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Уважаеми читатели, 
следващия брой на 
„Ново Братство“ ще 

излезе на 
29 декември и 

ще бъде обогатен 
с Новогодишен 

календар

Стр. 

Стр. 
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сред най-
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Американският посланик в Сърбия Кайл Скот посети Босилеград

Стр. 

На 10 декември 
в Белград ще се 
проведе Панаир 
на национални-
те малцинства

Българите в 
Сърбия ще 
представят 
богатото си 
културно 
наследство

Стр. 

Стр. 
Тържествено откриване на новоизградения 
обект за спешна медицинска помощ в Босилеград
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Днес в Белград

Среща на лидерите  
на Сърбия, България, 
Гърция и Румъния

Лидерите на Сърбия, България, Гърция и Румъ-
ния на днешната им среща в Белград ще разговарят 
за икономическото сътрудничество, регионалната 
стабилност и евроинтеграцията на Сърбия, предава 
Агенция Бета.

След срещата им в България, на 3 и 4 октомври 
във Варна, президентът на Сърбия Александър Вучич 
днес ще бъде домакин на премиерите на България, 
Гърция и Румъния Бойко Борисов, Алексис Ципрас и 
Михай Тудозе. Премиерът на Гърция ще пристигне 
в Белград, само няколко часа след срещата му с пре-
зидента на Турция Реджеп Таип Ердоган в Атина, 
предава портала tornosnews.gr. Четиримата лидери 
ще имат среща за втори път, за да потвърдят посве-
теността си на сътрудничеството в полза на своите 
държави, но и на останалите държави на Балканите, 
пише този портал. 

Вучич, Борисов, Ципрас и Тудозе ще разговарят за 
икономиката, транспорта, случващото се в региона 
на Западните Балкани, запазването и укрепването на 
регионалната стабилност и европейската перспек-
тива на държавите в региона. България ще предсе-
дателства ЕС през първите шест месеца на 2018 г.

Сред темите, които ще обсъждат лидерите на чети-
рите страни, ще бъдат и предстоящите съвместни 
проекти на Гърция и Турция, които трябва да бъдат 
договорени по време на посещението на Ердоган в 
Атина. Турският вицепремиер Хакан Чавушоглу 
заяви преди няколко дни пред турски медии, че 
Ердоган ще говори с гръцките официални лица 
за магистралите, които ще свързват двете съседни 
страни.

Редакция Ново Братство

На 10 декември в Белград ще се проведе  
Панаир на националните малцинства

Българите в Сърбия ще 
представят богатото си 
културно наследство  

Националният съвет на 
българското национално мал-
цинство в Сърбия ще пред-
стави богатото си и многооб-
разно културно наследство 
на Панаира на националните 
малцинства, който на 10 декем-
ври - Международния ден на 
човешките права, ще се про-
веде в Белград. Организатор 
на проявата е Канцеларията 
за човешки и малцинствени 
права. Мотото на тазгодиш-
ното, второ по ред, издание на 
панаира е „Сложена мозайка 
на Сърбия”, а в него ще имат 

възможност да се представят 
всички национални малцинс-
тва, живеещи в Сърбия. 

Както узнаваме от зам.-
председателя на Националния 
съвет на българското наци-
онално малцинство Стефан 
Стойков, в рамките на кул-
турната програма танцовите 
състави към Центъра за кул-
тура „Босилеград” и Спорт-
ното дружество „Младост” 
ще се представят с български 
народни хора от нашето кра-
ище, а певческата група “Боси-
леградско славейче” към Цен-

търа за култура ще изпълни 
няколко български народни 
песни. „На нашия щанд ще 
представим традиционни 
народни носии, ръкоделия, 
стари занаяти, кулинарни спе-
циалитети, книги, вестници, 
списания и други характерни 
неща за българите в Сърбия, 
с цел да запознаем всички 
граждани в Сърбия с ценното 
културно наследство на бъл-
гарското малцинство, с което 
всички трябва да се гордеем 
и да го съхраняваме“, изтъкна 
Стойков.                       П.Л.Р.

В Центъра за култура “Босилеград” 

Изложба „Арт трио” на авторки от Кюстендил
Кюстендилските худож-

нички Любляна Начева, Тео-
дора Сърбинска и Детелина 
Тихолова представиха своите 
картини и изобажения от тек-
стил на изложбата под назва-
ние „Арт  трио”, която орга-
низира Центъра за култура 
“Босилеград”. На откриването 
на изложбата, което се състоя 
във фоайето пред Голямата 
зала на Културния дом на 2 
декември, присъстващите 
поздравиха Любен Глигоров, 
организатор на културните 
мероприятия в Центъра за 
култура, и художничката Люб-
ляна Начева, една от авторите 
на изложбата. 

В продължение на десетина 
дни любителите на изкуст-
вото от нашия град ще имат 
уникалната възможност да се 
наслаждават на творбите на 
кюстендилските художнички, 
в които всяка от авторките е 
внесла своя светоглед. 

Любляна Начева е създател, 
художник и куратор на мно-
жество културни събития, арт 
форми и изложби, препода-

вател по изкуство и иконопис. 
Предимно твори в областта 
на църковното изкуство и 
съхранител е на българските 
духовни традиции. Участвала 
е в редица представителни 
изложби. Пред босилеградс-

ките любители на изкуството 
е представила картини от раз-
лични периоди, които посто-
янно се преплитат и са про-
вокирани от християнството, 
както и от лични изживява-
ния. Някои от картините са с 

конкретни послания, докато 
други представляват импре-
сии и просто нещо, което я 
впечатлява.

Автор на великолепните 
изображения на жени, кучета, 
котки, охлюви и др. е Теодора 

Сърбинска. Тя ги създава от 
грундиран текстил по своеоб-
разна техника за обработване. 
Сърбинска работи предимно 
в областта на приложните 
изкуства и фотографията. 
Нейни снимки са финалисти 
и фаворити в международни 
фотографски конкурси, а 
самостоятелните й изложби 
на кукли и текстилна пластика 
са представяни в Кюстендил 
и в други градове в България. 
Участвала е и в множество 
колективни изложби.

Детелина Тихолова е учител 
по изобразително изкуство. 
Специализирала е текстилен 
дизайн  и фотография. Тя е 
повлияна от източното изкус-
тво, по точно от Японското, а 
пред публиката в Босилеград 
представи графичните си 
творби. Пише хайку поезия 
и създава хайга. Работи и в 
двете основни течения на 
хайга - традиционна с рисунки 
с туш и модерна с фотограф-
ски изображения. Член е на 
Българския хайку съюз.

П.Л.Р.

Авторките на изложбата: (От ляво)  
Любляна Начева, Детелина Тихолова 

и Теодора Сърбинска
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Лекари от ВМА в Белград вършат безплатни прегледи в Босилеград
Вече два последователни петъчни дни лекари-

специалисти от Военномедицинската академия в 
Белград вършат безплатни прегледи на пациенти 
от Босилеградско в тукашния Здравен дом. Хума-
нитарната инициатива се реализира въз основа на 
договора на общинското ръководство със съответ-
ните републикански министерства и ръководството 
на ВМА, с цел ранна диагностика и превенция при 
лечението на пациентите. 

Първия път (на 24 ноември) екип от пет лекари-
специалисти: кардиолог, ендокринолог, офталмо-
лог, неуролог и оториноларинголог, са извършили 
около 250 безплатни прегледа. Следващия петък 
(на 1 декември) бяха шест лекари - специалисти по 
неврология, ендокринология, ортопедия, ревмато-
логия, урология и офталмология, които извършиха 
общо 282 прегледа. Здравният дом им осигурява 

кабинети и други условия за провеждане на пре-
гледите и интервенциите.

Директорът на Здравния дом Горан Василов и 
кметът Владимир Захариев поздравяват хуманната 
акция и изказват голяма благодарност към лекарите 
от ВМА. Те изтъкват, че гражданите на Босилеград-
ска община радушно подкрепят инициативата, 
която е организирана с цел подобряване ефектив-
ността на здравната защита на населението. 

Хуманитарната акция ще продължи всеки петък, 
а заинтересованите пациенти трябва да се явяват 
в общината, въз основа на което се подават искове 
към ВМА за ангажиране на лекарите-специалности. 
Пациентите, които заради големия брой не са успели 
да бъдат прегледи, ще го направят следващия петък 
без заявка в общината. Освен лекарска помощ, която 
медиците от ВМА оказват в Босилеград, вече се 

върши и безплатно лечение на пациенти от общи-
ната във ВМА. Както узнаваме, в Белград досега са 
заминали няколко групи пациенти от нашия край, 
а някои вече са и оперирани. 

Кметът Владимир Захариев за пореден път пред 
нашия вестник подчерта, че изказва огромна бла-
годарност към Правителството на Сърбия, управ-
ляващите, лекарите и целия персонал във ВМА, 
както и към съответните министерства и всички, 
подкрепили реализацията на тази хуманна ини-
циатива. 

П.Л.Р.

* Със съдействието на ВМА от Белград общин-
ското ръководство днес ще организира акция по 
кръводаряване в Здравния дом. Инициативата ще 
бъде реализирана с подкрепата на босилеградската 
организация на Червения кръст.

Американският посланик в Сърбия Кайл Скот посети Босилеград

Тържествено откриване на новоизградения обект  
за спешна медицинска помощ

Американската агенция 
за международно развитие 
(USAID), агенция на правител-
ството на САЩ, Програмата 
на ООН за развитие (УНДП) 
и Правителството на Сърбия 
на 6-ти декември офици-
ално откриха новия обект за 
спешна медицинска помощ 
в Здравния дом в Босилеград. 
Новите помещения позволя-
ват достъп до основни спешни 
медицински услуги на жите-
лите на Босилеград, както и 
на мигрантите от приемния 
център в обекта на старата 
болница. Освен едно голямо 
помещение от около 60 м2, 
предназначено за прием на 
пациенти, новия обект раз-
полага и с отделен вход за 
линейки, чекалня, тоалетни, 
както и с два гаража за вози-
лата на спешната помощ.

Заедно с американския пос-
ланик в Сърбия Кайл Скот и 
кмета Владимир Захариев, 
лентата пред входа на новия 
обект в Здравния дом тържес-
твено прерязаха и държавният 
секретар в Министерството на 
държвната администрация и 
местно самоправление Иван 
Бошняк, тимлидерът на УНДП 
Жарко Петрович и предста-
вителят на Републиканския 
комисариат за бежанци Свет-
лана Велимирович. 

В изявлението си пред жур-
налистите посланик Скот най-
напред благодари на домаки-
ните за топлото му посрещане 
и изтъкна, че в края на 2015 
г. Босилеград изживя неоча-
квана ситуация, тъй като бе 
засегнат от голямата мигрант-
ска вълна. „Вашата гостопри-
емност, хуманност и достой-
нство, което проявихте към 
мигрантите, заслужават пох-
вали. Подобна съпричастност 
проявиха и в Димитровград, 

Кикинда, Суботица, Сомбор, 
Шид, Тутин и други градове, а 
най-много в Прешево. Затова 
ние решихме да помогнем на 
тези общини и да финанси-
раме проекти, от които мест-
ното население има нужда. За 
нас е чест, че само една година 
след началото на реализаци-
ята на нашата Програма за 
помощ на общините, която 
възлиза на повече от 1,3 мили-
она долара, днес тук можем 
да открием новия обект за 
спешна медицинска помощ, 
който ще бъде от полза за 
всички граждани, както и за 
мигрантите от бежанския 
лагер”, каза между другото 
г-н Скот.  

