
здравеопазването, Александър 
Вулин и Зоран Лончар, 
както и към всички други 
лица, които са дали принос 
за отварянето на вратите и 
създаването на възможност 
за качествено лечение на 
пациенти от общината, както 
в Босилеград, така и във ВМА в 
Белград, с което ще се улесни 
процедурата за лечение и ще 
се спестят пари и време на 
нуждаещите се от лекарска 
помощ. По този начин 
нашите съграждани няма 
да се различават от другите 
граждани в Сърбия и ще имат 
качествени здравни услуги”, 
заяви кметът. 

П.Л.Р. 

* На пресконференцията бе изтъкнато и че общината, 
съгласно договора със Здравния дом, ще отпусне стипендия 
за един лекар, който ще замине на специализация по 
гинекология, тъй като сегашният лекар гинеколог след 

няколко години трябва да излезе в пенсия.
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Трейс ПЗП Враня

Извършени подготовки за 
работа при зимни условия

Вучич и Борисов  
разговаряха 
по телефона

В текста, който е публикуван на официалния сайт на 
президента на Република Сърбия - www.pr��ds��dnik.rs, 
се казва:

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич 
разговаря по теллефона с премиера на Република България 
Бойко Борисов за продължаването на сътрудничеството 
в рамките на Съвета за сътрудничество между Сърбия, 
България, Румъния и Гърция.

Двамата държавници се съгласиха, че следващото засе-
дание на Съвета за сътрудничество между  Сърбия, Бъл-
гария, Румъния и Гърция, което ще се проведе в началото 
на декември в Белград, ще бъде още една възможност да 
се направи повече за подобряване на  сътрудничеството 
между двете страни, както и на целия регион, за благоде-
нствие и икономически прогрес на всички.

Вучич благодари на Борисов за силната и продъл-
жителна подкрепа на България за европейския път на 
Сърбия. Той подчерта, че има големи очаквания от бъл-
гарското председателство на ЕС през първата половина на 
следващата година и изрази надежда, че разширяването 
на ЕС ще бъде сред приоритетите на председателството 
на България. Двамата събеседници също изразиха значе-
нието на подобряването на върховенството на закона, не 
само в светлината на спазването на стандартите на ЕС и 
напредъка по европейския път, но и като добър сигнал за 
чуждестранните инвеститори по отношение на създаването 
на стабилна бизнес среда.

Президентът Вучич и премиерът Борисов обсъдиха 
напредъка на инфраструктурните и енергийните про-
екти на двете страни, които ще помогнат за свързването 
в рамките на Берлинския процес, като автомагистралата 
Белград-София и газопровода. Те обсъдиха и началото на 
по-сериозно сътрудничество за развитието на железопът-
ните линии и транспорта между Сърбия и България.

 
Редакция в „Ново Братство“

Център за  
извънредни  
ситуации ще бъде 
построен  
във Враня

На входа във Враня на площ от 20 
хиляди квадратни метра  ще бъде пост-
роен Регионален  център за  извънредни 
ситуации. Това заяви ръководителят на 
отдела за извънредни ситуации в Пчинска 
административна област  Ведран Ташко-
вич. Според думите му  тази инвестиция 
ще бъде от голяма полза за целия район 
и освен обезпечаване на сигурността ще 
има и икономическо значение. 

“Когато приключи изграждането на 
регионалния център във Враня  и когато 
такива центрове бъдат построени по 
Коридора в Нови Сад, Белград и Ниш, 
ще имаме възможността за превозване 
на опасни товари, нефтопродукти и др.”, 
казва Ташкович.

Той отбеляза, че държавата вече е отде-
лила значителни средства за документа-
цията и местоположението на проекта и 
че се очаква стартирането на строител-
ните дейности.

С.Б.

Режимът на работа при 
зимни условия в предпри-
ятието за поддържане на 
пътища „Трейс ПЗП Враня”, 
в чийто състав е и босилеград-
ският пункт за поддържане 
на пътищата, стартира на 1�� 
ноември и ще продължи до 
31 март следващата година. 
Във фирмата, включително 
и в босилеградския пункт, са 
извършили необходимите 
подготовки, за да могат да 
отговорят на всички предизви-
кателства през зимния период, 
потвърди за нашия вестник 
директорът на „Трейс ПЗП 
Враня” Предраг Спасов.  

Босилеградският пункт раз-
полага с необходимата меха-
низация - два камиона-снего-
рини, булдозер и грейдер за 
почистване на снежни преспи, 
техника за разпръскване на сол 
и пясък, както и с достатъчно 
количество сол, каменни 
фракции и пясък за посипване 
на пътното платно. В пункта 
са сформирани и екипи за 
денонощно дежурство, които 
в зависимост от климатичните 
условия са подготвени посто-
янно да поддържат пътните 
участъци. 

Според графика освен реги-
оналния път от Божица до 

граничния преход Рибарци, 
който е включен във „Втория 
приоритет” за поддържане на 
пътищата при зимни обсто-
ятелства,  босилеградският 
пункт поддържа и участъ-
ците от Босилеград към Горна 
Любата, Дукат и Голеш, по-
голяма част от които са без 
асфалтова настилка. 

Фирмата „Трейс ПЗП 
Враня” поддържа пътната 
мрежа в Пчински и Ябла-
нишки окръг, чиято обща дъл-
жина е 1 178 132 километра, 

от които 190 609 са в т. нар. 
„I Б група”, а останалите 987 
��23 са от „I А група” и „II Б 
група” за поддържане през 
зимните месеци. В състава на 
предприятието са 10 пункта, 
в които за този зимен сезон 
са осигурени 4 200 тона сол и 
7 900 тона каменни фракции, 
както и 28 камиона-снегорини 
с разпръсквачи на сол и пясък, 
13 багера, 3 грейдера, 3 бул-
дозера и 3 специализирани 
возила с фрези.

П.Л.Р.

* Необходимите подготовки за работа при зимни условия са 
извършени и в  босилеградското Публично предприятие за 
строителни площи и пътища, което отговаря за поддържане на 
улиците в града и село Райчиловци, както и за некатегоризира-
ните пътища в селата. Директорът на предприятието Страшко 
Апостолов казва, че са осигурили достатъчни количества сол и 
каменни фракции, а разполагат и с необходимата механизация 
за качествено поддържане на улиците и пътищата. 

Представители на Канцеларията на НС на българите  
в Звонци посетиха Босилеград

80 книги  
„История на  
България”  
за бъдещите  
кандидат-
студенти

Представители на Канцела-
рията на Националния съвет на 
българите в Сърбия от с. Звонци 
в състав Иван Таков, координатор 
на Канцеларията, Саша Златанов и 
Драгиша Глигоров  неотдавна посе-
тиха Босилеград, където на ръко-
водството на НС връчиха 80 книги 
„История на България”, предна-
значени за подготовка на кандидат-
студентските изпити за записване 
във висшите учебни заведения в 
България. Книгата е издадена от 
Българската академия на науките. 
Дарението е осигурено от Асоцията 
на денталните лекари и мениджъри 
в България, начело на която е д-р 

Радослав Таков, по потекло от с. 
Звонци. Асоциацията е осигурила 
200 такива книги, а Канцеларията 
на НС в Звонци ги разпределила 
за бъдещите кандидат-студенти 
в Босилеград, Димитровград и в 
други градове в Сърбия.

От ръководството на НС изка-
заха благодарност за това дарение 
и изтъкнаха, че книгите наскоро 
ще бъдат предоставени на четвър-
токласниците от босилеградската 

гимназия, които възнамеряват да 
продължат образованието си на 
някой от ВУЗ-овете в България. 

На срещата между председателя 
на НС на българите в Сърбия Вла-
димир Захариев, зам.-председа-
теля Стефан Стойков и секретаря 
Игор Антимов с представителите 
на Канцеларията на НС в Звонци 
бяха обсъдени досегашните и бъде-
щите им съвместни дейности.

П.Л.Р.
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Гражданското сдружение 
“Цариброд” неодавна в поме-
щенията си в Ниш организира 
кръгла маса на тема “Опити 
в работата на националните 
съвети в Сърбия”. Тази кръгла 
маса е част от проекта, който 
сдружението реализира с под-
крепата на Министерството на 
външните работи на Репуб-
лика България и на Генерал-
ното консулство на Република 
България в Ниш.

На заседанието присъства 
Николай Колев от Генерал-
ното консулство на Р България 
в Ниш, който поздрави при-
състващите и изрази задоволс-
твото си от такива срещи. Той 
пожела на представителите 
на българското национално 
малцинство да развиват и 

укрепват сътрудничеството 
помежду си.

На срещата присъства и 
първият председател на Наци-
оналния съвет на българското 
национално малцинство в Сър-
бия д-р Ангел Йосифов, който 
направи преглед на работата 
си и сподели с присъства-
щите своя опит. Той подчерта 
успешното сътрудничество с 
националните съвети на унгар-
ските и босненските нацио-
нални малцинства в Сърбия 
и изтъкна, че това сътрудни-
чество трябва да продължи, 
тъй като нашият Национален 
съвет може да се възползва от 
такъв вид сътрудничество и да 
възприема добри идеи. Зад 
прогреса на едно национално 
малцинство трябва да стои 
хомогенна работа на всички 

негови членове, а съперничес-
твото между тях е негативно 
явление. Той припомни, че 
образованието, културата, 
информирането и служебната 
употреба на езика и писмото 

са приоритети в работата на 
Националния съвет.

