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Портал ФАР

интегрира 
мултикултуралното 

развитие между 
Сърбия и България

Бранко Ружич:

Фондът за  
национални 
малцинства  
е 12 пъти 
по-голям 

Вместо коментар, а и вместо анализ 

(или нека да кажем  
жестоката истина) 

Започва реализацията на проекта  
„Стара планина – локомотивът за  
развитието на континенталния туризъм”

Много къщи се продават 
– няма кой да ги купи! 
(ИЛИ ДИМИТРОВГРАД СЕ ОБЕЗЛЮДЯВА) 

България председателства  
Съвета на ЕС 

Десет години след вли-
зането в Европейския съюз 
България пое шестмесечното 
председателство на Съвета 
на ЕС, в рамките на което ще 
бъде домакин на почти 300 
събития, между които и сре-
щата на върха с участието на 
държавните лидери от стра-
ните-членки на ЕС и държа-
вите от Западните Балкани.

България заяви, че през 
следващите шест месеца във 
фокуса на председателството 

й ще бъдат четири основни 
области: бъдещето на Европа 
и младите хора, Западните 
Балкани, сигурността и ста-
билността и цифровата ико-
номика. Приоритетите на бъл-
гарското председателство са 
подчинени на неговия девиз: 
„Съединението прави силата“, 
който е и девизът върху герба 
на Република България. Със 
своите партньори председа-
телството ще се стреми към 
единство сред държавите 
членки и институциите на ЕС, 
за да се предоставят конкретни 

решения за изграждането на 
по-силна, по-сигурна и соли-
дарна Европа, пише на сайта 
на Европейсия съвет.

Българското председател- 
ство официално започна с тър-
жествена церемония в Народ-
ния театър „Иван Вазов“ в 
София, където домакините на 
събитието българкият прези-
дент Румен Радев, премиерът 
Бойко Борисов, председате-
лят на НС Цвета Караянчева и 
ресорният министър Лиляна 

Павлова посрещнаха предсе-
дателя на Европейския съвет 
Доналд Туск,  председателя на 
ЕК Жан-Клод Юнкер и пред-
седателя на Европейския пар-
ламент Антонио Таяни.

Председателят на Евро-
пейския съвет Доналд Туск 
своята реч на български език 
започна с цитат от стихотворе-
нието “Отечество любезно, как 
хубаво си ти!” на Иван Вазов 
и пръдлжи:

- Историята на Балканите 
е по-драматична и по-инте-
ресна от сценария на сериала 

„Игра на тронове“, макар да 
няма дракони. Всички бихме 
искали настоящето и бъдещето 
на Балканите да наподобяват 
все по-малко сценарий на 
драматични филми. Стабил-
ност, сигурност, благоденствие 
- това заслужават хората в този 
регион. А Европейският съюз 
помага да превърне този сце-
нарий в реалност“, подчерта 
Туск.

Според него добре е, че един 
от приоритетите на България 
като председател на Съвета на 
ЕС е бъдещето на Западните 
Балкани. 

- Кой друг, ако не вие - 
потомците на Спартак, най-
старата държава в Европа, 
които никога не сте губили 
бойно знаме в битки, може 

(На стр. 2)

Председателството на 
Съвета се сменя на рота-
ционен принцип между 
държавите-членки на ЕС 
на всеки шест месеца. 
През този шестмесечен 
период председателството 
ръководи заседания на 
всяко равнище в Съвета, 
спомагайки да се гаран-
тира непрекъснатостта на 
работата на ЕС в Съвета. 
Държавите членки, които 
изпълняват председател-
ството, работят в тясно 
сътрудничество в групи от 
по 3 държави членки, наре-
чени „тройки“. Настоящата 
тройка е съставена от 
председателствата на Есто-
ния, България и Австрия. 

Изложба на 
ръкоделия и 
картини на 
мигрантите  
от бежанския 
лагер
Концерт  
по повод  
Православна 
Нова година

В Центъра за култура в Босилеград

Художничката Махбообах 
Тахери от Сирия

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 
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България  
председателства  

Съвета на ЕС 
(От стр. 1)

да бъде на висотата на тази 
важна и трудна задача 
- да се поднови европейс-
ката перспектива на целия 
регион? Вие винаги сте били 
решителни и смели, което 
потвърдихте през послед-
ните години“, добави Туск.  
 