В речта си кметът Владимир 
Захариев посочи:

„Изказвам голяма благодар-
ност към американския посла-
ник, който днес дойде в Боси-
леград и с този жест показа, 
че нашите американски братя 
не са ни забравили. Искам да 
благодаря и на държавните 
институции на Република 
Сърбия, на държавния сек-
ретар в Министерството за 
държвна администрация и 
местно самоправление Иван 
Бошняк, който също днес е 
тук сред нас, както и на предс-
твителите на УНДП, който 
реализира този изключи-
телно важен проект за нашата 
община, понеже засяга здра-
вето на нашите съграждани. С 
изграждането и оборудването 
на новите помещения се съз-
дават условия за качествена 
работа на медицинския пер-
сонал в Здравния дом, което 
е от решаващо значение за 
предоставяне на медицински 
услуги и спасяване на човешки 
животи, които нямат цена. От 
своя страна общината самои-
нициативно инвестира около 

10 хиляди долара за уреждане 
и асфалтиране на двора около 
Здравния дом, а всичко с цел 
подобряване на условията за 
медицинска грижа и помощ. 
Просто нямам думи, с които 
да изкажа своята благодарност 
лично към вас г-н посланик 
Скот и към американските 
братя”, изтъкна Захариев и 
подчерта, че отскоро в Боси-
леград идват лекари-специа-
листи  от ВМА в Белград и тук 
вършат безплатни прегледи, 
за което изказва огромна бла-
годарност към съответните 
републикански министерства 
и ръководството на ВМА.  

Държавният секретар Иван 
Бошняк похвали хуманното 
отношение на общинското 
ръководство и на гражданите 
на Босилеград към мигран-
тите, въпреки проблемите, 
които имат, заради своето 
местоположение и иконо-
мическата изостаналост. Той 
благодари на гражданите и 
на общинското ръководство и 
подчерта, че „Министерството 
на държвната администрация 
и местно самоправление се 
гордее с гражданите в край-
граничните общини, в които 
живеят принадлежащи към 
националните малцинства. 
Със своята хуманност по време 
на мигрантската криза те 
направиха по-достойни и Сър-
бия и Европа и затова нашата 
държава ще положи усилия 
за по-добро интегриране на 
малцинствата и развитие на 
крайграничните общини”, 
изтъкна Бошняк. 

Преди откриването на 
обекта посланик Кайл Скот 
посети общината, където по 
традиция на входа бе пос-
рещнат с хляб и сол. В негова 
чест танцовият ансамбъл към 
СД „Младост” пред сградата 

на Общинското управление 
изпълни културна програма, 
а след това в офиса на кмета 
бе организирана среща с 
общинското ръководство. 
На срещата кметът Захариев 
запозна високия гост с гео-
графското местоположение 
на общината, демографията, 
природните ресурси, дейнос-
тите на общината във връзка с 
привличане на чуждестранни 
инвеститори, туристическите 
потенциали, както и с дейнос-
тите на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство по отношение на 
превеждането на учебниците 
на майчин език, работата на 
медиите, чийто основател е НС 
и др. На американския посла-
ник той връчи и един брой 
на вестник „Ново Братство”. 
На срещата бяха разисквани 
и въпроси, свързани с миг-
рантите, които пребивават в 
Босилеград. Захариев изтъкна, 
че общинското ръководство 
и гражданите, водени от 
християнските принципи за 
хуманно отношение към хора, 
изпаднали в беда, са изказали 
съпричастност и са приели 
мигрантите като свои близки 
и приятели и се стараят да 
им облекчат престоя в Боси-
леград. Той изтъкна и това, че 

5 деца от мигрантите ходят на 
училище, които също са при-
ети отлично от съучениците 
си и от учителите. Очакваме 
наскоро със съдействието на 
републиканските институции 
и чуждестранни донори да 
ремонтираме и втората част 
от обекта на старата болница, 
в която, в случай на нужда, 
също ще бъде поместен цен-
тър за мигранти.

По време на разговорите 
кметът поиска от американ-
ския посланик да съдейства 
на общината за организиране 
на бизнес форум, който да се 
проведе в Босилеград или в 
Белград, на който би били 
представени природните, сто-
пански, туристически и други 
потенциали на общината, а 
всичко с цел привличане на 
чуждестранни инвеститори 
и икономическо развитие на 
общината. Кметът и общин-
ското ръководство поискаха 
от посланика и съдействие за 
осигуряване на нов ултразву-
ков апарат за отделението за 
спешна медицинска помощ, 
както и специализирани 
шейни за джипа, който вече 
им е осигурило Посолството 
на Америка посредством про-
грамата УНДП.   

П.Л.Р.

* За изграждането на помещенията за спешна меди-
цинска помощ, които са свързани със сградата на Здравния 
дом, Правителството на САЩ чрез USAID е осигурило 109 
980 щатски долара. Осигурени са и мебели и оборудване за 
спешна помощ на стойност от 8 000 долара, така че общата 
сума на инвестициите възлиза на около 118 000 долара. Новия 
обект за спешна помощ в Босилеград, чието изграждане 
започна в края на август т.г., е част от проекта на USAID за 
укрепване на капацитета на общините в Сърбия, засегнати 
от мигрантската криза, който реализира УНДП. Проектът 
цели да помага за подобряване на обществените услуги 
и инфраструктурата в общините, най-много засегнати от 
мигрантската криза. С цел създаване на по-добри условия 
за лечение на пациентите в тукашния Здравен дом общи-
ната от своя страна е инвестирала около 1 милион динара 
за уреждане и асфалтиране на двора и паркинга, както и за 
оборудване на някои помещения в обекта.  
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Кметът на Димитровградско д-р Владица Димитров на заседание в Нови Сад 

Очакват се промени в Закона за националните малцинства 

Заседание на Съвместния консултативен съвет  
на Комитета на региона ЕС - Сърбия в Нови Сад 

Представители на Сърбия 
и Европейския съюз в края на 
миналия месец в Скупщината 
на АП Войводина проведоха 
трета сесия на Съвместния 
консултативен съвет на Коми-
тета на региона Европейски 
съюз - Република Сърбия. Те 
обсъдиха примери за добри 
практики и начини за по-
добра подготовка на местните 
и покрайнинските нива на 
властта за  дейностите, които 
предстоят в рамките на прего-
ворите за присъединяване към 
Европейския съюз, а една от 
сесиите бе посветена на мал-
цинствените права в Сърбия 
и в Европейския съюз.

В заседанието участваха 
председателят на Прави-
телството на АП Войводина 
Игор Мирович, министъра на 
държавната администрация 
и местното самоуправление 
Бранко Ружич, шефа на Деле-
гацията на ЕС в Република 
Сърбия Сем Фабрици, пред-
седателя на Скупщината на 
АП Войводина Ищван Пастор, 
съпредседателите на Съвмес-
тния консултативен съвет на 
региона ЕС-РС Франко Якоп 
и Деян Йованович и др. На 
заседанието присъстваха и 
Стефан Стойков, заместник-
председател на Националния 
съвет на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия, 
и кметът на Димитровград 
Владица Димитров, който е 
член на Комитета. 

В изявлението си пред 
нашия вестник след заседани-
ето в Нови Сад Стефан Стой-
ков изтъкна следното:

- Най-напред запознах при-
състващите с историческите 
факти за нашето малцинство, 
което в Сърбия живее след 
Първата световна война, след 
като на територията на Европа 
са създадени нови държави. 
Казах, че българите в Сърбия 
живеят компактно в общи-
ните Босилеград и Димитров-
град, а една част и в общините 
Бабушница и Сурдулица. След 
Втората световна война наши 
сънародници са започнали да 
се заселват и във вътрешността 
на републиката. Според дан-
ните от последното пребро-
яване през 2011 г. в Сърбия 
живеят около 18 хиляди бъл-
гари, но свободно мога да 
кажа, че има няколко пъти 
повече, а защо не са се опре-
делили като българи, това е 
друг въпрос, посочи той.

Стойков изтъкна, че е гово-
рил и за дейностите на НС 
от 2014 година насам, откакто 
Владимир Захариев и той са 
начело на съвета. „Казах, че 
когато през 2015 г. оглавихме 
НС, имахме среща с предста-
вители на Европейския пар-
ламент в Брюксел и просто 
нямахме какво да им кажем, 
понеже повече от 30 години 
нямаше нито един преведен 
учебник на майчин език за 
основното училище, а над 50 
години за средното, набли-
жаваше началото на прилага-
нето на нов закон за медиите, 
според който трябваше да 
се закрият малцинствените 
медии, а НИУ „Братство” не 
работеше и имаше огромни 
дългове към заетите. 

- След тази среща ние си 
направихме равносметка, 

дефинирахме исковете към 
управляващите в Сърбия и 
ги предоставихме на Прави-
телството и на съответните 
министерства, които проявиха 
интерес и желание за решава-
нето им. Две години по-късно 
вече имаме преведени почти 
всички учебници за основното 
училище и седем учебника за 
средното училище, а увели-
чава се и броят на учениците, 
които изцяло се обучават на 
майчин език. НС откри Нова 
Радио телевизия Босилеград и 
вестник „Ново Братство”. По 
искане на гражданите се изда-
ват документи и на български 
език, както в местното самоуп-
равление, така и в полицията, 
съда, Здравния дом и др., за 
което изказваме голяма бла-
годарност към правителствата 

на Александър Вучия и Ана 
Бърнабич. 

- В изказването си говорих 
и за нашата община, като 
посочих, че въз онова на иска 
на общината от тази година 
държавата създаде възмож-
ност за преминаването на 
стоки през Граничния пункт 
„Рибарци“, с което се откри 
шанс за развитие на стопанс-
твото в Босилеград. Ние вече 
преговаряме с трима чуж-
дестранни инвеститори, които 
възнамеряват да открият 
цехове в Босилеград, а всичко с 
цел създаване на нови работни 
места. Изтъкнах и това, че сме 
открили център за мигранти 
и че нашата община разбира 
мъката им и винаги е готова 
да окаже помощ и подслон 
на бежанците. 

Зам.-председателят на 
НС изтъкна, че е похвалил 
съответните министерства и 
ръководството на Военноме-
дицинската академия в Белг-
рад, които позитивно отклик-
нали на иска на общината и 
разрешили в Босилеград да 
идват лекари-специалисти от 
това здравно заведение и на 
място да оказват необходи-
мата медицинска помощ на 
нашите съграждани. 

- Накрая казах, че въз основа 
на посочените примери се 
вижда, че имаме добро сътруд-
ничество с Правителството на 
Сърбия и обща цел да живеем 
в Европейския съюз, подчерта 
Стойков.  

П.Л.Р. 

Кметът на Димитровград-
ско д-р Владица Димитров 
неотдавна участва в работата 
на третото заседание на Съв-
местния консултативен съвет 
на Комитета на региона Евро-
пейски съюз - Република Сър-
бия, което се състоя в Нови 
Сад. Тема на заседанието бе 
правата на националните мал-
цинства на субнационално 
ниво, съответно – начините 
за осъществяване на правата 
на националните малцинства 
в АП Войводина и останалите 
среди в Сърбия.

- Като член на Съвместния 
консултативен съвет изнесох 
реч, в която особено наблегнах 
върху специфичностите на 
българското малцинство. 
Споделих някои статисти-
чески сведения и говорих пре-
димно за правата, които са ни 

предоставени по Закона на 
националните съвети. Дадох 
предложения как чрез изме-
нения в законите може да се 
повдигне нивото на правата 
за националните малцинства, 
каза в изявление за вестника 
ни Димитров, давайки и по-
конкретни обяснения.