В дискусията се включиха 
и Деян Милев, член на Наци-
оналния съвет и общински 
съветник в Общинския съвет в 
Димитровград, Марян Мила-

нов, автор на “Виртуалния 
музей на Цариброд”, както и 
председателят на Сдружение 
„Цариброд” д-р Любен Алек-
сов. Модератор на събитието 
бе Перица Стойчев, зам.-пред-
седател на Сдружение „Цари-
брод”.

Д-р Любен Алексов заяви, 
че Сдружение “Цариброд” 
се застъпва за опростяване на  
процедурата за придобиване 
на българско гражданство за 
принадлежащите към  българ-
ското малцинство в Сърбия и 
че ще работи активно по фор-
мирането на избирателните 
списъци за предстоящите 
избори за четвъртия нацио-
нален съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия. 

С. Дж.

Заседание на ОС в Босилеград
На десетото си редовно засе-

дание, което се проведе на 21 
ноември, Общинският парла-
мент в Босилеград прие отчета 
за стопанисването на бюджета 
през първите девет месеца на 
годината и третото изменение 
и допълнение на бюджета за 
2017 година. Според третото 
изменение и допълнение бюд-
жетът на Община Босилеград 
за настоящата година възлиза 
на ��94 ��32 762 динара. 

Въз основа на това измене-
ние бяха извършени и опреде-
лени промени в сумите, които 
се отделят на институциите и 
организациите, които пряко 
или непряко ползват  бюд-
жетните средства. Бяха приети 
и измененията и допълнени-
ята на финансовите планове 
на Общинското управление, 
Общинския съвет, Председа-
теля на общината, Общинската 
скупщина, Центъра за култура 
„Босилеград”, Народната 
библиотека „Христо Ботев”, 
Публичното предприятие за 
строителни площи и пътища, 

„Услуга”, Основното училище, 
Гимназията, Центъра за соци-
ални грижи, Спортния съюз, 
Детската градина „Детска 
радост” и Здравния дом.    

На заседанието бе при-
ето Решение за комунално 
уреждане и хигиена на тери-
торията на общината; Реше-
ние за общинска комунална 
инспекция; Решение за 
осигуряване, разполагане и 
управление с имуществото, 
което е собственост на общи-
ната; Решение за строителни 
площи; Решение за даване под 
наем на делови помещения, 
които са собственост на общи-
ната и др. 

Съветниците преизбраха 
Миодраг Якимов за изпъл-
няващ длъжността директор 
на Туристическата организа-
ция на Община Босилеград и 
досегашните членове на Упра-
вителния и Надзорния съвети 
(с малки изменения) на тази 
организация, тъй като им бяха 
изтекли мандатите.

    Общинският парламент 
избра двама нови членове на 
Управителния съвет в преду-
чилищното ведомство „Детска 
радост”, както и един член на 
Управителния съвет в гимна-
зията, предложени от съветите 
на родителите. Промените са 
извършени защото децата на 
досегашните членове вече не 
се учат в детската градина и 
гимназията. 

И тази сесия не мина без 
остри полемики. Между дру-
гото Невенка Костадинова, 
передседател на ОО на СНС, 
обвини общинското ръководс-
тво, че изборите за съвети на 
местните общности в селата 
провежда под прикритие, с 
цел да се изберат хора, близки 
на общинското ръководс-
тво. Тези обвинения негира 
началникът на Общинското 
управление Миодраг Яки-
мов, изтъквайки, че това не е 
вярно и подчерта, че винаги 
предварително по вълните 
на Ново Радио Босилеград 
гражданите във всички села са 

били осведомявани за насро-
чените събрания, на които ще 
се върши избор за съвети на 
МО. От опозицията крити-
куваха кмета и общинското 
ръководство и затова, че не се 
грижат за развитието на сто-
панството и селското стопанс-
тво в общината. Кметът Вла-
димир Захариев и зам.-кметът 
Стефан Стойков категорично 
отхвърлиха тези обвинения и 
запознаха присъстващите и 
слушателите на Ново Радио 
Босилеград, което и този път 
пряко излъчваше заседанието 
на ОС, с досегашните им дей-
ности, свързани с преговорите 
за ангажиране на трима чуж-
дестранни инвеститори, които 
възнамеряват да открият фаб-
рики в нашия град, а всичко 
с цел осигуряване на работа 
на гражданите. Те подчер-
таха и че са имали среща с 
министъра на стопанството 
на Сърбия Горан Кнежевич 
и държавния секретар в това 
министерство Драган Сте-
ванович, на която са догово-

рили съвместните дейности за 
откриване на производствени 
цехове в общината.  

П.Л.Р.

* Една част от 
съветниците от опо-
зиционната Сръбска 
прогресивна партия 
често по  време на 
заседанието свиреха 
със свирки в знак на 
недоволство, с което 
пречеха на кмета и на 
други дискутиращи от 
властвуваща партия по 
време на изказванията 
им от трибуната.

Бабушница

П р е д п р и я т и е т о  
“SANIT M & M” от Ниш 
извърши системна 
дератизация на гризачи 
в индивидуални дома-
кинства в територията 
на община Бабуш-
ница и околните села. 
Акцията бе проведена 
от 13 до 16 ноември.

Защитата от гризачи 
е извършена с отрова от 
групата на антикоагу-
ланти второ поколение.

Г.К.

Кръгла маса на тема “Опити в работата на НС в Сърбия”
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„Царибродска шушеница” за трети път 

Чудо в Димитровград!!! 
* Победител - Томица Милич от с. Чи-
ниглавци. * Кметът Владица Димитров 
сподели, че никога в живота си не е виж-
дал толкова посетители в Димитровград 
и добави, че такова нещо не е имало дори 
и по време на „Майските срещи”, докато 
промотьорът на проявата и председател 
на журито Стамбол Гещамов производи-
телите „упрекна”, че този път не са били 
добри, а – отлични. 

За трета поредна година в събота в Димитровград 
се проведе туристическо-кулинарното мероприятие 
„Дни на царибродската шушеница”. Щандове в 
залата в СЦ „Парк”, на които бяха предложени хра-
нителни продукти – предимно месни, но и млечни и 
други, както и различни безалкохолни и алкохолни 
питиета, имаха около 240 субекти – селскостопански 
домакинства и фирми, което е най-много досега. 
100-ина от тях бяха от Димитровградско, останалите 
от други среди в Сърбия. 

Броят на посетителите също бе най-голям досега. 
Организаторите прецениха, че в града по случай 
мероприятието са пристигнали към 20 хиляди 
туристи предимно от България. Дали е имало тол-
кова, дали са били може би малко повече или малко 
по-малко, надали има начини да се установи, но във 
всеки случай бяха – много. Проявата приличаше 
на панаир, тъй като щандове с различни селскос-
топански продукти, както и ръкоделия имаше и 
извън спортната зала. 

Журито начело с известния готвач по потекло от 
Димитровградския край Стамбол Гещамов оцени, че 
най-вкусна или, както израза подбраха организато-
рите в съответствие с местния говор - „най-благата” 
шушеница, е „дело” на стопанина от пиротското 
село Чиниглавци Томица Милич. Второ място 
зае димитровградчанинът Милян Велчев, докато 
на трето място се нареди Бане Манчич от Пирот. 
Прословутият кулинар Гещамов след определянето 
на най-добрите се обърна към производителите с 
думите: „Този път не бяхте добри, този път бяхте 
отлични!”. 

По време на мероприятието се прояви известната 
женска певческа група от София с изпълнения на 
традиционни български песни. Групата „разгадава”, 
както би се изразил Горан Брегович, „Мистерията 
на българските гласове”, ако тази мистерия изобщо 
е разгадаема. 

От детската гра-
дина се възползваха 
от мероприятието 
да наберат парични 
средства за лечението 
на заболели димит-
ровградски деца, като 
продаваха различни 

творби, сътворени пре-
димно от възпитани-
ците на това ведомство 
и то на цена, която не бе 
точно определена, а всеки 

„купувач” можеше сам да „разтълкува” колко твор-
бата струва и да сложи парите в приготвената за 
тази хуманитарна цел кутийка. 

Кметът на Димитровградско, когото журналис-
тите помолиха да сподели мнението си за проявата, 
каза, че „никога през живота си не е виждал толкова 
хора в Димитровград” и добави: „На 43 години съм, 
но не помня, че някога в града сме имали толкова 
посетители. Това дори не се е случвало и по време 
на някогашните „Майски срещи”. 

Димитров добави, че следващия път трябва да 
се обмисли начина как да се уреди паркирането в 
града, тъй като този път е забалязан голям проблем 
по въпроса. Изрази становището, че такова или 
подобно мероприятие би могло да се организира 
и напролет, сиреч – да не се чака следващия ноем-
ври. 

От навалицата на туристи в събота в Димитров- 
град „търкаха дланите си” и в местните магазини и 

кафенета. Уверихме се, че в заведенията в 
централната част на града в следобедните 
часове нямаше свободен стол да се седне 
и изпие кафе. Наистина нещо невиждано 
досега. С нескрито удовлетворение някои 
търговци и гостилничари пред „Ново 
Братство” споделиха бляна си „как хубаво 
би било така да е всеки ден”. Но все пак 
-  „Коледа не е всеки ден”.