В речта си по време на откри-
ването държавният глава 
каза, че България притежава 
изпитан във времето модел на 
добро съжителство, тъй като в 
продължение на 13 века играе 
ролята на югоизточна порта 
на континента – „скъпо платен 
исторически опит“.

- Европа е твърде голяма, 
за да бъде монолитна, но и 
твърде малка, за да бъде раз-
делена – подчерта Радев.

Председателят на Евро-
пейската комисия Жан-Клод 
Юнкер каза, че председател-
ството е в ключов момент 
за много инициативи, като 
изтъкна,  че мястото на Бъл-
гария е в Шенген и в Еврозо-
ната.

Българският премиер 
Борисов  очерта някои от 
основните проблеми на Ста-
рия континент, като започна с 
това, че в бюджета ще има с 10 
млрд. евро по-малко. В Крим 
нещата също не се развиват 
добре, където има нужда от 
много усилия, както и в конф-
ликта около Словения и Хър-
ватия. Другата важна тема са 
Западните Балкани, земедел-
ската политика, киберсигур-
ността и общата европейска 
отбрана. 

Председателят на Евро-
пейския парламент Антонио 
Таяни  изтъкна, че сега е добър 
момент за размисъл как да 
направим ЕС по-ефективен, 
по-демократичен и по-гъвкав 
спрямо нашите граждани и 
особено по-младото поколе-
ние.  

Според него българското 
европредседателство ще 
„павира пътя за по-добро 
сътрудничество“ между ЕС 
и държавите от Западните 
Балкани. 

Подготви: Сунчица Бойкова

Започва реализацията на  
проекта „Стара планина  
– локомотивът за развитието 
на континенталния туризъм”

Както предава агенция „Бета”, 
министърът на държавната админис-инистърът на държавната админис-
трация и местното самоуправление 
Бранко Ружич заявил, че за Бюджетниял, че за Бюджетния, че за БюджетнияБюджетнияюджетния 
фонд за национални малцинства за 
финансиране на програми и проекти 
в областта на информирането на ези-ирането на ези-ези-
ците на националните малцинства 
през 2018 г. са отделени 21,8 мили-отделени 21,8 мили-21,8 мили-
она динара, което е 12 пъти повече вв 
сравнение с миналата година. 

Той казал пред агенция „Бета”, че „Бета”, че, че 
Бюджетният фонд за националните 
малцинства е активизиран за първизиран за първиран за първи 
път след 15 години и че средствата, 
отпуснати за този фонд през 2017 г., са 
били много малки – 1 800 000 динара.много малки – 1 800 000 динара.– 1 800 000 динара. 1 800 000 динара.динара. 
“Затова в бюджета за 2018 г. тези средс-Затова в бюджета за 2018 г. тези средс-бюджета за 2018 г. тези средс-

тва са увеличени с 20 милиона динара 
или 12 пъти”, казал Ружич.л Ружич. Ружич.

Министърът оценил,  че 
националните малцинства са важен 
ресурс за Сърбия и най-силната връзка 
към партньорите в региона, като 
добавил, че въпросът за положението 
на гражданите от другите народи не 
трябва да наблюдаваме само през 
призмата на задълженията на Сърбия 
в преговорите й с ЕС.

“Подобряването на положението 
на националните малцинства 
и осигуряването на условия за 
осъществяване на техните права е 
важно за нашия път към ЕС и Глава 
23, но е много по-важно как ще уредим 
отношенията помежду си, с цел да 

живеем по-добре и да осъзнаем, че 
многообразието ни прави още по-
богати” - каза Ружич.

Освен това, за да се изпълнят 
дейностите, определени в рамките на 
преговорите по “Глава 23 - Правосъдие 
и основни права” с ЕС и Плана за 
действие за подобряване положението 
на националните малцинства, са 
задвижени и няколко законодателни 
инициативи, в които активно участваха 
представителите на националните 
съвети. 

Пред Правителството на Сърбия 
са проектозаконите за изменение 
на Закона за защита на правата 
и свободите на националните 
малцинства и Закона за официалното 

използване на езиците и писмата. 
Една от най-важните законодателни 
дейности, както беше казано, е и 
подготовката на проектозакона за 
изменение и допълнение на Закона за 
националните съвети на националните 
малцинства. 