- Всички присъстващи на 
заседанието констатирахме, че 
Р Сърбия има добра законова 
рамка за осъществяване на 
особените права на национал-
ните малцинства. Става дума 
за Закона за националните 
съвети, въз основа на който 
те се грижат за информира-
нето, образованието, култу-
рата и служебната употреба 
на езика на малцинствата. Аз 
конкретно говорих за това как 
тези права се консумират от 
представителите на малцинс-

твото ни в Димитровград и 
Босилеград. Дадох предложе-
ние как хората, които оглавя-
ват малцинствата, би можали 
да бъдат представени в Народ-
ната скупщина на Р Сърбия, 
което до голяма степен съв-
падна с предложението, което 
на заседанието изнесе Иван 
Бошняк от Министерството 
на местното самоуправление 
и държавно управление. Същ-
ността на предложението е 
малцинствата да имат пред-
ставители в парламента, които 
може  и да са без право на глас, 
но е достатъчно да споделят 
становищата на малцинствата 
в парламента. Това би станало 
доколкото бъдат внесени изме-
нения в Закона за изборната 
система, каза Димитров. 

Той предаде, че Бошняк 
е оповестил провеждане на 

един широк обществен дис-
пут по въпроса за най-добрите 
начини как малцинствата в 
Сърбия би могли да влияят 
върху работата на републикан-
ския парламент и добави: 

- Остава да видим какво дис-
путът ще донесе. Във всеки 
случай наскоро предстои да се 
внесат изменения и в Закона 
за изборната система, а след 
известно време неминуемо 
ще последват и промени и 
в самата Конституция на 
Сърбия. Ще има и промени 
в Закона за националните 
съвети на малцинствата и се 
очаква обществен диспут и по 
този въпрос. 

Димитров сподели, че 
негово лично становище, 
което заявил и на заседанието 
в Нови Сад, е било в Закона 
на националните съвети да 

се внесат изменения, с които 
ще се предотврати възмож-
ността ръководни постове в 
съветите занапред да заемат 
хора, които едновременно 
са ръководители в органи на 
общинско, градско, покрай-
нинско и републиканско ниво. 
Становището си поясни със 
следните думи:

- Знам, че предложението 
ми няма да допадне на опре-
делени хора, но аз мисля, че 
доколкото постовете се дуб-
лират, се стига до определено 
ниво на стълконовение между 
интересите. Националните 
съвети се борят за правата на 
малцинствата, докато ръково-
дители на органите от терито-
риално-административното 
устройство приоритет в дей-
ността си обикновено дават на 
своите органи, а изпълнява-
нето и на едните и на другите 
дейности може да доведе до 
колизия. 

Б. Д.
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Сесия на димитровградския парламент 

Редица решения, малко дискусии и „словесни схватки” 
Димитровградският парла-

мент тези дни проведе 18-ата си 
за тази година сесия, на която 
взе доста решения. Някои от 
по-значителните се отнасяха 
до следните въпроси: 

Общината занапред ще 
публикува собствен Слу-
жебен лист

Посоченото решение парла-
ментът взе предимно поради 
финансови причини, т.е. – 
спестяването на пари. Досега 
актовете на Общинския съвет 
и други органи и ведомства са 
публикувани в Служебен лист 
на Град Ниш, за която цел са 
отделяни между 500 и 600 
хиляди динара на годишни 
ниво. Закона за местното 
самоуправление позволява 
на общините да публикуват 
такъв, както официалното 
му название на сръбски език 
гласи - лист, докато в превод 
на български език би се нари-
чал - вестник. 

Средства за печатане на вес-
тника ще се набират от: бюд-
жета на общината, възмезди-
ята за публикуване на актове 
на обществени предприятия 
и други организации,  въз-
мездията за публикуване на 
обяви, от абонаменти, както 
и от продажба на екземпля-
рите му. 

Определени са значител-
ните празници на общи-
ната 

Ще се честват: 14 февруари 
– „Св. Трифон”, 19 февруари 
– Ден на гибелта на Васил 
Левски, 3 март – Ден на осво-
бождението на България от 
турското робство, 24 май – Ден 
на българската просвета и кул-
тура и на славянската писме-
ност „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, 8 септември – Ден на 
освобождението на общината 
от фашизма във Втората све-
товна война, и 1 ноември – Ден 
на народните будители. 

Дискутирайки по въпроса 
за празниците, съветникът 
Александър Васов изрази 
недоумение дали трябва да 
се отбелязва Денят на осво-
бождението (8 септември), тъй 
като общината тогава е осво-
бодена от българската власт, 
в резултат на което на гостите 
от България, които през пос-
ледните години в голям брой 
посещават общината, малко 
трудно ще може да се обясни, 
че общината чества освобож-
дението от тяхната някогашна 
власт. 

Обоснованието на кмета 
Димитров бе, че България, 
както впрочем и Германия, и 
Италия и други страни, са се 
отказали от фашизма, така 

че не трябва да се тълкува, че 
Димитровград е освободен от 
българска, а от тогавашната 
фашистка власт. Малко недо-
умение предизвика и верския 
празник „Св. Трифон”. Ако 
вече този ден се определи 
официално като „значителна 
дата за Община Димитровг-
рад”, защо тогава като такива 
не се определят и верските 
празници „Св. Петка”, „Св. 
Димитър” и може би още 
други, споделиха някои опо-
зиционни съветници. Обос-
нованието на парламентар-
ното мнозинство бе, че „Св. 
Трифон” по традиция отбе-
лязва немалката „колония” 
на димитровградчани, които 
живеят и работят в Белград, и 
че общината всяка година от 
бюджета си отделя средства, 
за да спонсорира тържеството 
им на този ден. В мероприя-
тието обикновено участват и 
представители на общинското 
управление. 

Анита Маркова избрана 
за директор на мест-
ния Център за социални 
грижи 

Психологът Анита Мар-
кова бе избрана за директор 
на местния Център за соци-
ални грижи. През изминалите  
няколко месеца тя бе начело 
на Центъра в качеството си на 
изпълняващ длъжността. 

Избирането на Маркова за 
директор с особено удовол-
ствие прие „първия димит-
ровградски опозиционер” 
Драгица Ангелова от партията 
„Заедно за Сърбия”. В случая 
като че ли се стигна до „жен-
ска солидарност”, тъй като 
Ангелова оцени като сполуч-
ливо решението една жена да 
застане начело на едно такова 
ведомство, а към управлява-
щата коалиция отправи апел 
на вакантното място зам.-кмет 
на общината да бъде избрана 
жена. 

Промени в Статута на ЦК 

Поради факта, че преди 
известно време от страна на 
Общинския съвет местният 
Център за култура официално 
бе провъзгласeн за ведомс-
тво от особено значение за 
националното малцинство, 
трябваше да се извършат 
промени в статута му. Те на 
сесията бяха и верифицирани. 
Промените в акта, които на 
сесията обоснова директорът 
на ведомството Николайча 
Манов, всъщност се отнасят 
до допълнителните разпо-
редби, в които се потенцира 
значението на Националния 
съвет на малцинството ни в 
по-нататъшната работа Цен-

търа за култура. В един член на 
статута допълнението гласи: 
„Основателят на ведомството 
може цялостно или частнично 
да пренесе основателските 
права на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство.” А има допъл-
нения и в още няколко члена 
на статута.  

От присъствието на Манов 
на сесията се възползваха опо-
зиционите съветници Драгица 
Ангелова и Зоран Петров, като 
му зададоха въпрос с малко 
саркастичен оттенък - защо 
сигналите на телевизионните 
канали в рамките на Кабелно-
разпределителната ситема 
„до голяма степен зависят от 
метеорологичните условия, 
съответно - от дъжда, снега, 
вятъра, мъглата...”

Манов отговори, че става 
дума за система, която в техно-
логическо отношение е заста-
ряла, че тя не работи на комер-
сиална основа, че парите, 
които се набират от абонамен-
тите, не стават за по-сериозни 
инвестиции... „Въпреки това 
полагат се максимални уси-
лия системата да се поддържа 
и да се реконструира...”, каза 
между другото Манов, набля-
гайки, че в момента се пред-
лагат 32 канала, които, както 
се изрази, „са добре видими”. 
Посочените двама съветници 
не бяха на това мнение, като от 
скамейките му подхвърлиха: 
„Къде, в самата кабелно-разп-
ределителна система ли?”

Символично увеличение 
на данъците 

Парламентарната „моно-
тония” бе поразчупена и по 
време на дискусията по точ-
ката от дневния ред за раз-
мера на процента на данъка 
върху имуществото. Данъка 
е увеличен с малък процент, 
а това подтикна „желязната 
лейди”, както нагалено напос-
ледък започнаха да викат на 
съветника Драгица Ангелова 
симпатизантите на някои 
опозиционни политически 
идеи в Димитровградско, от 
трибуната да обвини управ-
ляващите, че пак натоварват 
финансово гражданите, пре-
цизирайки, че и миналата 
година данъците са били 
увеличавани. В контекста на 
темата тя добави, че между-
временно са съкратени опре-
делени социали давания на 
определени категории граж-
дани. 

Кметът Димитров репли-
кира с думите, че „данъците 
трябва да се плащат и че няма 
местно самоуправление без 
данъчни приходи”, след което 
категорично поръча на Анге-
лова: „Гражданите, които не 
са съгласни с това становище 
и не трябва да гласуват за 
мен. Нека да гласуват за вас”. 
Кметът оцени, че не става 
дума за увеличение, което с 
малко ще натовари гражда-
ните, но едновременно ще 
бъде от голямо значение за 
прилива в бюджета на общи-

ната, като посочи конкретен 
пример: „За апартамент от 
60 м2 увеличението ще е 200 
динара на годишно ниво, а за 
апартамент от 100 м2, а такива 
в Димитровград ги има, докол-
кото правилно съм информи-
ран, само пет, увеличението 
ще е с около 400 динара на 
годишно ниво, а тези суми 
представляват цената на една 
или две кутии от по-евтините 
цигари”. 

Димитров обвини Анге-
лова и политическата сила, 
към която тя принадлежи, 
в политическа непоследова-
телност, тъй като, както каза, 
когато и те са управлявали 
общината също са увелича-
вали процента на данъците, 
обосновавайки постъпките си 
с думите, че това е нужно за 
нормалното функциониране 
на общинските органи, докато 
сега говорят по-инак. 

Особено жесток „удар” 
срещу опозиционния блок в 
местния парламент представ-
ляваха думите на кмета, според 
които настоящото общинско 
управление плаща  разходи, 
които са направени по време 
на управленския мандат на 
миналата власт, която понас-
тоящем е опозиция. „Идват 
извършители в общината и 
инкасират средства, които сега 
са три пъти по-големи от пър-
вичната дължима сума. Става 
дума за представителни раз-
ходи (репрезентация), напра-
вени още през 2014 г. А ние 
за това не сме и знаели, така 
че не е имало възможност с 
търсещите средствата субекти 
да постигнем договор за пла-
щане на дължимата сума на 
по-малка стойност, съответно 
без да се води съдебна проце-
дура”.                                 Б. Д.