Като успешен, по-точно извънреден, 
организатор на проявата официално се 
прояви местното ведомство „Спортно-
туристически център Цариброд”. Раз-
бира се, помощ на ведомството оказаха 
и органите на местното самоуправление. 
Заслуги за безупречната организация 

безспорно носят не само заетите в това ведомство, 
но и немалкия брой ангажирани по различна основа 
временни работници, които заради обема на задъл-
женията надали намираха време да си починат поне 
за малко в дните преди провеждането на проявата 
и по време на самата нея. Как в СТЦ „Цариброд” 
успяха да предизвикат толкова голямо внимание на 
производителите на различни хранителни и други 
продукти и да привлекат толкова много туристи, не 
сме изследвали подробно, но и на невежите май би 
трябвало да е безпределно ясно, че зад изживяното 
„чудо в Димитровград” стои голям, проучвателен 
и аналитичен труд. 

В края на краищата да се организира в малкия 
Димитровград, който през последните години все 
по-драстично губи населението си, поради знайни 
причини, и в който днес надали се отглеждат и 100-
тина свине, едно такова „спектакулярно събитие” с 
название „Дни на царибродска шушеница”, което 
от година на година да се разраства – това направо 
си е „голям майсторлък”, ако вече не се осмелихме 
да използваме „по-тежката дума” – изкуство. 

 
Б. Д. 



24 ноември 2017 година�() Хроника на общините

Жест на местното самоуправление 

Парични награди за 113 ученици  
от ОУ „Христо Ботев” и Гимназията  
“Св.Св. Кирил и Методий”

По случай патронния празник на лекарите

Признания за  
двама лекари 

На тържество, което се проведе в Пирот по 
случай патронния празник на лекарите - “Св.“Св.Св. 
Козма и Дамян”, представителството на клона”, представителството на клона, представителството на клона 
на Сръбското лекарско дружество в този град 
връчи награди за жизнено дело на лекарите 
Димитър Иванов и Александър Вацич. 

Иванов е рентгенолог, а Вацич педиатър. Ива-
нов е по потекло от Димитровград, дълги години 
живее в Пирот и работи в тамошната болница. 
Професията си практикува и в родния Димит-
ровград, идвайки като лекар-специалист да 
преглежда пациенти в местния Здравен дом. 

Признанията на Иванов и Вацич връчи пред-
седателят на председателството на клона на 
Сръбското лекарско дружество в Пирот д-р 
Александър Лилич.                                       Б. Д. 

Местното самоуправление връчи парични 
награди на 113 ученици от димитровградското 
основно училище „Христо Ботев” и Гимнази-
ята “Св.Св. Кирил и Методий”, които през 
изминалия период са спечелили награди от 
окръжни и републикански съревнования по 
различни предмети, както и от едно спортно 
съревнование. 

Тържеството се проведе в конферентната 
зала в рамките на спортната зала. Наградите на 
учениците връчи кметът на Димитровградско 
д-р Владица Димитров. На проявата присъства 
и членът на Общинския изпълнителен съвет за 
областта на образованието Деян Милев. 

Димитров сподели, че този момент за него 
представлява изключително задоволство. Той 
поръча на децата, че са „най-доброто, което 
Димитровградско понастоящем има”. Пожела 
им да се учат усърдно, тъй като, както се изрази, 
„Знанието е това, което остава. Учейки усър-
дно, вие всъщност инвестирате в себе си и сво-
ето бъдеще. Ще дойде денят, когато от труда, 
който сте вложили, ще изкарвате ползи”, каза 
първият димитровградчанин пред учениците 
и немалък брой техни преподаватели. 

Кметът използва случая да припомни, че 
местното самоуправление е обявило конкурс 
за получаване на 31 студентски стипендии и 
добави, че за разлика от миналата година 18 
стипендии ще бъдат дадени само въз основа на 
резултатите, постигнати по време на следва-
нето, съответно при присъждането им ще бъде 
елиминирана социалната компонента. 

Б. Д.

Законният срок за сформиране на жилищни общности е 
пролонгиран 
Още един месец да се сформира управленски орган 

В само 12 от общо 4�� сгради в Димитровград 
до края на септември бяха сформирани рег-
ламентираните със съответния закон с импе-
ративен характер жилищни общности, т. е. 
органи, които ще имат задачата да стопанисват 
сградата начело с управителя, когото избира 
този орган. 

За неспазване на съответния срок, в закона 
бяха предвидени драконовски парични глоби, 
но за щастие на повечето живеещи в сградите 
срокът този път бе удължен. 

Жителите на една от 12-те сгради, в които 
е сформиран управленския орган - жилищна 
общност, са се определили за въвеждане на т. 

нар. професионален управител. В Димитровг-
рад засега няма хора, сдобили се със съответния 
лиценз за управител на сграда, но ги има в 
съседния Пирот. 

За ангажирането както на управителя (в 
сградите, в които жителите сами изберат 
такъв), така и на професионалния управител 
(в сградите, в които жителите не могат да се 
съгласят кой да бъде управител или просто 
нито един от тях не е заинтересован да изпъл-
нява тази длъжност) жилищните единици в 
сградите ще отделят средства за паричното 
му възмездие, размерът на което засега още не 
уточнен.                                                        Б. Д. 

Трима български лекари 
са били задържани 

в БосилеградБосилеград

Идва редът на Коледните пости
На 1��/28 ноември за 

православните християни 
започват Коледните пости. 
Те са вторите по продължи-
телност пости след Великия 
пост (Великденския). Постът 
се нарича още Малка Света 
Четиридесетница. Продъл-
жава 40 дни и приключва с 
трапезата на Бъдни вечер, на 
която за последен път трябва 
да присъстват само безмесни 
и безмлечни ястия. Следва-
щият ден – 2�� декември/7 яну-
ари, е Рождество Христово и 
край на 40-дневните пости.

В нашия вестник вече 
говорихме за същността на 
постите, не нека да си при-
помним накратко - освен че 
по време на поста не се ядат 
месо и месни продукти, както 
и храни от животински про-
изход - мляко, сирене и яйца, 

той няма смисъл, ако не сме се 
преборили с духовните про-
блеми, със страстите. Както 
казват нашите духовници 
– постът пречиства сърцата 
на хората. Според тях не е 
толкова важно да се спазва 
стриктно физическият пост, 
а човек трябва с делата си да 
покаже, че искрено се е раз-
каял за волните и неволните 
грехове и да потърси опроще-
ние. Вярващите постят преди 
Коледа, за да се подготвят да 
посрещнат появата на Исус 
Христос и, разбира се, да се 
удостоят с благодатта на Све-
тото Причастие на най-щас-
тливия християнски праз-
ник Рождество Христово.

Леки и спасителни пости 
на всички, които ги спазват!

Д. Х.

На 10 ноември по покана на 
КИЦ „Босилеград”бяхадошли„Босилеград”бяхадошлиБосилеград”бяхадошли”бяхадошли бяхадошлибяха дошли 
трима лекариотБългариясцеллекари отБългариясцелот БългариясцелБългариясцелългария с цел 
провеждане на медицински 
прегледи и предлагане напредлагане наагане на 
друга медицинска помощ на на 
гражданите от Босилеград.. 
В КИЦ след известно време 
пристигнали и инспектори от 
Районната здравна инспекция здравна инспекция 
в Ниш, които не позволили, които не позволилиито не позволили 
на лекарите да провеждат 
планираните прегледи и 
консултации в помещенията 
на КИЦ. Както узнаваме, 
инспекторите съставилисъставилиили 
протокол за нарушение наза нарушение на 
КИЦ и извикали полицията в и извикали полицията в 
Босилеград, които задържали 
лекарите в Полицейската 
станция.

Срещу лекарите от МБАЛ 
- Първа градска болница в 
София - д-р Валентин Янев, 

д-р Красимир Андреев и д-р 
Цветанка Цолова, които били 
задържани няколко часа в 
полицията, не е повдигнато 
обвинение. Те били пуснати 
и се прибрали в България. 
След задържането на лекарите 
реагирало Генералното 
консулство на Р България в 
Ниш и  провело разговори с 
представители на полициятаполицията 
в Босилеград и Враня..

Новината за задържането 
на българските лекари пре-
дадоха медиите в България, 
а последваха и реакции от 
Посолството на Р България 
в Белград, министъра на вън-
шните работи на Р България 
Екатерина Захариева, вицеп-
резидента на Р България Или-
яна Йотова, граждански сдру-
жения и др.   

П.Л.Р.

Босилеградска Младост ще  
зимува на лидерската позиция

„Младост” спечели с 3:1 
като гост дербито срещу „Ала-
кинце“ в едноименното сур-
дулишко село и кръг преди 
края на полусезона фини-
шира към есенната си титла 
в Пчинска футболна дивизия. 
В решаващия мач голмайс-
тори за босилеградския отбор 
бяха Милан Тасич, Михайло 
Йоич и Митар Петрович, а 
единственото попадение за 
домакините бе дело на Милош 
Радойич. 

„Младост“ игра в следния 
състав: Гашевич, Игнятович, 
Миленкович, Тасев, Васев, 

Георгиев, Захариев, Тасич, 
Йоич, Петрович и Любич, а 
на резервната скамейка оста-
наха: Динов, Янкович, Иванов 
и Чипев. 

Кръг преди края на пър-
вата част от тазгодишното 
първенство „зелените” имат 
31 точки и голова разлика 4��:8, 
на второ място е „Алакинце” 
с 27, а на трето „Лугина” с 26 
спечелени точки. В послед-
ния мач от есенния полусе-
зон босилеградчани посрещат 
„Биляча” на своя стадион този 
уикенд. 

П.Л.Р.
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Просвета, Култура, Национална идентичност

Разговор с димитровградската актриса Надица Иванова 

Театърът „Христо Ботев”  
функционира отлично, но... 