Ружич оценил, че новият 
законопроект за националните 
съвети е подготвен в съдействие с 
националните съвети и че са проведени 
обществени консултации за изготвяне 
на законопроекта, което, както добавил 
той, е напълно нова практика. Ружич 
смята, че са  създадени добри условия 
да се получи качествено предложение, 
което ще удовлетворява всички заинте-
ресовани.                                     П.Л.Р. 

Бранко Ружич: 

Фондът за национални малцинства е 12 пъти по-голям 

„Ново Братство” започва 
реализацията на проекта 
„Стара планина – локомотивът 
за развитието на континентал-
ния туризъм”, който спечели 
от Бюджетния фонд за наци-
онални малцинства за финан-
сиране на програми и проекти 
в областта на информирането 
на езиците на националните 
малцинства през 2017 г.

Целта на проекта е чрез 
задълбочени интервюта с 
професионални туристически 
фирми и туроператори от 
двете съседни страни Сърбия 
и България да идентифицира 
проблемите и възможностите 
за реално развитие на конти-
ненталния туризъм на Стара 
планина. Това е начин да се 
спомогне устойчивия иконо-
мически растеж, създаването 
на работни места, подобря-
ването на благосъстоянието 
на населението, природното 
и културно-историческото 
наследство, разбирането и 
междурегионалното сътруд-

Две нови валути в  
обменния курс - българс-
кия лев и румънската лея

Националната банка на Сърбия прие 
решение за видовете валута и ефективна 
чуждестранна валута, закупена и продадена 
в Република Сърбия. С това решение се 
въвеждат две нови валути в обменния курс 
- българския лев и румънската лея.

Приемането на това решение беше пов-
лияно от факта, че всяка година се увеличава 
броят на гражданите от Румъния и Бълга-
рия, които посещават Сърбия. Очаква се 

въвеждането на двете валути да стимулира 
реализирането на икономически проекти 
на Сърбия с България и Румъния. По този 
начин е възможно да се сменят български и 
румънски пари за динари и обратно, което е 
особено важно за крайграничните райони.

Българският лев ще бъде въведен в обмен-
ния курс с обозначението BGN “български 
лев” и цифровото обозначение 975, докато 
румънската валута ще бъде въведена под 
името “румънска лея” и обозначена с бук-
вите RON и цифровото обозначение 946.

Решението влиза в сила на 1 февруари 
2018 г.                                                       С. Дж.

ничество. Нуждите се явяват 
като необходимост от живота 
на човека, както в биологи-
чен, така и в духовен смисъл, 
поради което по-голямата 
част от теорията на мотиваци-
ята съдържа сами по себе си 
имплицитни и експлицитни 
нужди. Туризмът може да 
има допълваща роля в струк-
турата на трансграничната 
икономика.

Темите включват изследване 
на тенденциите и проблемите 
на фирмите и организаци-
ите, работещи в областта на 
туризма в граничния регион. 
Ключови ценности ще имат 
невидимите ценности на орга-
низацията - корпоративна 
култура, организационна 
идентичност, подготовка на 
персонала, лидерски умения, 
работа в екип, мотивационни 

механизми и особено бизнес 
комуникации. За конкурса 
бяха подадени общо 60 кан-
дидатури, девет от които не 
отговаряха на поставените 
формални критерии.

Проектът ще продължи 12 
месеца, а „Ново Братство” ще 
получи 90 000 динара. 

От Бюджетния фонд за 
националните малцинства за 
финансиране на програми и 
проекти в областта на инфор-
мирането на езиците на наци-
оналните малцинства през 
2017 г. са отпуснати средства 
в размер на 1 800 000 динара. 
С проектопредложението на 
Закона за бюджета за 2018 г. 
сумата в Бюджетния фонд за 
малцинствата е увеличена 12 
пъти и за тази цел са предви-
дени 21,8 милиона динара. 