Кръв дариха  
52-ма граждани 

Във фоайето на Центъра за 
култура в Димитровград 
миналия петък се проведе 
осмата за тази година акция 
по доброволн�� даряване�� даряванедаряване 
на кръв. Отзоваха се 52-ма 
хуманни граждани.  
Мирослав Потконяк от 
нишкия Институт за кръ-
вопреливане изрази голямо 
удовлетворение от броя на 
включилите се в акцията 
димитровградчани, като 
посочи, че сред тях е имало 
доста млади хора, както и 
представителки на нежния 
пол.  
Следващата акция е насро-
чена за 22 декември на 
същото място.                  Д. С.
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Мероприятие за традиционната на-
родна архитектура в Димитровград

Да запазим обектите, които 
са оставили предците ни 

Среща с повод: Душица Средойевич,  
директор на ЗК „Стара поята” в Димитровград 

Милиони от министерство  
за технологична линия 

В организация на ОО на ЧК  
и основното училище в Босилеград

Лекции за борба  
срещу СПИН

По повод 1 декември - Световния ден за борба сре-
щу СПИН, основното училище и Общинската организация 
на Червения кръст в Босилеград организираха лекции за 
седмокласниците от централното училище на тема “Пре-
венция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Лекциите изнесоха Милена Миленова и Мирослав 
Александров, преподаватели по биология в основното 
училище.

От Червения кръст ни осведомиха, че подобни лекции 
тези дни ще бъдат организирани и за учениците в гимна-
зията, а за следващата седмица са планирани и лекции на 
тема „Контрол и превенция на наркомания и други болести 
на зависимост”.                                                               П.Л.Р.

От Бюджетния фонд  
за малцинствата

На „Ново Братство” 90 000 динара
Министърът на държавната администрация и местното 

самоуправление Бранко Ружич излезе с решение за разп-
ределяне на средствата от Бюджетния фонд за национални 
малцинства за финансиране на програми и проекти в областта 
на информирането на езиците на националните малцинства 
през 2017 г.

Средствата в размер на 1 800 000 динара ще бъдат отпуснати 
за 25 подадени проекта, а „Ново Братство” ще получи 90 000 
динара за проекта „Стара планина – локомотивът за разви-
тието на континенталния туризъм”. 60 000 динара ще получи 
и Сдружението „Емблема” от Димитровград за техническо 
оборудване на Интернет портала ФАР.

На конкурса бяха подадени общо 60 кандидатури, девет от 
които не отговаряха на поставените формални критерии. С 
проектопредложението на Закона за бюджета за 2018 г. сума-
та  в Бюджетния фонд за малцинствата е увеличена с 12 пъти 
и за тази цел са предвидени 21,8 милиона динара.

С.Б.

Целта на проекта е 
чрез задълбочени инте-
рвюта с професионални 
туристически фирми и 
туроператори в двете 
съседни страни да  се 
идентифицират пробле-
мите и възможностите 
за реално развитие на 
континенталния туризъм 
на Стара планина, като по 
този начин се спомогне за 
устойчив икономически 
растеж, създаване на 
работни места и подобря-
ване на благосъстоянието 
на населението. 
Статиите ще включват 
изследване на тенден-
циите и проблемите на 
фирмите и организаци-
ите, работещи в областта 
на туризма в транс-
граничния регион.

Димитровградската непра-
вителствена организация 
„Балкан АРХитрав” органи-
зира панелна дискусия на тема 
„Традиционна народна архи-
тектура – състояние, рискове 
и важността на опазването 
й”. В дискусията участваха 
представители на: Републи-
канския институт за защита на 
паметниците на културата от 
Белград, Дружеството на кон-
серваторите на Сърибя също 
от Белград, Университета по 
архитектура, строителство и 
геодезия от София, Строи-
телно-архитектурния факул-
тет от Ниш и на Центъра за 
устойчиво градоустройствено 
развитие „Балкан АРХитрав” 
от Димитровград. Присъстваха 
и представители на органите 
на местното самоуправление 
и местни ведомства, на учебни 
заведения и фирми, собстве-
ници на етно къщи в Димит-
ровградско, както и граждани 
на общината, които уважават 
традиционната народна арх-
тектура. 

Архитектът Гордана Ран-
чева от „Балкан АРХитрав” 
сподели, че основната цел 
на мероприятието е обще-
ствеността да се информира 
пред какви проблеми и рис-
кове понастоящем е изпра-
вено народното строителство, 
съответно традиционната сел-
ска архитектура. Проблемите 
са, добави тя, свързани пре-
димно с рухването на обектите 
поради старостта им, както 
и с неконтролираното градо-
устройство и реконструкция, 
която е в противовес с автен-
тичната родна селска архи-
тектура. Ранчева заключи, 
че доколкото като общество 

не съхраним обектите, които 
са оставили предците ни, в 
автентичния им вид, същес-
твува заплаха безвъзвратно 
да се загуби твърде същест-
вената част от културното ни 
наследство. 

В дискусията съответни 
изложения изнесоха: Естела 
Радонич Живков, етнолог-
консерватор, Алекса Цигано-
вич, архитект-консерватор, 
Любица Димитриевич, етно-
лог-консерватор, проф. д-р 
Милена Металкова, архитект, 
Георги Георгиев, архитект, и 
проф. д-р Лиляна Василевска, 
архитект. В рамките на про-
явата бяха представени и Лят-
ната школа по архитектура и 
архитектурната работилница, 
като модел за съхраняване на 
народното строителство. Това 
го направи водачът на сдру-
жението „Балкан АРХитрав” 
Гордана Ранчева, архитект от 
Димитровград. През измина-
лите три години посоченото 
сдружение се проявява като 
съорганизатор на меропри-
ятието.  

Участниците в панелната 
дискусия на следващия ден 
обиколиха и разгледаха остан-
ките от някогашната църква 
„Св. Богородица” във височ-
кото село Каменица, а в съсед-
ното село Сенокос - местната 
църква „Св. Пантелеймон”. 

Проявата предостави въз-
можност на специалистите от 
Сърбия и България да обме-
нят опитите си в работата. В 
сферата на народното стро-
ителство и традиционната 
архитектура на двете страни 
същестуват много прилики. 

Б. Д. 

Тези дни медии преда-
доха, че няколко коопера-
ции, предимно от Южна 
Сърбия, са получили 
средства от републикан-
ската хазна за разгръщане 
на дейността си. Едната 
от тях е и кооперацията 
„Стара поята” от Димит-
ровград.

Това бе повод да се 
срещнем с директора на 
кооперацията Душица 
Средойевич, за да набе-
рем повече информа-
ции във връзка с добрата 
новина. 

* Г-жо Средойевич, колко 
средства получи „Стара 
поята” и от кого? 
- Става дума за без-

възмездни средства на 
стойност 5 712 907 динара от конкурс, който 
обяви Кабинетът на министъра без портфейл 
Милан Къркобабич, задължен за регионал-
ното развитие и работата на обществените 
предприятия. 

* За какво ще използвате средствата? 
- Парите са със стриктно предназначен 

характер и ще се използват за купуване на 
технологична линия за печене на чушки с мощ-
ност 300 килограма в час. Става дума за няколко 
машини, които, когато се комплектуват, правят 
една линия. С проекта, който получи зелена 
улица от съответната комисия към посоченото 
министерство, сме запланували да купим и 
три фризера с вместимост 400 литра. След 
като ги купим и инсталираме ще стартираме 
с производството на айвар (лютеница). 

* Къде ще инсталирате линията и ще трябва 
ли да изграждате помещение или цех? 
- Помещения вече имаме, така че средства за 

тази цел няма да харчим. Засега съществуват 
два варианта къде да инсталираме линията 
– или в с. Белеш или пък в с. Желюша. Ще 
обсъдим внимателно и двата варианта и ще 
вземем решение. 

* Линията ще има ли въз-
можност и за пържене, 
съответно от нея веднага 
да излиза айвар? 

- Не, процеса на пър-
женето ще вършим по 
традиционен начин, като 
ще се стараем продуктът 
ни да има автентичен 
старинен вкус. 
* Как стоят нещата с 
възпроизводствения ма-
териал, съответно с 
чушките. Откъде ще ги 
купувате? 

- Намерението ни е 
чушките да купуваме 
предимно на димитров-
градския пазар от мес-
тни стопани. Доколкото 
обаче количеството не 
задоволява нуждите ни, 

тогава ще купуваме и от производители от 
други среди. 

* Кога би трябвало да започне производство-
то? 
- Надяваме се до 5-6 месеца. 
* Ще ангажирате ли работници? 
- Да, възнамеряваме да ангажираме и работ-

ници. Колко ще бъдат те в момента не мога 
да кажа. 

* Съоръженията, за чието купуване получих-
те средства, какъв собственически характер 
ще имат занапред ? 
- В продължение на три години коопераци-

ята ни няма да може да ги продаде. След този 
период ще станат нейна собственост. 

* Г-жо Средойевич, желаем Ви много късмет в 
по-нататъшната работа? 
- Благодаря и дано от тази дейност бене-

фити изтегли не само „Стара поята” и коо-
ператорите й, но и димитровградчани, които 
се занимават със селскостопанска дейност и 
специално с градинарството, както и общината 
ни като цяло, тъй като в нея  ще се задвижи 
още една стопанска дейност.  

Разговора води: Б. Димитров 
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В Основното училище „Христо Ботев” 

Реконструкцията тече успешно, 
сградата все по-хубава 

Началното училище в село Рикачево 

Братче и сестриче  
- цяло училище

Четирикласното подве-
домствено училище в село 
Рикачево споделя съдбата 
на повечето училища в боси-
леградските села, които заради 
постоянното намляване броя 
на учениците са на ръба на 
оцеляването. 

Училищната сграда в село 
Рикачево, което се намира на 
стотина метра над регионал-
ния път Босилеград - Кара-
маница, напомня за минали 
времена. Не много отдавна 
тук са се учили по няколко 
десетки деца и всичко е било 
изпълнено с весел детски смях 
и врява. За съжаление това са 
някои стари и хубави времена. 
Сега в училището има само 
двама ученици - четвъртоклас-
никът Александър и сестрич-
ката му Анджелка, която е във 
втори клас. 

Въпреки че беше дъждовно 
и студено декемврийско утро, 
както винаги Александър и 
Анджелка Стоилкови бяха 
дошли навреме в училището. 
Събудили се рано и при този  
студ и дъжд са изминали 
пеша 5 километра от дома си 
в махалата Браньовишки рид 
до училището.  

- Без оглед на голямата отда-
леченост, труднопроходимите 
пътеки, студа и лошото време, 
те никога не закъсняват, раз-
казва учителката им Димит-
рина Пенева, която също всеки 
ден пътува по 18 километра с 
автобус от Босилеград. Сут-
ринта дрехите им бяха изцяло 
мокри. Дадох им сухи дрехи, 
които тук съм подготвила от 
моите деца, споделя Пенева, 
показвайки ни якетата им и 

останалите дрехи, наслагани 
да се сушат край печката.

В уютната учебна стая има 
само два чина - за двама уче-
ници. Преди няколко години 
общината направи ремонт 
на обекта. На пода е сложен 
ламинат, ремонтирани са 
стените, покрива и др. Освен 
на Александър и Анджелка, 
в стаята са закачени рисунки 
и на ученици, които преди 
са се учили в  училището. 
На масичката в единия ъгъл 
са сложени най-различни 
играчки и изображния, които 
те са направили от пластелин, 
картон и хартия.  

Учителката и учениците в 
рикачевското училище са като 
едно малко семейство. Пок-
рай това, че е учителка само 
на две деца, Пенева за тях е 
много повече от обикновен 
преподавател - тя е и възпи-
тател, съученик, приятел на 
междучасията, партньор по 
време на физкултура...