Затвърдилата се вече като 
реномирана културна проява 
в Димитровградско – „Бал-
кан театър фест”, тази есен се 
проведе за 13-и пореден път. 
Поради обективни причини 
- реконструкцията на сградата 
на Центъра за култура, тазго-
дишното издание на проявата 
имаше съкратен вид. Участ-
ваха пет театъра – домакините 
„Христо Ботев” (които изпъл-
ниха две пиеси – „Нишан” 
и „Женитба”), Народният 
театър от Пирот, Драматично-
кукленият театър от Враца, 
„Сити Марк Арт театър” от 
София, както и една театрална 
група от Белград. 

Проявата бе такава, как-
вато бе. След като свърши, 
ние вниманието си обърна-
хме към един член на димит-
ровградския театър – Надица 
Иванова, която публиката 
имаше възможност да види 
и в двете посочени пиеси. 
Съвсем спокойно можем да 
заключим, че през последните 
години Иванова стана един от 
стълбовете на този театрален 
колектив, съществуващ вече 
над 100 години. 

* Г-це Иванова, откога участ-
вате в театрални пиеси? 

- Първото ми участие в 
театрална пиеса се случи 
през „далечната” 1996 г. Ста-
ваше дума за детската пиеса 
„Пипи, дългото чорапче”, в 
която изпълнявах ролята на 
Пипи. 

* В семейството Ви имаше 
ли някой член, който се под-
визаваше в театъра и когото 
имахте желание да последва-
те...? 

- В семейството ми главно 
всеки член притежава опреде-
лен талант – едни за музика, 
други за спорта... Покойният 
ми дядо Никола навремето 
участваше в театрални пиеси 

на димитровградския театър. 
Може би таланта за актьорско 
умение „наследих” именно от 
него. 

* Спомняте ли си за първата 
пиеса, в която участвахте 
като член на първия състав на 
театъра „Христо Ботев”? 

- Да, първата ми роля с 
настоящите ми колеги бе в 
представлението „Вражалец”. 
Превъплъщавах образа на 
Босилка. Това се случи през 
2001 година. 

* Оттогава до днес колко роли 
в този състав записахте? 

- Регистрирала съм участия 
в 14 пиеси за възрастни, както 
и в две детски пиеси. 

* Ролята, която Ви бе дове-
рена в последната пиеса на 
театъра „Христо Ботев” 
– „Женитба” от Чехов, май 
бе най-изисканата досега. 
Благодарение на тази пиеса 
театърът за трети път бе 
удостоен с наградата „Злат-
на камила” от фестивала в 
Тополовград. Вие пък полу-
чихте награда за ролята си 
на прегледа на самодейните 
театри в Сърбия, който се 
проведе в Лебане. Припомнете 
ни каква бе тя? 

- Бих оценила, че всяка роля 
сама по себе си е особена и 
изискана. Тази последната в 
представлението „Женитба” 
в сравнение с другите изис-
кваше само малко повече 
концентрация и физическа 
подготвеност. 

Що се отнася до фестивала 
в Лебане, там получих награда 
за най-добра епизодична жен-
ска роля. Разбира се, „Злат-
ната камила” от Тополов-
град е много по-важна, тъй 
като я спечели театърът като 
колектив, като екип, поради 
който факт предоставя повече 
радости и има особен чар.

* Имате ли някоя любима ак-
триса, която се стремите да 
подражавате? 

- Има няколко актриси, 
чийто труд високо оценявам 
и уважавам. Въпреки това се 
старая всяка роля да изиграя 
по начин, който ще носи лич-
ния ми белег, съответно без да 
се стремя да „копирам”, която 
и да било актриса. 

* Как оценявате настоящия 
състав на театъра „Христо 
Ботев”? Той днес май пред-
ставлява сплав от младост и 
опит. Според Вас какво е бъ-
дещето му? Какво е Вашето 
мнение по въпроса, че млади-
те димитровградчани искат 
да се проявяват на „дъските, 
които означават живот”? 

- Метафората за настоящия 
състав на театъра е благопо-
лучна, сиреч добре прозвучава 
– „сплав от младост и опит”. 
За съжаление все по-малко са 
младите хора в нашия град 
и наистина в театъра имаме 
голям проблем с обезпечава-
нето на нови артисти. Насто-
ящият състав на театъра фун-
кционира отлично, но ни е 
нужна „млада кръв”, която в 
него би останала за по-дълъг 
период от време и която по 
сериозен начин би продъл-
жила да се занимава с това 
прекрасно изкуство. В крайна 
сметка тя би продължила 
традицията на качествения 
и успешен димитровградски 
театър. 

Разговора води: Б. Димитров

Сдружението за сръбско-
българско приятелство същес-
твува от 2013 г. Най-напред бе   
регистрирано в Нови Сад, а от 
201�� г. и в София. За плано-
вете, дейностите и целите на 
сдружението говорихме със 
секретаря Зоран Байич-Бая.

Как стигнахте до идеята за 
създаване на Сдружение за сръб-
ско-българско приятелство?

- Двадесет години работих 
в областта на туризма. Имах 
собствена туристическа аген-
ция и постоянно водех туристи 
от Сърбия в България. Запоз-
нах България и се сближих 
с много българи. Преди пет 
години имах сериозен про-
блем с единия ми крак и след 
дълъг период на възстановя-
ване реших да не се връщам 
в туризма. Приятелите ми 
напомниха за копнежното 
ми желание за създаване на 
сръбско-българско дружество 
и така тръгна всичко. 
Кои са основните дейности 
на сдружението и как за-
интересованите могат да 
станат негови членове?

- Вече сме организирали пет 
конкурса за поезия, няколко 
изложби на картини, промо-
ции и етно изложби на стари 
занаяти. Всички заинтересо-
вани могат да ни намерят на 
нашата фейсбук страница и да 
следят дейности ни. В момента 
го правят около ��0 000 души. 
Конкурса за поезия органи-
зираме два пъти годишно. 
Темата е свободна и няма 
ограничения за възрастта на 
участниците. Всяка година 
броят на участниците се уве-
личава. В досегашните пет 
издания на канкурса са учас-
твали средно между 80 и 140 
поети от около 1�� държави. 
Творбите на кандидатите са на 
сръбски или български език. 
След конкурса получените 
творби публикуваме в стихос-
бирки - двуезично на сръбски 
и български език, а след това 
организираме и промоции на 
стихосбирките. 

Неотдавна в Нови Сад орга-
низирахме изложба на българ-
ската художничка Нина Тодо-
рова. На публиката в Нови 
Сад представихме и изложба 
на картини на пловдивския 
художник Дино Ненов, а реа-
лизирахме и няколко етно 
изложби, на които предста-
вихме стари занаяти. 
Съвсем наскоро в организация 
на Вашето сдружение започна 
излъчването на радиопредаване 
“Приятелска дума”. Разкажете 
ни нещо  повече за това начинание.

- Предаването се излъчва 
по вълните на Третата про-
грама на „Радио Нови Сад”. 
То е изцяло на български 
език и продължава половин 
час. За първи път предава-
нето прозвуча в ефира на 19 
октомври т.г. За начало ще се 
излъчва всеки втори четвър-
тък през месеца. Надявам се 
до март следващата година 
да получим възможност да го 
излъчваме един път седмично, 
т.е. всеки  четвъртък, а в нача-
лото на следващата година 
да започнем и с реализация 
на телевизионно предаване. 
Всичко тръгна през септем-
ври миналата година, когато 
се свързахме с редактора на 
Третата програма на „Радио 
Нови Сад” Воислав Петро-
вич и секретаря за медии в 
Посолството на Р България в 
Белград Огнян Илиев. Прове-
дохме една среща в Белград, 
на която запознахме при-
състващите с нашата идея за 
реализация на едно радио-
предаване на български език. 
Първоначално планирахме то 
да стартира през пролетта т.г., 
обаче поради някои препятс-
твия бе отменено и за първи 
път прозвуча тази есен на 19 
октомври. 
Телевизионният сериал „Чизма-
ши”, по едноименния роман на 
Драгослав Михайлович, е заснет 
през 2015 година. Интересен е 
факта, че той 4 месеца е сниман 
и във Велико Търново в България. 
Лично Вие сте помогнали реали-
зацията на този проект. Какво 
можете да ни кажете за това?

- Повечето от 12-те епизода 
на поредицата са снимани във 
Велико Търново. Всичко, което 
в сериала се случва в Скопие, 
е заснето във Велико Търново. 
Аз се постарах около  получа-
ването на разрешителните за 
снимането в България, вклю-
чително и разрешенията за 
местата, на които бяха заснети 
кадрите, организирах престоя 
за екипа и др. Това беше едно 
отлично и успешно сътруд-
ничество между Сърбия и 
България.

С. Дж.

Разговор със Зоран Байич

Запознах България и  
се сближих с много българи
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Св. Архангел  
Михаил  
– небесният  
пълководец 

На 8/21 ноември църквата почита 
безплътните небесни сили начело с 
небесния им пълководец – св. Aрхангел 
Михаил. Празникът е наречен Събор 
на св. Архангел Михаил, а известен е 
още като Архангеловден. Св. Архангел 
Михаил е защитник на вярата и борец 
срещу ересите и всяко зло. Светецът 
символизира тържеството на доброто, 
светлината и справедливостта. В цър-
ковната иконография е изобразен с 
копие в ръка, тъпчещ с краката си 
дявола.