Сунчица Бойкова
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Лекари от ВМА в Белград вече шести пореден 
петък вършат безплатни прегледи в Босилеград

От 24 ноември миналата година 
насам за шести пореден петък 
лекари специалисти от Военно-
медицинската академия в Белград 
вършат безплатни профилактични 
прегледи на пациенти от боси-
леградско в тукашния Здравен дом. 
Тази хуманна инициатива се реали-
зира въз основа на договора между 
общинското ръководство, ръководс-
твото на ВМА и съответните репуб-
ликански министерства, а всичко с 
цел подобряване  ефективността на 
здравната защита на населението. 
На лекарите от ВМА Здравният дом 
предоставя кабинети и осигурява 
всички необходими условия за про-
веждане на прегледи и медицински 
интервенции.

В Босилеград досега са идвали 
общо 36-има лекари специалисти 
по: неврология, кардиология, 
ендокринология, гастроентероло-
гия, офталмология, дерматология, 
ортопедия, оториноларингология, 
кардиоваскуларна хирургия, ревма-
тология, невропсихиатрия и уроло-
гия, които са извършили около 1 800 
медицински прегледа.  

Заявките за безплатни прегледи 
пациентите подават в общината, 
която въз основа на техния брой 
отправя иск до ВМА за ангажиране 
на определени лекари, казва кметът 
Владимир Захариев. Хуманната 
инициатива ще продължи и зана-

пред всеки петък, т.е. докато нашите 
съграждани имат нужда от такъв 
вид медицински услуги, добави той 
и за пореден път изказа огромна 
благодарност към лекарите, ръко-
водството на ВМА, републиканс-
кото правителство и съответните 
министерства, както и към всички, 
които подкрепят реализацията на 
тази инициатива.  

Освен превенция и ранна диа-
гностика, която медиците от лечеб-
ното заведение оказват на пациен-
тите в Босилеград, съществува и 
възможност за безплатно лечение 
на пациенти от нашата община във 
ВМА.  Захариев изтъква, че един път 
седмично в Белград заминават паци-
енти, които имат нужда от лечение в 
клиниките на Военномедицинската 
академия. Петнадесетина от тях вече 

са хоспитализирани, а някои са и 
оперирани. 

Съгласно договора с ВМА всеки 
вторник в лабораторията в Здравния 
дом се взимат безплатни кръвни 
проби от пациентите за изследване 
на хормони, туморни маркери и 
др. и на утрешния ден се занасят 
във ведомството в Белград, където 
се правят изследвания, а след това 
резултатите се предоставят на Здрав-
ния дом. По този начин пациентите 
от босилеградско вече нямат нужда 
за такива изследвания да отиват в 
Сурдулица, Враня и в други здравни 
ведомства във вътрешността. В 
Здравния дом от миналата година 
се върши изследване на кръвосъсир-
ването, понеже общината подсигури 
съответния апарат – коагулатор, за 
лабораорията в Здравния дом.  

П.Л.Р. 

Новата  медийна стратегия
Министърът на културата 

и информирането на Сърбия 
Владан Вукосавлевич заяви, че 
медийната стратегия, която 
ще определи медийната сцена 
до 2023 г., ще бъде завършена 
до края на януари или най-
късно през първите дни на 
февруари. 

Старата медийна страте-
гия изтече в края на 2016 г. 
Оттогава се чака нова, която 
да определи медийната сцена 
през следващите пет години, 
защото на базата на този доку-
мент ще се промнят законите 
за медиите. Новинарските 
сдружения очакват с новата 
стратегия да бъде решен ста-
тутът на агенция “Танюг” и на 
ежедневниците “Политика” 
и “Вечерне новости”, както и 
да се определи бъдещето на 
медиите на езиците на наци-
оналните малцинства. От 
съществено  значение е как ще 
се финансират медиите през 
предстоящия период, дали 
държавата се оттегля или 
остава в медиите, дали  ще 
има социален диалог и какво 
ще е отношението на общин-
ските и градските власти към 
местните медии.

Съвсем не маловажен е и 
проблема с цензурата и само-
цензурата. Парадоксално е 

обаче, че в подготовката на 
важния документ не участват 
журналисти, хора от профе-
сията. Според проф. Владета 
Радович от Департамента за 
комуникология и журналис-
тика към Философския факул-
тет в Ниш на всички е ясно,  че 
медиите са един от стълбовете 
на всяка държава, но за съжа-
ление в нашата страна меди-
ите и работещите в медиите 
през последните десетина 
години са унищожени до тази 
степен, че е крайно време да 
се предприеме нещо за оце-
ляването им.