- Много по-различно е да 
работите само с двама уче-
ници. Просто приспособявам  
обучението и самата учебна 
програма към нуждите им. 
Факта, че децата се учат сами, 
има много негативности. Те са 
лишени от нормална социали-
зация и компетентност, което 
е основно за развиване на спо-
собностите при децата. Затова 
винаги се старая максимално 
да им обърна внимание и да 
им предам знания, които ще 
им облекчат по-нататъшното 
образование в среда, в която 
ще има много повече ученици, 
обяснява учителката и добавя, 
че Анджелка е отличничка, 

докато Александър му липсва 
още малко за отличен.  

Пътят до училищито е 
асфалтиран, уреден е дворът, 
училищната сграда е в добро 
състояние, разполага с ток, 
в двора има вода, а навреме 
са подсигурени и сухи дърва 
за зимата, така че може да се 
каже, че съществуват сравни-
телно добри условия за про-
веждане на обучението. За 
съжаление в училщето няма 
компютър и други нагледни 
средства и дано бъдат под-
сигурени, което би било от 
огромно значение за децата. 
Анджелка и Александър ни 
разказаха, че много обичат 
да ходят на училище, но им 
липсват другари, с които 
заедно да си играят по време 
на почивките и да си друга-
руват. Анджелка сподели, че 
най-много обича математика, 
докато Александър най-голям 
интерес изпитва към приро-
дознанието. 

- Много обичаме да слушам, 
когато учителката ни разказва 
за спомените си от времето 
когато тя е била ученичка в 

родното й село Милевци, с 
усмивки на лицата споделят 
малчуганите. 

Стоилкови са от многодетно 
семейство, с общо 10 деца. 
Някои от тях вече са завър-
шили средно образование и 
сега са студенти. Разказаха 
ни, че когато след училище 
се завърнат вкъщи, редовно 
помагат на родителите си във 
всекидневните им задължения 
около добитъка. 

- Когато времето е хубаво 
кравите и овцете изкарваме на 
паша, а през зимата ги храним 
в  кошарите. Когато имаме 
свободно време, играем с 
нашите сестри и братя. Имаме 
и 4 кучета и с тях много оби-
чаме да си играем. Едно от 
кучетата, по име Джеки, често 
ни придружава по пътя до 
училището и тук в училищ-
ния двор ни чака докато не 
приключим занятията, казват 
малчуганите.

Пенева вече 18 години е учи-
телка в Рикачево, а преди това 
3 години е учителствувала в 
Зли дол. 

- Когато започнах работа 
тук, постоянно имаше по над 
десетина ученици във всич-
ките четири класа, обаче през 
последните няколко години 
броят на децата драстично 
намаля, разочаровано конста-
тира Пенева.  - От следващата 
учебна година Анджелка ще 
остане сама, понеже Алек-
сандър ще замине в пети 
клас в Бистър. Дано това да 
не й представлява проблем. 
Догодина ще има и едно дете в 
предучилищния курс, така че 
Анджелка все пак ще си има 
компания.   

Както и в повечето села в 
Босилеградско, и в Рикачево 
миграцията и низката раж-
даемост са си взели данъка. 
В момента в селото живеят 
около седемдесетина жители, 
предимно стари хора. Младите 
напускат бащините си огнища 
и отиват в чужбина или във 
вътршността на Сърбия, тър-
сейки по-добър живот. 

Учителката разказва, че 
има отлично сътрудничество 
с местното население и винаги, 
когато се нуждае от някаква 
помощ, рикачевчани протягат 
ръка и помагат. Едни от при-
мерите са съвместните акции 
за изграждането на нов водо-
провод за училището, мина-
логодишната инициатива за 
строеж на нова тоалетна в 
двора и др. От своя страна и 
учителката оказва помощ на 
селяните, тъй като ежедневно 
от Босилеград им донася 
лекарства и други необходими 
продукти, които й поръчат. 

На раздяла прислужникът 
Стоичко ни показа и двете 
големи светли класни стаи 
в училищната сграда, които 
някога са били изпълнени с 
ученици, а нерядко в тях са 
организирани и вечеринки и 
„игранки“. 

П.Л.Р.

* Започна да работи изцяло ре-
монтираният ученически стол. * 
80 на сто от учениците са с по-
зитивно, а 20 на сто имат слаби 
бележки след края на първото 
тримесечие. * Анализите на 
съответните органи в училище-
то са показали, че сигурността 
е на задоволително ниво. 

Сградата на Основното учи-
лище „Христо Ботев” в Димит-
ровград от ден на ден придобива 
все по-привлекателен вид. Рабо-
тите по реконструкцията малко 
са пролонгирани, предвид, че 
малко се позабавиха в самия 
старт, докато по време на самата 
реконструкция се стигнало до 
извода, че реалното състояние 
на обекта изисква и допълни-

телни работи. Вместо до сре-
дата на този месец, цялостната 
реконструкция на сградата би 
трябвало да приключи до края 
на януари следващата година, 
съобщи директорът на ведомс-
твото Катарина Симеонова. 

Става дума за мащабна въз-
становителна дейност на пет 
и половина хиляди квадратни 
метра интериорни помещия, 
както и всеобхватен ремонт на 
покрива, фасадата, прозорците, 
вратите и др. Ученическият 
стол вече е ремонтиран и след 
първото тримесечие започна с 
работа. Образователният про-
цес се провежда по график и без 
каквито и да било проблеми. 

Той се реализира на две смени 
и така ще бъде все до края на 
възстановяването на сградата. 

След първото тримесечие се 
проведоха и заседания на съот-
ветните органи на училището, 
на които бе прието заключе-
ние, че са реализирани всички 
запланувани дейности. Едина-
десетте пропуснати учебни дни 
ще се наваксат в съответствие с 
програмата за наваксване през 
второто полугодие. 

Успехът на учениците е горе-
долу на същото ниво както и 
през изминалите години, съот-
ветно 80 на сто от тях са с пози-
тивни, докато 20 на сто или 
103-има имат слаби бележки. 
Общият брой на единиците е 
281. С по една слаба бележка 
са 36-ма ученици, 17 имат по 
две, докато 46-има са с три и 
повече едници. След първото 
тримесечие 98 на сто от учени-
ците са с позитивно поведение, 

четирима са с много добро, а 
поведението на двама ученици 
е оценено с добър и на двама с 
незадоволителен. Броят на неиз-
винените отсъствия е твърде 
малък. Предимно става дума за 
отсъствията на осмокласниците, 
които заедно с първокласни-
ците и петокласниците „имат 
най-много проблеми с дисцип-
лината”. 

Поради ремонтните дей-
ности по-трудно се контролира 
поведението на учениците, но, 
както заяви Симеонова, анали-
зите на компетентните органи 
на училището все пак са пока-
зали, че сигурността е на задо-
волително ниво. Тя добави, че 
учениците и заетите в учили-
щето са запознати със задълже-
нията си относно сигурността в 
училището и с предотвратяване 
на насилието. 

Симеонова сподели, че с 
новите разпоредби в Закона за 

основите на системата за обра-
зование и възпитание, освен 
забраната на дискриминация, 
насилие, политическа и пар-
тийна дейност, е предвидена 
и забрана на поведение, което 
оронва реномето на училището, 
както и честта и достойнството 
на заетите в него. Отделни раз-
поредби в посочения закон 
пролонгират и отговорността 
на родителите на децата. Те 
са длъжни не само да ги запи-
сват, но и да контролират дали 
редовно идват в училище и дали 
изпълняват ученическите си 
задължения. Предвидени са и 
парични глоби за родителите 
на децата на стойност от 30 до 
100 хиляди динара. 

С отделни разпоредби в 
закона е подсилено сътруд-
ничеството между училищата 
и центровете за социални 
грижи. 

Б. Д. 
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Наближава 
Никулден

На 6/19 декември Светата Църква 
почита паметта на Св. Николай Мир-
ликийски Чудотворец. Св. Николай се 
родил в гр. Патра, който се намира в 
Анадол - Мала Азия, в областта Ликия 
(сега от този град има само развалини). 
Родителите му - Теофан и Нона, били 
благочестиви, богати и знатни хора. 
Преданието разказва, че те дълго 
нямали рожба, но с молитва, сълзи и 
милостини, изпросили от Бога свидно 
чедо - момче, което кръстили Николай 
(от гръцки “победител на народи”). 
Още от майчина утроба Николай бил 
белязан и избран от Бога и още от раж-
дането му потекли големи чудеса. Така 
майка му веднага, след като го родила, 
се почувствала напълно здрава (оттук 
Св. Николай се слави като покровител 
на родилки); като го кръщавали, той 
като възрастен човек дълго стоял в све-
тия купел прав, без да бъде поддържан 
от никого; сряда и петък сукал само 

веднъж, и то вечерта, след като роди-
телите му са се вече помолили...

Юношата прекарвал почти цялото 
си време в храма, където служел чичо 
му, епископ на Патра, на име също 
Николай. Скоро чичо му го въвел в 
чин презвитер. Още като младеж той 
наследил голямо богатство от баща си 
и раздал всичко на децата и бедните 

си съграждани. За добрите му дела се 
разказвали множество легенди.

В една молитва Св. Николай е наре-
чен защитник на вярата и верните, 
хранител на гладните, веселие на пла-
чещите, одеяние на голите, покрови-
тел на плаващите по море, умиротво-
рител на враждуващите, освободител 
на пленниците и невинно осъдените, 
ръководител на постниците и мона-
сите, пазител на целомъдрието. 

Сред народа светецът е най-
известен като покровител на плава-
щите и патрон на всички моряци. 
Разбира се, това не е случайно, 
ето какво разказват писанията:  
По пътя за Божия гроб Св. Николай 
извършил чудеса - с молитва укротил 
разразилата се буря, възкресил един 
моряк, паднал от корабната мачта. 
Съществува предание, че по време на 
пребиваването си в Палестина, той 
пожелал веднъж през нощта да се 
помоли в храма. Когато пристъпил 
към вратите му, заключени с катинар, 
ангел Господен се докоснал до църков-
ните двери и те се отворили сами.

Светителят помагал и на хора, които 
не познавал. Веднъж един кораб, пла-
ващ от Египет за Ликия, бил застигнат 
от страхотна буря. Никакви човешки 
сили не можели да го спасят, но моря-
ците горещо се молили на Св. Нико-
лай, - и ето, той се появил на палубата, 
влязъл в кабината, взел кормилото 
в свои ръце и управлявайки кораба 
благополучно стигнал в ликийското 
пристанище.

На 6 декември 342 година великият 
светител се представил Господу на 
преклонна възраст. Бил погребан в 
храма на гр. Мир. Тялото му останало 
нетленно, и до днес то източва целебно 
миро.

Тъй като празникът се чества по 
време на Коледните пости, празнич-
ната трапеза задължително е постна. 
Нека св. Николай се застъпва пред Бога 
за всички, които са го избрали за свой 
покровител. 

Празникът ще бъде отбелязан с 
празнична Божествена Света Литургия 
във всички храмове в страната. Честито 
на всички празнуващи!