Самото име на св. Архангел Михаил 
съдържа прослава на Бога - на еврей-
ски то означава “кой е като Бога”. 
Разказвайки за различните появи на 
ангелите на земята, Писанието нарича 
със собствени имена само някои от 
тях - очевидно онези, които идват 
при нас с особена мисия в делото на 
утвърждаването на Царството Божие 
сред хората. В каноничните библей-
ски книги са споменати архангелите 
Михаил и Гавриил, а също и архан-
гелите Рафаил, Уриил, Салатиил, 
Йехудиил и Варахиил, известни от 
неканоничните книги и преданието на 
Църквата. Те стоят край Бога и всеки 
един от тях има своя мисия - един е 
„известител на тайните човешки“, друг 

е „церител на недъзите“, а Архангел 
Михаил е „пазител на душите и борец 
против злото“.

Архангел Гавриил обикновено се 
явява на праведниците като възвес-
тител на велики и радостни събития, 
засягащи Божия народ. В книга Товит 
архангел Рафаил говори за себе си: 
“Аз съм Рафаил, един от седемте свети 
Ангели, които възнасят молитвите 
на светиите и възлизат пред славата 
на Светия” (Тов. 12:1��). Оттук е въз-
никнало убеждението, че на Небето 
има седем архангели, един от които е 
архангел Михаил. 

Архангел Михаил е наречен в Писа-
нието “княз”, “водач на войнството 
Господне” и е описан като главен 
борец срещу дявола и беззаконията 
на хората. Поради това Църквата го 
нарича “архистратиг”, т.е. пълково-
дец, водач на небесната войска. Така 
Архангел Михаил се разкрил на Иисус 
Навин като негов небесен помощник 
при завоюването на Обетованата земя. 
Той се явил на пророк Даниил, когато 
падало Вавилонското царство и пред-
сказал идването на Христа на земята 
и събитията на свършека на света. 
В Апокалипсиса Архангел Михаил 
е описан като водач във войната на 
небесните сили срещу дракона-сатана 
и падналите ангели. “И стана война 
на Небето: Михаил и Ангелите му 
воюваха срещу дракона, и драконът 
и ангелите му воюваха срещу тях, но 
не устояха, и не се намери за тях място 
на Небето. И низвергнат бе великият 
дракон, древният змей, наричан дявол 
и сатана”.

Бройни са семействата, които почи-
тат св. Архангел Михаил като семеен 
покровител. Някои обаче не са наясно 
дали за честването на празника се 
приготвя жито или не. Помолихме 
димитровгадския свещеник о. Синиша 
Бувач да ни разясни недоразумението. 
Той веднага откликна на молбата ни и 
даде следния отговор: „Честването на 
един светец или на църковен празник 
се отнася преди всичко до сакралната 
Света (Евхаристийна) Литургийна дей-
ност, а след това до всичко останало. 

Така че самата цел на празненството 
е именно молитвеното събиране на 
семейството край иконата на светеца, 
с жито, обреден хляб, вино и свещ, 
които освещава и благославя свеще-
нослужител. 

Обредния хляб и житото би тряб-
вало да приготви домакинята собсте-
веноръчно в слава и чест на светеца т.е. 
празника, а тяхната символика е след-
ната: обредния хляб се принася като 
безкръвна жертва на светеца/праз-
ника за здраве и спасение на цялото 
семейство и домашните, а житото се 
приготвя за онези, които са се упо-
коили в Господа, защото молитвата 
за упокоените е също толкова важна 
както и за живите. 

Да, съществуват неоснователни при-
казки, че за великия празник на св. 
Архангел Михаил не се приготвя жито, 
„защото той е жив светец“, което не е 
правилно, защото всеки светец е жив в 
Господа. Нека да повторим, че житото 
не се приготвя за светеца, а за нашите 
починали предци. По този начин ние 
се молим на този, който прославяме, 
за тяхното спасение и опрощение на 
греховете им – волни и неволни. Значи, 
когато честваме някой светец или 
празник, това, което е от решаващо 
и първично значение, е молитвата, а 
след това всичко останало.“

Благодарим на о. Синиша за пояс-
нението, а на всички празнуващи нека 
да е на здраве и на спасение. 

 
Подготви Д. Христова

Тържествено отбелязан празникът на св. великомъченик Мина
Днес (24 ноември) Православната цър-

ква, която спазва старостилния календар, 
чества св. великомъченик Мина, тези пък, 
които се ръководят по новия календарен 
стил, празника отбелязаха на 11 ноем-
ври. 

И тази година, както и миналата, по 
Божия милост група димитровградчани 
отново имаха честта да се включат в 
отбелязването на празника на св. вели-
комъченик Мина в енорийския храм в 
кв. „Модерно предградие“ в София на 11 
ноември. Миналата година нашият вест-
ник писа за значимото събитие, което се 
случи тогава, но нека да си припомним.  В 
навечерието на празника на св. вмчк. Мина 
(10 ноември 2016 г.) в храма бе донесена 
частица от мощите на светеца, като даре-
ние от монасите на скита Карулия на Света 
Гора и предадена от Балканското Атонско 
Сдружение на храма за вечно съхранение и 
поклонение. С голяма радост енорияшите 
посрешнаха мощите и прославиха дълбоко 
почитания Божий угодник св. Мина.

И този път енорията на отдалечения 
софийски храм бе особено възрадвана. 
Повод за това бе отслужената благолепна 
Архиерейска Литургия, възглавена от 
Негово Преосвещенство Тивериополски 
епископ Тихон, викарий на Българския 
патриарх Неофит. Празнуването стана още 
по-тържествено, тъй като бе извършено и 
освещаване на изцяло ремонтирания храм. 
След пристигането на мощите св. Мина 
продължава да се старае около светинята 
и с помощта на добри хора и ревност-
ната грижа на предстоятеля протойерей 
Серафим Петров и свещеника Сергей 
Павлов храма дочака празника изцяло 
обновен и отвътре и отвън. Подменени са 
всичките икони на иконостаса, подновени 

са и вътршната и външната мазилка на 
стените, както и покривът. И сега, както 
казва о. Серафим: „Господния храм ”Св. 
вмчк. Мина” е едно райско кътче, ограден 
с хубава бяла ограда, с великолепен под-
държан двор, пълен с цветя, с прекрасна 
чешма с иконата на св. Богородица и най-
вече пълен с вярващи и практикуващи 
християни, търсещи застъпничеството 
и спасението си чрез молитвите на св. 
Мина.“ 

Рано сутринта в деня на празника 
храмът отвори широко вратите си, за да 
приюти множеството боголюбив народ. 
След литургията епископ Тихон в сво-
ята изключително вдъхновена проповед 
изтъкна заслугите на служителите в храма, 
както и на енориашите за всичко напра-

вено около възстановяването на храма със 
следните думи: 

- Радост е за душата ми и за окото 
ми, като гледам на какво сте направили 
тази малка, забравена от всички църк-
вица, някъде там накрая на София - в един 
прекрасен храм. Това обаче, което повече 
ме радва, е, че той не само е красив, но е 
изпълнен със живот. Виждам, че тук има 
едно редовно братство, хора които редовно 
идват да се молят, ще рече свещениците 
си вършат добре работата, че са истински 
пастири. Пастири нямаме много, затова 
се радвам, че тях двамата тука ги има и 
преди всичко, че поддържате живия пла-
мък в тази църквица. Когато празнуваме 
един такъв светия като св. Мина, всъщност 
празнуваме един човек, който е проявил не 
само голяма твърдост, но и голяма смелост. 
Днес никой не иска от нас да се отказваме 
от вярата си, въпроса е доколко сме готови 
да държим вярата си твърдо в сърцата 
си. 

Епископ Тохон посъветва присъства-
щите в никакъв случай да не отстъпват от 
вярата, а посочи и верния път, от който без 
значение какви вертове духат не трябва да 
се отклонява. „Пътя към вярата е следния 
- колкото повече съмнения човек е пре-
борил, толкова по-силна е вярата. Който 
вярва отведнъж, някой път може и да се 
разколебае. Аз се моля да придобиете 
истинската вяра. Истинската вяра не носи 
награда, тя е наш дълг. Истинската вяра 
ни поставя близо до Бога. Това е райското 
блаженство, да си близо до този, който 
обичаш, и който те обича. Стремете се 
да не бъдете много критични към самите 
себе си. Не се обвинявайте излишно във 
всякакви грехове. Аз знам колко мъчен 
е живота без да има компромиси; някой 

път затворена уста, когато е трябвало да 
кажеш нещо и т.н.“, бяха думите на Негово 
Преосвещенство. Накрая той отправи бла-
годарствени думи към служащите, че са 
го избрали да бъде техен съмолитвеник в 
празничния ден, на присъстващите в храма 
- за усмихнатите им лица и на всички, жер-
твали пари, сили и средства за тази красота 
и благослови всички празнуващи.

Отец Серафим, отправяйки своите бла-
годарности към Негово Преосвещенство, 
между другото каза:

- Любовта, която всички нас тук ни 
обединява в Христа, е тази, която се радва 
на истина и на правда. Така че тези думи, 
които казахте, те са нашата радост, а това, 
което виждате, е плод на тази любов. Мога 
да кажа, че за шест месеца след идването 
на мощите миналата година, успяхме да 
направим този ремонт, какъвто позво-
лява нашия храм, защото е старинен и 
не всичко можем да направим както би 
трябвало. Стенописите са дарение на бивш 
настоятел, който е и основен ктитор, чиято 
дъщеря беше болна от левкемия и благода-
рение на молитвите на нашия закрилник 
и молитвеник св. Мина тя вече е здрава. 

Накрая о. Сетафим благодари на епис-
коп Тихон от свое лично име и от името 
на енорияшите и на гостите, сред които 
спомена и царибродчани, изтъквайки, 
че и той е от този край, за идването му и 
отслужването на празничната богослужба, 
отправи поздравления до Негово Светей-
шество и на епископа пожела да продължи 
да радва боголюбивите сърца.