- Медиите са важна функ-
ция за всяка институция. Те 
са механизъм за въздействие 
и средство за получаване на 
обратна връзка, която е абсо-
лютно необходима при взема-
нето на правилни  решения. 
Местните власти трябва да 
знаят, че техните медии не 
са враг, а неразделна и важна 
част от държавата, както и те, 
поясни той. 

Проф. Радович в изявление 
за „Ново Братство” подчерта, 
че медиите са  сложен процес 
и изискват непрекъснат диа-
лог в условията  на динамично 
променяща се среда. 

Сунчица Бойкова

Интервю – Драгица Ангелова, димитровградски опозиционен политик 

Когато искрено вярвам в нещо – енергично го отстоявам 
* Г-жо Ангелова, пишейки отчети 
от сесиите на Общинския съвет в 
„Ново Братство”, напоследък за-
почнахме да Ви оприличаваме като 
„първия димитровградски опози-
ционер”. Предадохме и оценката 
на определени граждани, които 
започнаха да Ви викат „желязна-
та лейди”. По стечение на обсто-
ятелствата Вие се превърнахте в 
най-ярката политическа фигура в 
общината от опозиционния блок. 
Борите се енергично срещу полити-
ката на управляващата коалиция. 
Ето, „Ново Братство” Ви разкри-
ва страниците си, за да споделите 
какви са най-големите грешки на 
управляващата коалиция, разбира 
се, от Ваша и от гледната точка 
на опозиционната партия, към 
която принадлежите? 

- Преди всичко искам да ви 
благодаря за поканата да дам 
интервю за вестника ви. Що се 
отнася до вашата констатация, 
не бих искала да коментирам как 
хората ме наричат, а по-скоро 
бих подчертала факта, че хората, 
които ме познават и са работили 
с мен, не са изненадани от моите 
мнения и становища, както и от 
факта, че ги изказвам публично и 
енергично. Впрочем, поради този 
факт съм и избрана за съветник, 
нали?  

Съществуват доста неща, с 
които не съм съгласна, относно 
начина на работа в най-значител-
ните органи на местното самоуп-

равление. Така например, струва 
ми се, че личните интереси се сла-
гат пред обществените, а хора, 
които заемат важни обществени 
постове, това не трябва да го 
допускат. 

Също така смятам, че на 
постове се назначават благона-
деждни партийни кадри. Имам 
чувството, че съществува посто-
янен натиск върху съветниците, 
както и върху други хора, които 
не споделят мнението на групата 
управляващи в града. Мисля, че 
бюджетните средства се изразход-
ват нерационално, съответно по 
начина, който не е добре обмис-
лен. Струва ми се, че се пренебре-
гват нуждите на социално застра-
шените граждани. 

Това са няколко от основните 
неща, за които имам подозрение, 
че се случват.  
* Какво конкретно Вие и полити-
ческата Ви партия бихте проме-
нили в общината при наличие на 
хипотетичното засега предполо-
жение, че сте в позицията да уп-
равлявате? 

- Вижте, ние, четиримата 
съветници от партията „Заедно 
за Сърбия”, това го споделяме на 
всяка една сесия на местния пар-
ламент. Впрочем, това е и нашата 
основна задача като опозиционна 
партия, тъй като изпълнителната 
власт сякаш постоянно забравя, че 

трябва да бъде, както обикновено 
се казва, сервиз на гражданите, 
т.е. да се подчинява на техните 
интереси, а нашата длъжност е 
да им припомняме за това.
* Какво е мнението Ви за насто-
ящата сплотеност на опозици-
онните партии в общината. Съз-
дава се впечатление, че за някакво 
единство между тях в момента 
не може да се говори, съответно 
– всяка партия и дори всеки съвет-
ник в парламента сякаш действа, 
ръководейски се предимно от собс-
твените си политически и дори 
лични интереси. Съгласни ли сте 
с това мнение?