Подготви Д. Христова

И от младите може много да се научи
Всички хора се раждат с определена дарба. При 

някои тя проличава по-рано, при някои може би 
по-късно. Имаме честта да се запознаем с една наша 
съгражданка, която няма много години, а притежава 
огромна дарба. Тя се казва Яна Бошков, на 16 години 
е и е ученичка във втори клас на димитровградс-
ката гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Яна е 
особена с това, че пленява с обичта си към хората. 
В Димитровградско стана известна със своята хуман-
ност, оказвайки помощ и подкрепа на мигрантите, 
настанени в приемния център в града. За своята 
дейност Яна бе удостоена и с общинска награда, 
която й бе връчена по време на честването на Деня 
на общината. И на нас ни направи удоволствието 
да почувстваме нейната топлина, откликвайки на 
желанието ни да направим разговор за нашия вес-
тник, за което й благодарим от сърце.

Прекрасно е да се запознаем с някой толкова млад, а 
няма да е пресилено да кажем, че твори велики дела. 
Разбрахме, че много помагаш на хората, настанени 
в приемния център в града. Какво иницира твое-
то подаване на ръка на съвсем непознати хора?
Тъй като лятната си почивка прекарвах във все-

кидневни активности, а чух за голямата мигрантска 
криза и за хората, настанени в приемните центрове, 
започнах да си мисля за техния начин на живот, 
както и за дните, които те прекарват извън домовете 
си, без най-близките си, без каквото и да било, а 
трудно са приети от околните. У мен възникна жела-
нието да се запозная с тези хора и да им помогна 
по какъвто и да било начин.

Какви са тези хора и откъде идват?
Това са хора, които идват от райони, засегнати 

от война, като Афганистан, Ирак, Иран, Сирия, 
Пакистан, и които са останали без домове и без 
семейства, които в своите страни нямат условия 
за живот и в повечето случаи с месеци са вървели 
пеша, за да стигнат до нашата страна. Най-тъжното 
е, че сред тях има много деца, чието детство е било 
борба за оцеляване. Това са хора, които винаги ме 
посрещат с усмивка и които все още имат вяра 
към по-доброто „утре“, макар че всеки от тях има 
изключително тежка житейска история.

Редовно ги посещаваш в приемния цен-
тър, имате ли определено време за посеще-
ния и как прекарвате вемето заедно?
Моите посещения в приемния център са много 

чести. Всеки един момент, прекаран с тях, за мен 
представлява удоволствие, а със сигурност мога 
да твърдя, че е така и от тяхна страна. По време на 

посещенията ми често се играя с малките дечица, 
докато с малко по-възрастните времето прекарваме 
в споделяне на опити или решаване на някои наши 
младежки дилеми. Всяко едно от посещенията ми 
приключва с голяма прегръдка, а нашето другару-
ване продължава и извън легера, когато времето 
прекарваме в разходки и най-често, разговаряйки 
за нашите култури, което и за мен и за тях е изклю-
чително интересно.
Как се чувстваш след времето, прекарано с тях?

Чувствата ми са объркани. От една страна чувс-
твам огромно удоволствие, щастие и зареденост, 
обаче понякога съм и тъжна, защото бих искала да 
им дам много повече, тъй като наистина го заслу-
жават.

Как на твоя хуманизъм гледат тво-
ите родители и приятели?
Моите родители напълно подкрепят хуманитар-

ните ми дейности. Те още от малка ме научиха, че 

всички хора са еднакви, всички живеем под едно и 
също небе и трябва да уважаваме едни други неза-
висимо от национална и религиозна принадлеж-
ност или цвета на кожата. Що се касае до моите 
връстници имаше и положителни и отрицателни 
коментари. Аз уважавам това, че всеки има право на 
собствено мнение, но повечето не приеха позитивно 
моето другаруване с децата и хората от приемния 
център.

Твоята емпатия и труда не останаха незабелязани, 
тази година ти получи най-високото общинско 
признание. Нашите поздравления за това, кажи 
ни какво за теб представлява тази награда.
Признанието, което получих, преди всичко ми 

дава сили и ме мотивира да продължавам своята 
дейност, а особено удоволствие за мен представлява 
това, че хората в нашия град зачетоха моя труд като 
велико дело, за мен такава малка. Немалки заслуги 
за моята награда имат и приятелите ми от лагера.

Интересуваше ни каква е ученичка нашата геро-
иня и как успява да съчетае задълженията си в учи-
лище с мисията, която върши. Разбира се, отговора 
бе, че е отличничка, а времето което прекарва с 
децата в лагера не нарушава нейните активности 
в училище. Успява да ги съчетае, благодарение на 
семейството, директорката в училището, училищ-
ния психолог и повечето преподаватели.

Последва въпроса ни в каква посока смя-
та да продължиш своето образование, да ли 
ще бъде свързано с хуманитарна дейност, 
на който Яна даде следния отговор:
Прецизна визия за моето образование след сред-

ното училище все още нямам, но независимо от 
бъдещата ми професия ще се посветя на хумани-
тарни дейности, защото това е нещо което захранва 
душата ми и ме прави цялостна личност. Опита, 
който придобивам, прекарвайки времето с тези 
хора, нито може да се купи, нито пък да се придобие 
с каквито и да било дипломи.

Пожелаваме ти да опазиш тази добрина в себе 
си и да храниш чувството си за хората около теб, 
а един ден да станеш някой, с който ще се гордеят 
не само твоите родители, а и целия ни град. Още 
веднъж ти благодарим за разговора.

И аз ви благодаря, че отделихте време и труд на 
моята скромна личност.

Колко светът щеше да бъде по-хубав, ако всички 
спазваха поне едната от Божите заповеди: „Възлюби 
ближния си като себе си!“

Д. Христова
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Акция на Народната библиотека „Христо Ботев” в Босилеград

Стимулиране на интереса  
към книгите сред най-малките

Ученици от босилеградското ОУ на Панаира на книгата в Ниш В Центъра за култура „Босилеград”

Богата културна  
дейност през декември  

В с. Извор

В с. Д. Любата

В с. Гложйе

В рамките на акцията за стиму-
лиране на интереса към книгите и 
четенето сред най-малките Народ-
ната библиотека „Христо Ботев” в 
Босилеград организира срещи с 
децата на предучилищна възраст 
от града и село Райчиловци, както 
и посещения на няколко подве-
домствени училища в селата.

Придружавани от възпитател-
ките си, децата от предучилищния 
курс в детската градина „Детска 
радост” в Босилеград посетиха 
централната градска библио-
тека, където бяха запознати с 
дейностите на ведомството и със 
значението на книгите, а всичко 

с цел развитие на интереса им 
към книгите и четенето. Подобна 
акция бе организирана и в клона 
на библиотеката в с. Райчиловци, 
където заедно с децата от преду-
чилищния курс, които се учат в 
тукашната паралелка на детската 
градина, бяха и първокласниците 
от райчиловското училище. На 
бъдещите първолаци библиоте-
ката подари по една книжка за 
оцветяване, учебни помагала и 
сладки. 

В рамките на инициативата слу-
жители от библиотеката посетиха 
и подведомствените училища в 
Рибарци, Долна Любата и Горна 

Любата, Горна Лисина, Извор, 
Гложйе и други села. Те обясня-
ваха на учениците и на децата на 
предучилищна възраст, които се 
учат в тези села, колко важни са 
книгите и четенето, а запознаха ги 
и с дейностите на библиотеката и 
им даряваха детски книги, учени-
чески прибори и сладки.

Асен Михайлов, директор на 
босилеградската библиотека, 
изрази удоволствието си от про-
ведената акция и от проявения 
интерес на децата към книгите и 
литературата. Той изтъкна, че тази 
инициатива ще стане традици-
онна.                                П.Л.Р.

Тазгодишния панаир на кни-
гата в Ниш, който в организация 
на Нишкия културен център се 
проведе в спортната зала „Чаир” 
от 22 до 29 ноември, посетиха и 
двадесетина ученици от Основ-
ното училище “Георги Димит-
ров” в Босилеград, придружени 
от директора Методи Чипев и 
преподаватели.

Организатор и инициатор на 
посещението на учениците на 
това културно мероприятие е 
Снежана Апостолов, училищен 
библиотекар. Тъй като в работата 
с децата тя разпознала интереса 

им към книгите, предложила на 
ръководството на училището поне 
част от учениците да посещават 
панаири на книги. Така мина-
лата година една група ученици 
имаше възможност да посети 
Международния панаир на кни-
гата в Белград, а тази година бе  
взето решение да се посети този 
в Ниш. 

Педагогът в училището 
Йелица Василева Митрев заяви, 
че децата са много любопитни и 
с особен интерес са разгледали 
всички щандове. „За съжаление 
училището няма възможност да  

води по-голям брой деца, но се 
нядявам, че тези, които са били на 
панаира, ще разкажат на прияте-
лите си впечатленията, ще пока-
жат книгите, които са си купили, 
и по този начин ще им пренесат 
част от атмосферата от панаира“, 
каза тя.

Становището на учителите 
след мероприятието е, че такива 
инициативи са от голямо значе-
ние за децата от нашата малка 
община и ще се полагат усилия 
да се намират начини в бъдеще 
още повече ученици да посещават 
панаири на книгата.       С. Дж.

Този месец босилеград-
чани ще имат възможност да 
проследят редица културни 
мероприятия, които ще орга-
низира Центъра за култура 
„Босилеград”. Довечера в 
Голямата зала на Културния 
дом общинският драмати-
чен театър от Кюстендил ще 
изнесе пиесата „Световъртеж” 
от Жак Бринер и Морис Ласес, 
докато в момента любителите 
на изобразителното изкуство 
и изображенията от текстил 
имат възможност във фоайето 
пред Голямата зала да разгле-
дат изложбата „Арт трио” на 
трите кюстендилски авторки 
- Любляна Начева, Теодора 
Сърбинска и Детелина Тихо-
лова.

По думите на директора на 
Центъра за култура Воислав 
Божилов на 15 декември също 
във фоайето пред Голямата 
зала ще бъде открита „Уче-
ническа изложба“, автор на 
която е Любиша Пенев, 
художник и преподавател 
по изобразително изкуство 
в босилеградското основно 

училище. В рамките на поста-
новката ще бъдат представени 
рисунки на талантливи уче-
ници от нашето училище. На 
22 декември ще бъде органи-
зиран Коледен концерт с учас-
тието на Народно читалище 
„Братство 1869” от Кюстендил, 
а на 27-ми - театър от Ниш 
ще изпълни пиесата „Чес-
тита Нова”. В навечерието на 
Новата година, на 29 декември, 
ще бъде изнесен традицион-
ния Новогодишен спектакъл, 
на който ще се представят 
членовете на всички секции 
към Центъра за култура. За 
всичките мероприятия входът 
ще бъде свободен. 

В Центъра за култура с 
удоволствие подчертават, че 
след като със съдействието 
на общината са извършили 
ремонт на покрива, парното 
отопление и на една част от 
помещенията, са създадени 
добри условия за работа на 
секциите и за организиране 
на културни мероприятия и 
през зимните месеци.

П.Л.Р.
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Разговор със зам.-кмета на МО Поганово, Долна Планиница и Бански дол Сретен Андонов 

Добро за живеене, но с намаляващо население 
Сретен Андонов бе председател на 

МО на селата Поганово, Долна Пла-
ниница и Бански дол няколко години. 
На последните избори за местната 
общност преди няколко месеца най-
много гласове за кмет получи пощаль-
онът от този край Мики Пеев, докато 
Андонов бе втори, в резултат на което 
пое поста зам.-кмет.

Добре е запознат с обстановката в 
трите села и от години полага големи 
усилия в тях постоянно да се подобря-
ват условията за живот на населението. 
Тези дни го помолихме да отговори 
на няколко въпроса за „Ново Брат- 
ство”, което предложение той радушно 
прие. 
* Г-н Андонов, как се живее в местната 
общност, чийто сте зам.-кмет? 