Според традицията след приключва-
нето на службата в църковния двор бе 
осветена и раздадена молитвена чорба за 
здраве на всички, дошли да почетат праз-
ника.                                                       Д. Х.

Храма „Св. вмчк. Мина“ построили пре-
селници от Сърбия

Предлагаме ви и един интересен факт, 
записан в историята на храм „Св. вмчк. 
Мина“:

В началото на 30-те години на миналия 
век квартал „Модерно предградие” е пред-
ставлявал едно малко населено място само 
от къщи и се е намирал в покрайнините 
на София. Не е имал свой енорийски храм 
и живеещите в квартала, които тогава са 
предимно българи преселници от Сърбия, 
от Западните покрайнини, решават да пост-
роят храм в енорията си. Така 1938 г. започва 
строеж на малък енорийски храм, посветен 
на св.вмчк. Мина. До края на същата година 
храма е построен, но освещаването става 
1947 г., когато започнал да действа като 
енорийски храм, а за което свидетелстват 
данните в църковните регистри за кръще-

ние.
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Росата маже пътя от Босилеград 
към Горна Любата. Няма прах. Карам 
бавно. Вече се разсъмва. Минавам 
Клисура. Светилник има само при 
баба Олга, най-възрастната жена в 
махалата. Вие се и димът от зидания 
с тухли комин. По пътя към съседната 
махала брабонки. В Шуглевци явно 
има живот.

По радиото казаха, че времето ще 
се задържи облачно с валежи от дъжд, 
през деня вятърът ще се ориентира 
от северозапад, ще се усили и с него 
ще започне да нахлува студен въздух. 
Студът се опитваше да влезе вътре. 
Пуснах отоплението и продължих 
по устието на Любатска река. Вече 
съм в Долна Любата. Минавам учили-
щето. Не съм учила тук, но си спомних 
как като ученици правехме круши 
и ябълки. Една от съученичките ми 
идваше с неизменна кесия гъби... Спо-
мени. В центъра на селото се пронесе 
плътен смях. От кръчмата на Кози-
долеца се долавяха звуци на радио 
Любата. През прозореца видях как 
бохемите бяха насядали по дървените 
столове, омаяни до такава степен, че 
възприемаха бирата като дневник на 
ученичка! 

Продължих. Пухкавите облачета се 
преместваха, мъглата се блъскаше в 
мен. В погледа постепенно ми се върна 
онази мека плахост, с която гледах 
Клисурската воденица, старата бреза, 
живота. Чувам удари на брадва. Дър-
ворезачка. Изтръпнах. Топлия въздух 
ме удари в главата. Вече съм в Горна 
Любата. Пътя ми пресече човек, едър 
мъж с добре поддържани, наперени 
мустаци, брада и коси, бели като меди-
цински памук. Боре Зунката се засмя 
и ме поздрави. 

В Горна Любата пристигнах на раз-
съмване. Подкукуросах селото. Щур-
ците още се надпреварваха, кой повече 
ще прекоси тъмнината. Пред магазина 

седеше човек, среден на ръст, набит, с 
арогантен гребен от жълточервени коси 
по средата на главата си. Навиваше 
думи като пури. Непознат. Заприлича 
ми, че след хилядите извървяни думи 
той се чувства разтворен в киселина! 
Оставих колата и продължих пеша. 
Не ме спираха ни ветровете, ни пла-
нините, нито бариерите на времето. 
Спомените се кискаха пред очите ми, 
пращаха в пепелта старите и правеха 
път на нови герои. При мен всичко 
бе по едно и също време. И баба, и 
дядо, и майка, и брат ми, та дори и 
Кая, дъщеричката на братовчедката ми 
Милица. Беше тъмничко, но дяволите, 
караконджулите и богоненавистните 
твари не ме вълнуваха. 

Пристигам в махала Явор. Някога 
прекалено очовечено, сега прили-
чаше на смачкано селище. Обезве-
рено, стреснато и уплашено. Мигови 
равносметки за преходност. Нагоре из 
планината пълзеха хиляди войници с 
камуфлажни пелерини – минзухар-
чета раздухани от вятъра. Опитах се 
да откъсна едно. Усетих го като рана 
по дланта ми. Не знаех: миризмата 
на смъртта в махалата са умрелите 
цветя.

Посрешнаха ме агнешки главички 
на стадата, тръгнали да пасат между 
още несъбраните стъркове пресен лук 
и чесън. След тях вървеше голямото 
стадо, около сто овце. Оскар, Моника и 
Видра започнаха да лаят ту пискливо, 
ту със силен в същото време тембър. 
Показа се и стопанинът Винко Стой-
нев.

- Давай, давай не се страхувай. Куче-
тата са разбрани когато са с мен, при-
кани ме. 

Здрависахме се и Винко ми раз-
каза, че кучетата лаят само когато 
у дома дойде непознат човек. Но те 
сега изглеждаха приятелски настро-
ени, въртяха опашките си и скимтяха 

тихичко. Отправих далечен поглед по 
камените като калпаци...

- Шарен свет и хората също. Раж-
даме се добри. Малко хора отначало са 
лоши. Важно е доброто да си посееш, 
та добро да порасте, каза Винко и про-
дължи: враждата започва от някаква 
дреболия и се насочва, насочва, често 
целия живот, в безкрайна малка война, 
която ни изяжда живота.

Премълчах. Слагаш го на кантар и 
какво – един живот и едно помисляне 
на някой си. Махалата беше празна. 
Разградена. Човек се разгражда от 
чужди люде. А тук всички са от една 
кръв. 

Горе на нивата пасеха пет коня 
– Струмка, Лена, Цвета, Ника и Нел. 
Бяха оставени да бродят на свобода. 
Един от тях се изправи на задните 
си крака, удари в земята с копитата 
си, пръхна гордо и се пусна смело 
напред. Другите го последваха. Каква 
красота!

- Хората, които идват при мен, 
винаги се възхищават от красотата и 
пъргавщината на моите коне. Често ги 
оставям да си пасат свободно до обора. 
Пашата е основната храна, даже и през 
зимата, когато ровят снега с копитата 
и си намират прясна трева.

Прикани ме в къщата. Основите й 
бяха обраснали с едър здравец. Жена 
му Бранка нежничко и леко се дви-
жеше. Тя и свекъра й Санде помагаха 
на Винко. Бранка гледаше с галещи 
очи мъжа си. В дома витаеше хармо-
ния. Двете деца Йелена и Ненад учат в 
Ниш, а най-големия Дарко работи във 
Враня. Той е женен и чака рожба. 

- Хубави животни имаш, как се спра-
вяш с пазара?

-Не ми хвали стоката, хвали ми 
пазара. Ето виждаш, тези агнета са 
станали колкото майките им. Зимата 
е пред прага... Хората са казали „жива 
стока, умрял стопанин”. Дано не 
натрупа тази година, каза домаки-
нът.

Винко живее един земен живот. 
Думата има само едно значение - 
честен и доверчив до последната си 
клетчица.

-Хубаво ми е да вдигам падналото, 
кавото и да е. Кривото не можеш да 
изправиш, ама падналото можеш да 
повдигнеш. То има много неща, които 
учудват. Ето сега се чудя защо държа-
вата прави мързеливци, защо има 
трудова демотивация при младите, 
защо не им помогне да преодолеят 
бедността... Нашите предци са оце-
лели в четунови землянки! Днес вре-
мената са по-различни, всичко може 
- да се построят пътища, да се дават 
изгодни заеми за селскостопанска тех-
ника, на млади фермери безвъзмездно 
да се отпускат средства за купуване на 
животни, за ремонт на обори и други 
селскостопански сгради, за създаване 
на плодни градини, ягодови или мали-
нови насаждения, каза Винко.

Кимнах с глава. Не бях виждала 
толкова много чанове. Въздухът пак 
затрепери. Изкачих се нагоре по 
хълма, стигнах до върха. Не срешнах 
жива душа. Отново слязох надолу към 
реката. Хоризонтът се усмихваше.

 
Сунчица Бойкова

Димитровградчанинът 
Сашо Кръстев (29 г.) отиде 
чак до руската столица с вело-
сипед. На две колелета той 
измина път от около 3 1��0 
километра от Димитровград 
до Москва, преминавайки 
през Сърбия, Унгария, Слова-
кия, Полша, Летония, Беларус 
и, разбира се, Русия. 

Пред журналистката на 
портал ФАР Дияна Йеленкова, 
Кръстев сподели, че мотивът 
да посети Москва бил в това, 
че му се струвала единствена 
и изключителна, заради тра-
дицията, историята и култу-
рата си. Разказа, че по време 
на седемдневното си пребива-
ване в този град посетил Чер-
вения площад, Мавзолея на 

Ленин, Историческия музей, 
Музея на космонавтиката и 
Музея на Великата отечествена 
война. Наблюдавал мачове на 
тамошните футболни гран-
дове „Локомотив” и „Спар-
так”, пътувал с прословутото 
московско метро... 

Пътешествието на Сашо 
било съпътствано и от про-
блеми – в Словакия проблеми 
му правили елени, в Беларус 
- агенти на държавната сигур-
ност, които го преследвали, 
в един хостел в Москва се 
натъкнал на суматоха, от 
която, както заяви пред жур-
налистката, едвам се измъкнал 
жив... 