- Живее се сравнително добре, но 
е проблем, че населението намалява. 
Няма деца, най-младите хора са на 
възраст около 60 години. 
* Зима е, падна сняг, чисти ли се пътя 
от Желюша до Поганово? 

- Чисти се. Доволни сме от начина, 
по който тази работа извършва обще-
ственото предприятие „Комуналац”. 
Май са ни набелязали като приори-
тет. Снегорин тръгва от с. Желюша 
през Бански дол и Планиница все 
до Поганово. След това идва и към с. 
Драговита, а после и към останалите 
села в тази част на общината – Трън-
ски Одоровци, Искровци, Петачинци. 
Обикаля постоянно. 
* Какво е състоянието на пътя от Же-
люша до Поганово? 

- В относително добро състояние е 
пътя. Преди някой ден бях при кмета 
на общината д-р Владица Димитров, 
който ми съобщи радостната новина, 
че вече през следващата пролет ще 
започне асфалтирането на този път 
с дължина около 11, 5 километра. 
Изготвен е проект, а средствата за 
целта ще пристигнат от републикан-
ски източници, както и от общинската 
хазна. 
* Колко души постоянно живеят в Банс-
ки дол, а колко в другите две села? 

- В Бански дол са петима, в Плани-
ница – шестима, докато в Поганово 

мисля, че постоянно живеят 23-ма 
души. През летните месеци и в трите 
села има повече хора, поради разби-
раеми причини. 
* Обработват ли се площите? Тази част 
на общината май е доста плодородна. 

- Да, обработват се. Хектари площи 
в Бански дол и Планиница са сеят с 
жито, овес и ечемик. Когато годината е 
добра, се събира добра реколта. Полу-
чават се между 480 и 500 килограма 
жито от декар. Садят се и картофи. 
Около 16 хектара площи се косят за 
сенодобив. В с. Поганово се обработват 
главно площите около Погановска 
бара. По някоя нива с картофи, по 
някоя с царевица... Погановчани главно 
са се обърнали към селския туризъм, 
предвид, че в мерата на селото им няма 
много обработваеми площи. 
* Вие лично занимавате ли се със селско 
стопанство? 

- Да, обработвам и аз площите си 
в Бански дол. Едно време отглеждах 
няколко крави, но сега вече нямам 
добитък, тъй като със съпругата ми 
навлязохме в сериозни години и 
здравето вече не ни е стабилно както 
някога. При старите хора е проблем, 
че ако заболеят няма кой да се грижи 
за добитъка им. Що се отнася до земе-
делието, лично аз мога да се похваля, 
че съм ожънал около 600 килограма 
жито,  около 800 килограма ечемик, 
около 300 килограма овес, че съм изва-
дил около 600 килограма картофи... 
Когато се роди ошав, варя и сериозни 
количества ракия. 
* Каква е ситуацията с добитъка. Има 
ли го? 

- Има, има... В Бански дол има 
няколко крави, 50-ина овце, 10-ина 
кози, 10-ина свине от породата ман-
гулици. В Планиница има 20-ина 
овце, докато погановчани отглеждат 
няколко крави, 40-ина козе, а може би 
има и някоя овца, но не съм сигурен. 
* Идва ли някоя фирма да откупва мля-
кото? 

- Не, малки количества мляко се про-
извеждат и нямат сметка да идват. 
* Какво стопаните правят с млякото? 

- Ами, ползват го за собствени 
нужди или пък от него правят сирене 
и извара, които продават на пазара. Аз 
докато отглеждах кравите, с жена ми 
правехме сирене, което продавахме 
на пазара в Димитровград. Пенси-
ята си дори и не пипах, децата ми я 
харчиха. 
* Какви са сигналите на мобилната те-
лефония? 

- Добри са, нямаме забележка. Хва-
щат се сигналите и на трите мобилни 
оператора. 
* Сигналите на телевизиите... 

- Хващаме доста канали. И тук няма 
проблеми. От известно време хващаме 
и канала на местната РТ „Цариброд”, 
което особено ни радва. 
* Медицински екип идва ли? 

- Идва всеки понеделник в с. Пога-
ново. Лекар и сестра. Донасят ни и 
лекарства. 
* Автобусни линии? 

- Надяваме се, когато напролет се 
асфалтира пътя от Желюша през Бан-
ски дол и Планиница до Поганово, 
да ни пуснат някаква маршрутка. И 
досега предлагах да се направи това 
нещо поне през летните месеци, 
но компетентите ми отговаряха, че 
нямало условия. Дано нещата се про-
менят, когато стигне асфалта. Сега 
всеки се справя както знае. Главно със 
собствените си кола.
* Малини има ли както някога? 

- Не. В Поганово останаха твърде 
малко парцели с тази култура. Някога 
селото бе известно с производство на, 
както някои казват, „кралицата на 
плодовете”. Впрочем в него имаше 
и много други неща. Между другото 
имаше силна кооперация, цех за про-
изводство на керемиди..., но това вече 
е далечно минало. Преценявам, че в 
съседната Драговита понастоящем 
има между 6 и 7 хектара площи с 
малини. 

Както е известно, в с. Поганово 
днес има няколко етно къщи. Знам, 
че някои собственици на тези гостил-
ничарско-туристически обекти изра-
зяват удовлетворение от посещението 
на туристи. Според мен би трябвало 
да се обмисли начин част от прихо-
дите, които осъществяват етно къщите 
чрез данъчната политика, да остават 
в местната общност и да се използват 
за реализиране на комунални цели 
в нея.

Нека накрая да отбележа и това, че 
в Поганово през изминалите няколко 
години бяха построени няколко 
бетонни моста през тамошната бара, 
което бе от голяма полза за жителите 
и особено за собствениците на етно 
къщите. Това го постигнахме благо-
дарение предимно на разбирането, 
което към нас проявиха общинските 
органи. 

Разговора води:  
Б. Димитров 

Сретен Андонов е роден през 1948 г. в 
с. Бански дол. Работил е в някогашната 
димитровградска търговска фирма 
„Търгокооп”. Къща има и в крайградс-
кото селище Лукавица. Казва, че шест 
месеца от годината прекарва в Бански 
дол, а шест - в Лукавица.  
Освен като търговец, усърден селс-
костопански призводител, дългогоди-
шен ръководил на местната общност 
на селата Бански дол, Планиница 
и Поганово, в Димитровградско е 
известен и като многократен кръвода-
рител – общо 52 пъти е дарил ценната 
течност, за която хуманна дейност 
е получил множество признания от 
червенокръстката организация. 

Клиника „Трайкович” се 
грижи за зрението на пен-
сионерите 

Сдружението на пенсионе-
рите напоследък е установило 
добро сътрудничество с част-
ната очна клиника „Трайко-
вич” от Ниш. Лекари от кли-
никата идват в помещението 
да вършат прегледи. Опреде-
лят диоптъра на членовете на 
сдружението и им предлагат 
очила на цена, която могат 
да платят разсрочено на шест 
вноски. 

Водачът на сдружението 
Асен Радоицев съобщи, че 
съществува голям интерес на 
пенсионерите за прегледите. 

За този, който е насрочен на 29 
ноември, вече са се записали 
няколко десетки души. 
Гостувания в Годеч и 
Пирот 

Група от 20-ина членове на 
сдружението на 21 ноември 
бе на посещение в българс-
ката община Годеч, където 
ги посрещнаха колегите от 
тамошното пенсионерско 
сдружение. Димитровград-
чани получиха поканата по 
случай Деня на християнското 
семейство, който техните при-
ятели от Годеч отбелязват тра-
диционно.

В Пирот пък на 23 неом-
ври се проведе традицион-

ната есенна среща на пенси-
онери от Пиротски окръг, в 
която участваха и 30-ина чле-
нове на димитровградското 
сдружение. Срещата се про-
веде в пиротския ресторант 
„Дияна”. 
Лекция по диабет 

В помещението на Сдру-
жението на песионерите в 
Димитровград тези дни се 
проведе лекция за захарната 
болест, която изнесе лекарят 
Никола Йорданов, специалист 
по обща медицина в местния 
Здравен дом. 

Лекцията предизвика голям 
интерес сред пенсионерите, 
които страдат от посочената 

болест, но и у онези членове 
на сдружението, които про-
блеми с болестта нямат, но 
искаха да уважат любимия си 
лекар, предвид, че той винаги 
се отзовава на поканите да 
изнася лекции по медицин-
ски теми в сдружението, а за 

здравето на пенсионерите д-р 
Йорданов се грижи и като ги 
придружава от време на време 
и на техните екскурзии.

В помещението на клуба 
по време на лекцията за диа-
бета почти нямаше място къде 
„игла да падне”.            Б. Д. 

Лекарят д-р Никола Йорданов  
изнесе лекция за захарната болест

Новини от Сдружението на пенсионерите в Димитровград 
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На 16 декември се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашия мил и непрежалим 

ДИМИТЪР МАНОВ 
(1924-2017) 

Панихидата ще отслужим на Новите гробища в 
Ниш от 11 часа.

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

Поклон пред светлата му памет!

Опечалени: синът Георги и дъщерята Берта  
със семействата си

ФК „Младост” Босилеград е есенен шампион в Пчинска футболна лига

Възпоменание 

Изминаха тъжни и печални 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ - 1997-2017 г., 
откатко останахме без скъпите ни родители 

ТИНКА И ВАСИЛ АНДОНОВИ
Годините минават, тъгата остава, а продължава 
да живее спомена за Вашата родителска любов, 

грижа, топла прегръдка и времето, изживяно с Вас. 

Благодарни сме, че Ви имахме.  

Почивайте в мир!

 
Георги и Зоран Андонови със семействата си

Босилеградска „Младост“ 
зае първо място след края на 
есенния полусезон в Пчинска 
футболна лига. В 13 изиграни 

мача възпитаниците на тре-
ньора Владица Манасиев 
завоюваха 12 победи и отбе-
лязаха само едно равенство, 

при което осъществиха голова 
разлика от 48:8. 

Най-убедителни победи 
босилеградчани завоюваха 

срещу ОФК „Рота“ - 7:0; 
„Трешневка“ - 8:2; „Челик“ 
- 5:0 и „Терноци“ - 4:0. Единс-
твеното равенство „зелените” 
записаха срещу „Лугина“, 
която на края на първата част 
от първенството се класира на 
втора позиция. На трето място 
е отборът „Алакинце“, който 
също е спечелил 27 точки, 
обаче има и мач по-малко. 

Футболистите на „Младост“ 
вече са на почивка, а подготов-
ките им за пролетната част от 
първенството ще стартират в 
края на януари 2018 г. 

Треньорът Владица Мана-
сиев изказа огромно удовол-

ствие от успеха на своя отбор 
и похвали всички футболисти, 
дали своя принос за спечел-
ване на титлата. „Ще поло-
жим усилия максимално под-
готвени да посрещнем пролет-
ния полусезон, за да можем да 
продължим да отбелязваме 
успехи и да осъществим целта 
- спечелване на шампионската 
титла в Пчинска футболна 
лига за сезон 2017/2018 г. Това 
ще ни даде възможност за 
участие в баража за класиране 
в междурегионалната лига”, 
изтъкна той.

П.Л.Р.

Новини от Кукления театър в Ниш

Милян Миленкович  
е назначен за и.д. директор 
Градската скупщина 
в Ниш назначи Милян 
Миленкович, общински 
съветник от СНС и препо-
давател по физкултура, 
за изпълняващ длъжност-
та директор на Кукления 
театър в Ниш.