Говорейки за колоезденето, 
Кръстев между другото й спо-

дели, че то има позитивно 
влияние върху кардиоваску-
ларната и респираторната 
системи и че заяква ментал-
ното здраве, тъй като нама-
лява стреса и повдига настро-
ението. 

Смелчагата от димитровг-
радския квартал „Строшена 
чешма”, който е завършил 
факултета по физическо въз-
питание, не за първи път прави 
такива подвизи. С велосипеда 
си е обиколил и много други 
градове – Сараево, Солун и др. 
С пътешествията ще продъ-
лжи и нататък. Следващия му 
маршрут е Западна Европа. 

Б. Д.

Любопитно 

От Димитровград  
до Москва с велосипед 

До Винко Стойнев  
по устието на Любатска река

Кривото не можеш да  
изправиш, ама падналото  
можеш да повдигнеш
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Играх за моята страна
Григор Димитров посрешна 2017-а в плахи надежди за нов възход и възкресяване на 

спомените от славната 2014-а. Дванайсет месеца по-късно българската звезда е на немис-
лимо висок връх - No 3 в света, като пред него са само титаните Рафаел Надал и Роджер 
Федерер.

Това е един от най-сериозните скокове в мъжкия тенис за годината. Григор има още 
една причина да е доволен от свършеното през годината и най-вече в Лондон. С титлата 
поединично той взе лъвския пай от наградния фонд – 2 ��49 млн. долара (от общо 8 млн.). 
Така сумата, заработена от него само през 2017-а, нарасна на �� ��9�� милиона долара, а общо 

в кариерата си Димитров вече 
е заработил само на корта 13,1 
милиона $.

„Искам това да бъде пример не 
само в спорта, но и на усърдната 
работа. Няма значение откъде 
си, когато мечтаеш, работиш 
правилно, отдаден си и влагаш 
страст, всичко си идва на мястото 
и ето го резултатът” - каза Григор 
за CNN.

След победата в прекия фина-
лен двубой с Гофен, Димитров 
получи редица поздравления, 
включително и от президента на 
България Румен Радев.

В димитровградския Дом за стари и 
пенсионери

Клиентите на димитровг-
радския Дом за стари лица и 
пенсионери Лиляна Тодоро-
вич (76 г.) и Димитър Цветков 
(69 г.) във вторник сключиха 
брак. Скромната сватба се 
състоя във ведомството. Орга-
низира я персоналът начело 
с директора Драган Велич-
ков. Горе-долу бе „истинска”. 
Присъстваха роднини, имаше 
торта, слагаха се халки, виеше 
се хоро... Младоженката дори 
хвръли булченски букет.  На 
място излезе и служителка 
от общинския регистър, пред 
която младоженците споде-
лиха съдбовното „да” и сло-
жиха подписите си. Ще носят 
и нататък своите фамилни 
имена, тъй като преценили, 
че процедурата за промяната 
им малко е сложна, та не бива 
да си пропиляват енергия. 

Лиляна е родена в димит-
ровградското село Бански дол, 
където е живяла допреди 10-
ина години и решила да се 
настани в старческия дом. 
Димитър пък е роден в бъл-
гарското крайгранично село 
Беренде, но майка си още като 
бебе го донесла в димитровг-
радското село Бачево, където 
е живял определено време 
и поради което казва, че е 
бачевчанин по потекло. След 
това живял и в Димитровг-
рад, докато клиент на ведомс-

твото е от около 20 години. 
Докато живяла в родното си 
село Лиляна се занимавала се занимаваласе занимавала 
предимно със селскостопанска 
дейност, докато Димитър е 
бил работник в Каучуковата 
промишленост ГИД. И два-
мата са изкарали скромни 
пенсии. 

И на Лиляна, и на Димитър 
това им е първия брак. Живота 
не ги е галил, така че тази 
“работа” не са „стигнали” даработа” не са „стигнали” да 
свършат по-рано. Пред вест-
ника ни споделиха, че са щас-
тливи, когато са заедно, че си 
помагат и просто се нуждаят 
един от друг. По време на раз-
говора ни и двамата ни при-
помниха за известната фраза 
– „Никога не е късно”. 

Директорът на ведомс-
твото сподели, че след сват-
бата младоженците ще бъдат 
настанени в по-голяма стая с 
две легла. Домът за стари е 
започнал да работи през 198�� 
година, а сега за първи път се е 
случило двама клиенти в него 
„да свият семейно гнездо”. 

Както и всички младоженци 
в Димитровградска община, 
така и Лиляна и Димитър за 
сключения си брак ще получат 
парично възнаграждение от 
общинската хазна на стойност 
��0 хиляди динара. 

Честито! 
Б. Д.

Група от петнадесетина 
босилеградски планинари 
участва в международното 
изкачване на върха Бесна 
кобила, което през миналия 
у и к е н д  о р г а н и з и р а 
планинарското сдружение 
„Железничар 2006” от Враня.  
Освен от Враня и Босилеград 
в изкачването взеха участие 
и планинари и любители 
на пешеходния туризъм от 
туристическото дружество 
„Осогово” от Кюстендил, 
както и от Крива паланка, 
Македония. Така знамето 
на Спортното сдружение за 
планинарство „Младост” бе 
развято и на най-високия връх 
(1923 м) на планина Бесна 
кобила, която представлява 
своеобразен екологичен 
оазис с прекрасни пейзажи и 

широки пасища, с боровинки, 
планински цветя... Планината... Планината. Планината 
привлича туристи особено 
през зимата, предлагайки им 
изключителни възможности 
за ски туризъм.

Зам.-председателят на 
босилеградското планинар-
ско сдружение Ненад Алек-
сандров казва, че въпреки 
студеното и мъгловито време 
всички участници в инициа-
тивата преминали успешно 
трасето от планинарския дом 
в подножието на планината до 
връха на Бесна кобила, където 
се намира и телевизионния 
ретранслатор. Общата дъл-
жина на трасето в двете посоки 
е около 12 километра. 

Двадесетина членове на 
босилеградското сдружение 
за планинарство „Младост” 

този уикенд участваха и в изка-
чването на връховете Велики 
Стрешер (1 876 м) и Мали 
Стрешер (1 7��7 м) на пла-
нина Варденик. Организатор 
на тази инициативата бе пла-
нинарското сдружение „Пре-
слап” от Ниш. В изкачването, 
чийто старт бе от фабриката 
за бутилиране на вода в Топли 
дол до връха на планината, се 
включиха около 130 плани-
нари от Сърбия, България и 
Македония. 

Планинарското сдружение 
„Преслап” присъди на Ненад 
Александров специална гра-
мота, с която го провъзгласи 
за свой почетен член. Грамо-
тата му връчи председателят 
на сдружението „Преслап“ 
Мирослав Докман.

 И тези две акции на боси-
леградското сдружение за 
планинарство бяха реализи-
рани с финансова подкрепа на 
Община Босилеград.   П.Л.Р.

С
ва

тб
а!

 

Босилеградските планинари  
покориха Бесна кобила и Варденик

Общинският съвет на Бабушница раз-
реши програмата за зимно поддръжа-
не  на общинските пътища и улици 

Общинският съвет на Община Бабушница на 17 ноември 
прие Предложението на Заключението за даване на разреше-
ние за финансиране на Програмата за разчистване на незакон-
ните сметища на територията на Община Бабушница и даде 
съгласие на Програмата за зимно поддържане на обществени 
пътища и улици през 2017 г.

Общинският съвет прие финансовия план на Местната 
общност Ясенов дел, а даде и съгласие за промяна на финансо-
вите планове на предучилищното ведомство “Детска радост” 
и Здравния център “Д-р Йован Ристич” от Бабушница. 
Общинският съвет даде положителен отговор на иска на ПП 
“Комуналац” Бабушница за допълнителни дейности в рам-
ките на Финансовия план за лятно поддържане на пътища и 
улици в общината за настоящата година за перата I, II и III, и 
на предприятието разреши обезпечаване на услугата съгласу-
ване на проектно-техническата документация за адаптация и 
саниране на водопроводната мрежа от Любераджа до Велико 
Бонинце.

Съгласно своите правомощия Общинският съвет обсъди и 
други въпроси и взе адекватни решения и заключения.   Г.К.
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Новак Джокович неплани-
рано имаше партньор на тре-
нировката си - известния актьор 
Ивайло Захариев от България,  
 
който в момента се намира 
в Белград по повод снима-
нето на филма “Южен вятър”. 
- Преди да отида на снимки, вля-
зох във фитнеса на хотела. Не тре-
нирах сам. - написа актьорът на 

своя Instagram и публикува виде-
ото с най-добрия сръбски тенисист. 
Ивайло Захариев продължава със 
снимането на филма “Южен вятър”, 
режисиран от Милош Аврамович, 
който публиката помни по награж-
давания сериал “Чизмаши”. Преми-
ерата на “ Южен вятър “ се очаква в 
края на февруари 2018 година. Глав-
ната роля изпълнява Милош Бико-
вич.  Във филма играят още Драган 

Бйелогърлич, Небойша Глоговац, 
Богдан Диклич, Сърджан Тодоро-
вич и двамата български артисти 
Ивайло Захариев и Христо Шопов. 
Филмът е изпълнен с акции, инте-
ресни парцели и напрежение, но 
същевременно е и духовит. Режись-
орът Милош Аврамович се надява 
да бъде и поучителен за младите 
поколения.

С. Дж.

Община Босилеград и Центъ-
рът за култура „Босилеград” на 19 
ноември организираха концерт в 
Голямата зала на Културния дом с 
участието на творчески самодейни 
колективи от София и Кърджали, 
в които членуват предимно хора 
от третата възраст. В програмата се 
включиха и членовете на фолклор-

ния ансамбъл към босилеградския 
Център за култура.

В първата част от концерта се 
представи Народното читалище 
„Райко Алексиев 1947” от София. 
Вокалната група „Усмивки” изпълни 
редица стари градски и народни 
песни от различни краища на Бълга-
рия, а членовете на клуба за поезия 
и музика „Св. София, Вяра, Надежда 
и Любов“ четоха свои стихове. В 
програмата взе участие и младата 
оперетна певица Галина Атанасова, 
която изпълни откъси от известни 
оперети на френски, руски, италиан-
ски и испански език. Изпълненията 
на певците и декламаторите бяха 
съпровождани от пианиста Петър 
Вангелов и цигуларите Любо Йотов 
и Пламен Петров. На концерта при-
съства и Слава Павлова, секретар на 

читалището, а водещ на про-
грамата бе Михаил Михай-
лов, председател на клуба за 
поезия и музика.    

В концерта участваха и 
първият танцов състав към 
Центъра за култура „Боси-
леград” под ръководството на 
хореографа Саша Радованов 

и певческата група „Босилеград-
ско славейче”, ръководена от проф. 
Димитър Русев. 

Последва третата част от кон-
церта, в която публиката се наслади 
на танцовата формация и фолклор-
ната група от спортно-интелектуал-
ния клуб „Архидус” към Съюза на 
ветераните от войните от Кърджали, 
с ръководителя Елена Топалова. 
Облечени в прекрасни народни 
носии от Кърджалийско, танцьор-
ките от клуба „Архидус” изпълниха 
родопски и други народни танци 
и песни. Представянето на само-
дейците от София и Кърджали, 
въпреки преклонната им възраст, 
бе заредено с изключителен енту-

сиазъм, позитивна енергия и много 
емоции. 

В края на програмата предста-
вители на Народното читалище 

„Райко Алексиев 1947” и на клуба 
„Архидус” към Съюза на ветераните 
от войните в Кърдажали връчиха 
подаръци на кмета Владимир Заха-
риев и отправиха покани за госту-
ване на босилеградските танцови 
ансамбли в София и Кърджали. 
В знак на благодарност Захариев 
подари на двете формации по една 
снимка с мотви от фолклорния фес-
тивал „Босилеградско краище пее 
и танцува”. 

Както бе изтъкнато, предвари-
телно било договорено концерта 
да се проведе на 1-ви ноември - по 

повод Деня на народните будители, 
обаче поради обективни причини 
гостите не можали тогава да дойдат 
в Босилеград.                         П.Л.Р.
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Здраво бабо Сускье
Нагрея слънцето, убаво време. Право лето и я реко 

да се прошетам и да се видим със стари  другари. Дого-
воримо се да се найдемо пред пощуту, да поседимо 
на клупете и да си пооратимо. Само що седо, а ете ти 
гьи бая Йован и бая Найден. Бая Йован йедвам мъкне 
ножетинете, ама иде прав, а бая Найден се искривил 
на све стране, ко йерголем. Тамън седоше и ете ти га и 
бая Пера – мъкне ногьете и носи ястъче у руку. 

– Ма имам проблем с простатуту, не смейем да седим 
на студено, рече, а никой га нищо не пита  и седе срещу 
мене. Он йе бил даскал и одма заорати: 

- Правише тротоарите, уж да буду убави, а они ем 
несу убави, ем све дупка до дупку, ольуштили се кола 
имаю шугу. Що каже наш народ, ем лоше, ем скупо. 
Къв сам недъгав, стра ме че се съплетем да строшим 
клекавците или нещо друго, па после кой че ме гледа 
тековога недъгавога. У старачкьи дом нечу, а и немам 
толкова паре. Те пролетоска дадоше бая Горчу у ста-
рачкьият дом, не искара ни месец, а деда Сима после 
десетина дъна изпразни опънците. Сазда, ядничък, 
трекьият дън си отиде. Не йе да ме йе стра, ама ми се 
некико бъш съга  не мре.

- Ма Господ погреши та те удари у ногьете, што те не 
свитну у йезикат. Одко те знам уста не затвараш, не може 
човек да провреви од тебе – пресече га бая Найден.

- Вас ви йе згодно, бабете ви живе, ама кво да правим 
я. Од ко се бабата помину не ми се седи дома, уста ми се 
усмърдеше, нема с кога да продумам. Колка се собете 
сголемише, а я се смали. Ко се бабата олади, колка се 
и ижата олади, а я не могу ни кавторат да си заватим. 
Рукье ми се разтресле ко питийе, стра ме че запалим 
ижлякат – варди се Пера.  

- Ма доста кукал, ти бар имаш ижу, имаш 
пензию, имаш другаре. А кво да праве тия 

малко старци що су остали сами по 
селата. Ни пензия, ни комшийе, ни 
леб, ни слеб. Не може нищо да при-

вреде, а усата мърдаю. И никой одникуде 
да им помогне! – преврльи топлкуту бая Найден.

- Ама пак затова у чаршиюту се разшетую млади 
мужйе, на бика опашку че изскубу, а примаю социялно 
– и паре, и брашно, и шикьер, и зайтин... - не окьутуйе 
се бая Пера.

- Епа затова моята дърва нече никой да сцепи. Еве 
две неделье ко гьи човек среза и никой нече да цепи. 
Ньекньа покара комшию да цепи – никой од ньи не 
работи, а две деца уче. Очу да му платим, а он нече! 
– умеша се бая Йован.

- Ко че оче да цепи, ка примаю социялно, дечйи 
додатак, без паре се возе, воду не плачаю, имаю попус 
за струю. Жената му работи при сина на баю Санду и га 
молила да работи само попладне, а да гьу не приявля. 
Ем да узне некою пару, ем да не гьу увати инспекция, 
ем да не изгуби социялуту! – чуди се бая Найден.

- Ма научи се народ да не работи, да живейе од шверц 
и социялу и нема кво да му се прави. Говоре че отвараю 
фабрикье, че запошляваю младиню. А ако случайно 
некой отвори фабрику за два-триста човека, нема да 
може да найде толкова работника – умеша се и я.

- Е, па кве плате даваю приватниците, оно ка збереш 
социялуту, додатакат и другьете привилегьийе, по-
добре да си седиш дома – заключи расправиюту бая 
Пера и се диже. 

Баба Сускье и я се прибра и реко одма да ти писнем 
за нашуту орату, додека не съм забоварил.

Много здравлье на тебе и на деда Лулу и ега даде 
Господ  да се видимо за Нову годину.

Деда Манча

Покрай майка ми станах човек, 
а покрай жената робот.
Èстината във виното е доказа-
телство, 
че и умния може да бъде бу-
дала.
Когато селото те провазгласи 
за пияница, веднага лягай в 
калта, отколкото да се отбра-
нява�.
Íякой трябва да се  откаже от 
месото  или костите, или уста-
та.
Само в лудницата и в парла-











мента всички мислят, че са 
най-умни.
Трябва да защитим на�ите 
деца - от нас.
È дявола се прекръства от по-
ведението на някои вярващи.
Сговорни братя къща прават. À 
несговорни - всеки за себе си.
Светът е  една голяма лудни-
ца, в която владеят 
най-умните лудаци. 
Децата се играят на войници, 
генералите се играят на деца.
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НАДПИСИ И ОБЯВИ
•Íàäïèñ íà ãðîáèùå: Íеприятности-
те все някога свър�ват.

•В мар�рутка: “20 минути страх и 
сте си вкъщи!”

•Правим обувки с кожа на клиента.

•Íе пускайте че�мата, защото 
тече! (íàäïèñ íà ÷åøìà)

•Паркинг - не паркирай!

•Продавам куче. Íово. Íито вед-
нъж не е лаело. (îáÿâà)

•Търсим две секретарки, едната с 
два езика, другата без език. (îáÿâà)

•ßйца собствено производство. 
(òàáåëà â ìàãàçèí)

•По-добре тук, отколкото отсреща! 
(íàäïèñ íà êàôåíå ñðåùó öåíòðàëíè 
ãðîáèùà)

•Българско бельо директно от вно-
сителя. (íàäïèñ íà Æåíñêèÿ ïàçàð)

•Поради ремонт бръснеме отзад. 
(íàäïèñ íà áðúñíàðíèöà)

•Давам таван. Тоалетната е в ма-
зето. (îáÿâà çà íàåì)

•Склад за боеприпаси ОТÍОВО 
набира персонал!

•Óважаеми маймуни, понеже вие 
по-бързо ще възприемете това, 
моля, не вземайте храна от ръцете 
на приматите от другата страна на 
оградата. (òàáåëêà â çîîïàðêà)

•Íàäïèñ âúðõó êàìèîí: “Тук работят 
400 коня и едно магаре.”

•Íà òðàáàíò: “Малък, но подъл.”

•Кисела зелка търси свинята на 
живота си! 

•По-добре тук, отколкото отсреща! 
(íàäïèñ íà êàôåíå ñðåùó öåíòðàëíè 
ãðîáèùà)

Надписи в Автобуси
Ðóñèÿ: “Íе пийте с �офьора по време 
на движение!” 

Êîëóìáèÿ: “Íе застрелвайте �офьо-
ра по време на движение!” 

Òóðöèÿ: “Íе изнасилвайте �офьора 
по време на движение!” 

Íîâà Çåëàíäèÿ: “Íе яжте от �офьора 
по време на движение!” 

Èòàëèÿ: “Íе говорете с �офьора, ръ-
цете му трябват !”
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Хумор - Сатира - Забава