Г-н Миленкович, встъпихте 
в длъжност на 9 ноември. 
Какви бяха първите Ви впе-
чатления?

Веднага след заемането на 
поста разбрах, че ме чакат 
задължения, които другите 
преди мен не са могли, не са 
смеели, или не са искали да 
ги изпълнят. Най-напред раз-
гледах всички помещения и 
забелязах, че много от тях са 
в окаяно състояние. В такива 
помещения, в които просто 
не ми се иска да влизам, пре-
бивават актьорите. И така е 
през последните 40 години. 
Веднага извиках майстори да 
направят поправки, които е 
трябвало да бъдат извършени 
през последните 15 години. 
Забелязах и  че материалните 
условия в театъра са катастро-
фални, което отчасти се дължи 
на небрежност, а отчасти на 
липсата на финанси.

Какви са вашите планове 
за работа на Кукления те-
атър?
Вече започнах да реализи-

рам плановете си. През тези 

три седмици са изпълнени 4 
представления, едно от които 
е “Деца към децата”. В него 
децата със специални нужди 
участваха като актьори и като 
публика. В реализацията на 
спектакъла постигнахме 
отлично сътрудничество с 
училището “14 октомври” и 
това представление бе добре 
прието от публиката. Имах 
възможност да присъствам на 
подобни пиеси в  Америка. 
Изпълнението на едно такова 
представление тук беше доста 
смело. Тези дни подготвяме 
пиеса, която режисира Лозан-
чич, а след това ще подготвяме 
представление на режисьор-
ката Биляна Радивойевич. 

Договаряме сътрудничество 
с Полша, всъщност с Полския 
национален театър и с други 
известни театри в Полша. 
По-рано сътрудничихме и с  
Македония.

Имате ли планове за сътруд-
ничество с България?
Съществувало е сътрудни-

чество с България, но не е било 
реализирано докрай. Аз няма 
да се отказвам от сътрудни-
чеството с България. Въпреки 
че разполагаме с малък бюд-
жет, ще направим всичко въз-
можно да го възстановим. 

Имахте среща с Генералния 
консул на Република Бълга-
рия в Ниш г-н Едвин Сугарев. 
Какво се договорихте?
Проведох разговор с кон-

сула на Република България с 
цел по-натъшно сътрудничес-
тво. Български театри могат 
да гостуват при нас, а също 
и нашите да отиват при тях, 
понеже ние сме по-близко до 
София отколкото до Белград. 
Изненадан съм защо досега 
това не е осъществено. Укреп-
ването на сътрудничеството 
с театри от България е само 
един от плановете ми, а преди 
всичко ще работя децата да 
растат, да се развиват и да се 
учат в Кукления театър. Това 
удоволствие никой не може 
да попречи и да го отрича на 
децата.

С. Дж.
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Здраво бабо Сускье, 
здраво деда Луле

Ти ми Сускье писуйеш за вашуту муку покре постите 
и постеньето, а прочете ли у Ново Братство кво чудо йе 
било у Цариброд, ко йе минул вашарат на шушеницуту. 
Я ти преди некойе време писува ко при нас много души 
продаваю рекьию од дунье, „дюлову”, а нигде нема дунье 
ни за лек. Продаваю на човеци лъжльиву, правену дуньо-
вачу. Е па съга да ти кажем имаше много шушенице, ама 
свете беоше истинскье. Убаво изпушене, зацървениле се, 
с очи да гьи йедеш. Па не само убаве шушенице – имаше 
убави айвари, лютенице, рекьия, вино, ролована прасчина, 
сиренье, кашкаваль, урда, спържа, шушпе с урду... Диме 
се скаре, праве се чорбе. Све много и све убаво. Ма и од 
пиле млеко, що каже наш народ. Имаше и разни украси, 
па две хуманитарне акцийе за помаганье на болна деца. 
Пуна спортската сала, пуно и около ньу. Надошли човеци 
из целу Сърбию, надонели сваща. За свакога има понещо, 
купуйе народ и онова койе не йе планирал. А у халуту 
музика, оро, песне. Ма све най-убаво – и за мешину и 
за душу. А и времето ни послужи – ни жега, ни студено 
– по мерак.

Найвише госйе имаше из Бугарску. Дошли човеци с 
аутобуси, с аутобусчетия, с кола, а некойи и с возат. Оно 
съга из Совию има само йедън воз, пред обед, около 10 
саата. А и за Совию само йедън воз по обед. Одговара на 
госйето. Муку имаею госйете дошли с кола, муку за парки-
ранье. Имаше определьени паркинзи, ама колка се никой 
не йе надал на теквуя посету и на толкова кола и госйе.  
Я орати с некойи од госйето. Сви вале шушеницете и све 
друго, а некойи предлагаю да се теквова „чудо”, шушени-
ядата, организуйе два пути. И напролет. Види се дека су 
госйете расли у град, дека не су чували свинье. У наш край 

йе традиция да се свинье кольу уйесен, а после се 
пуше шушенице. Ама идеята не йе лоша, 

може да се организуйе два пути – по-
рано уйесен и после по-късно. 

Ка си пойдо, видо деда Сульу. 
Заапал десетуту банку, ама дошъл да види 

и проба. Зину да га поздравим, а он поче: 
- Е, нема гьи старете шушенице. Ка бео дете деда и баба 

накаче шушенице и кошчинькье у ижуту на матинете над 
огньището. Целу зиму се диме, мръзну и размързньую се. 
Па кига стуре некойу, она ко дърво, троши се, ама блага, 
блага... Нийе с бату гледамо ка вате по работу и с чета-
льесто дърво откачимо шушеницу, отрошимо по йедън 
залак од краищата и си гьу върнемо на местото. Парчето 
одма туримо у уста, а оно твърдо, ама благо, та нема куде. 
Топи се у устата ко банбона. По неколко саата га овельамо 
у устата и ни течу лигье. А тея съга пушене, убаве, ама не 
су убаве ко бабинете, малко су ми недопушене.

- Бре Сульо, ти си станул йедън серсемин, па и на уба-
вото наодиш ману – пресеко га я.

- Ма не наодим ману, тея су по-убаве од онея из касап-
ницуту, ама само казуйем ко су некигаш биле по-убаве.

- И ти си бил по-млад и по-убав, ама све си йе до време. 
Кой съга че пуши месо над огньище по целу зиму? Тъгай 
йе пушено за свойу душу, а съга се пуши за продаванье. 

Збогувамо се, я си отидо и одма седо да ви каним дого-
дина обавезно да дойдете. На време сам ви канил. Да си 
средите домашнете работе и да дойдете. Не може теквова 
чудо да се дешава при нас, а вас да ви нема. Ка може Сульа 
с 90 и кусур године, че можете и вийе. Само немой да 
купуйете „дюлову”. Ка чуйеш некога да шъпче – дюлова, 
дюлова, а устата му се лепе, да знайеш дека се лепе од 
шикьерат и рекьията не йе од дунье, а само мерише на 
дуньу. Вийе дойдете, па с деда Лулу че си пийемо од 
моюту, сливову.

Айд у здравлье, баба Сускье и стедзайте се за догодина, 
за шушенице. 

Бая Манча
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Здраво бабо Сускье, 

Хумор - Сатира - Забава

Тяхната дама матира нашия крал. 
Това не беше само игра.

На финала на играта решаващата 
роля изиграха конете - троянски.

Змия змия не хапе. Това го прават 
само хората.

Народът не е доволен от правител-
ството, правителсвото не е доволно от 
народа. Положението е страдателно.

Светлината накрая на тунела - е знак, 
че подземието още работи.

�

�

�

�

�

Спряхме епидемията от луди крави, 
но не и от умни волове.

В политиката всичко е позволено, 
дори и политика.

Сегашните пенсионери издържа-
ват бъдещите пенсионери, които това 
никога няма да бъдат.

Трябва да изграждаме детски гра-
динки и училища. Нека комшиите си 
мислят, че имаме висок наталитет.

�

�

�

�

* Един ловец отива в гората.
Вижда три перални.Застрелва 
първите две. Те избухват.
Стреля по третата пералня.
Не избухва. Стрелял още девет 
пъти. Пак не избухва. Най-
на края ловецът отишъл при 
пералнята и я попитал: 

-Защо не избухваш като 
другите перални? 

А тя казала: - ”Пералните 
живеят по-дълго с калгон”.

* Мъж тръгва на лов. Решил 
да вземе със себе си своята 
съпруга. Докато пътуват в 
колата, той и обяснява, какво 
да прави по време на лов:

- Главното при ловът е не 
толкова да убиеш елен, а да 
съумееш, да докажеш на лов-
ците, които ще дотърчат от 
всички страни, че именно ти 
си застреляла този елен, а не 
те. Затова трябва да стоиш до 
убития елен и на всеки, който 
дойде, да обясняваш, че ти си 
го застреляла и той ти при-
надлежи.

Пристигнали те в гората, 
взели пушките и всеки 
тръгнал в различна посока. 
Върви мъжът из гората, ника-
кви елени не се виждат, извед-
нъж - “Буууум” - наблизо се 
чува изстрел. Тича мъжът по 
посока на изстрела и гледа 

жена си, а до нея един мъж, 
на когото тя доказва нещо 
ръкомахайки.. Приближава 
се човекът и чува, как другият 
й отговаря:

- Добре, добре, този елен, 
ти си го застреляла... ама... не 
може ли поне седлото да си 
прибера... 

* Двама рибари преспиват 
на открито до реката. На сут-
ринта се събуждат - единия 
нахапан целия от комари, а на 
другия нищо му няма.

- Какво става бе, защо не те 
хапят комарите?

- Ами аз се мажа с вино и 
се посипвам с пясък.

- ?!
- Комарите като дойдат - 

сядат, напиват се, почват да се 
замерват с камъни и се преби-
ват един друг. 

* Разговор между ловци:
- Как разбра, че онази мечка 

е стръвница?
- По погледа - същият като 

на жена ми! 
* - Как си, какво правиш?
- Ами бях за риба.
- И как беше.
- Много риба хванахме! 

Дребната я пуснахме, а голе-
мите ги събрахме в един бур-
кан от детско пюре. 

 * Някакъв се връща след 
няколко дни риболов, и при-
ятелите му го питат:

- Как е, хвана ли нещо?

- Нищо, тоя път не бяхме 
взели жени.

* Един ловец вика на друг:
- Ходи да видиж какво животно 
прострелях!

Другият се връща след 
малко и му казва:

- Абе, не знам какво животно 
е, ама по паспорт фамилията 
му е Петков.

* Отишъл ловец в гората на 
лов. По едно време - срещу 
него мечка. Стреля с пушката, 
но не улучва. Стреля пак - пак 
неуспех. Накрая му свършили 
патроните, мечката се при-
ближила, а ловецът хвърлил 
пушката и казал:

- Еййййй, добре че съм за 
гъби.

* Двама ловци вървят из 
гората. Изведнъж единият 
пита: - Видя ли?

- Не. Какво?
- Излетя патица!
След малко пър-

вият пак спира:
- Видя ли?
- Какво?
- Ама ти съвсем ли 

си сляп? Заек изскочи 
от храстите!

След още пет минути 
първият пак пита:

- Видя ли?
На вторият вече му пис-

нало и решил да излъже:
- Да, видях!
- Е, тогава що го настъпи?!

Вицов е

- Казвай, 
колко наши 
братя си 
изял?

- Не си 
спомням, 
питайте 
продавача от 
магазина за 
хранителни 
стоки!