- Хайде да бъдем реални. 
Единствената опозиция в насто-
ящия парламент на Димитровг-
радско сме ние, съветниците от 
„Заедно за Сърбия”. Лично аз 
бих обичала да видя повече, да 
кажа така, „изпратени от народа 
хора в парламента”, които биха 

споделяли интересите им и се 
грижели за тях, но засега ги няма. 
Засега е така, както е. Бих искала 
да видя повече съветници, които 
изказват мнението си от трибу-
ната, отколкото съветници, които 
само вдигат ръка. 
* Много от хората са склонни да 
твърдят, че положението на управ-
ляващата коалиция в Димитровг-
радско понастоящем е непоклати-
мо, сиреч – силно като желязо. Те 
добавят, че в случай местни избо-
ри да се проведат утре, партиите 
от управляващата коалиция наче-
ло с прогресистите биха съсипали 
партиите от опозиционния блок. 
Вашето мнение по този върпос? 

- Е, всичко тече, всичко се про-
меня, както гласи една латинска 
сентенция. И политиките се 
променят, и управлаващите се 
променят... Когато челните хора 
на общината един ден забравят 
гражданите, ще последва наказа-
ние. А то ще се случи един ден на 
избори. Кога, остава да видим. 
* Откъде произхожда тази жезне-
на енергия у Вас, благодарение на 
която толкова силно опонирате 
на управляващите? Разбираме, че 
сте такива по темперамент и 
характер, но когато става дума за 
мотивите Ви, нещата не са ясни 
напълно. Дали може би те възник-
ват от голямата Ви любов към 
този град и общината като цяло? 

- Надявам се, че вие и граж-
даните оценявате като ценност 

чертите на моя темперамент и 
характер. В противен случай не 
виждам смисъла на въпроса ви. 
Когато искрено вярвам в нещо 
– енергично го отстоявам. Когато 
с нещо не съм съгласна, гласно 
и ясно изказвам недоволството 
си. Такава съм. Като съветник 
изпитвам отговорност да защи-
тавам интересите и правата на 
гражданите. Те затова със своя 
вот са решили да ги представям 
в парламента, нали? 
* Надявахте ли се да Ви питаме 
още нещо конкретно, но това про-
пуснахме да го направим, или...? 

- Не, няма въпрос, който съм 
очаквала, а не сте ми го задали. 
* Да ни кажете нещо и за вестника 
ни. Харесва ли Ви..., внушения, ко-
ментари... 

-  Ами, бих казала само, че е  
хубаво, че се стигна до възстано-
вяването на вестника ви, без оглед 
на това, че сега се нарича малко 
по-инак. Бих се възползвала от 
срещата ни да честитя на всички 
царибродчани или димитров-
градчани (кой как предпочита) 
предстоящите празници. Това 
им пожелаваме както аз, така и 
партията, към която принадлежа 
- „Заедно за Сърбия”. 

Разговора води:  
Б. Димитров
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Вместо коментар, а и вместо анализ (или нека да кажем 
жестоката истина) 

Много къщи се продават  
– няма кой да ги купи! 
(или Димитровград се обезлюдява) 

В Димитровград напос-
ледък се забелязва тенденция 
на предлагане за продан на 
много къщи и апартаменти, но 
купувачи за тях няма. Катас-
трофалната икономическа 
обстановка и осезаемото чувс-
тво на обща безперспектив-
ност сякаш подтикнаха хората 
да предлагат недвижимите си 
имоти в значително по-голяма 
степен, най-вероятно мотиви-
рани от факта, че общината 
рязко губи населението си, 
поради големия морталитет 
(„хората падат като круши”, 
коментира тези дни един 
димитровградчанин) от една 
страна и скромния натали-
тет от другата, липсата на 
достатъчно работни места и 
отлива на трудоспособните 
хора. Те на работа отиват 

предимно в България, но и в 
много страни на Запада, раз-
бира се, предимно с български 
документи за самоличност. 

Броят на жителите  
на Димитровградско, 

които поминъка си намериха 
във фирми в Драгоман, Кос-
тинброд, София и други гра-
дове в съседната страна, пос-
тоянно нараства. От ден на ден 
хората в града, разговаряйки 
помежду си, научават, че „един 
кой си е отишъл да работи 
в България”, че „еди кой си 
човек напуснал фирмата (сред 
тях дори има фирми, ведомс-
тва и органи от обществения 
сектор) и отишъл да работи 
в България, Австрия, Герма-
ния...”, „еди кой си вече „стяга 
куфарите”, за да отиде там и 
там...” 

Колкото и жестоко да про-
звучава, но нека да отбележим 
„гласно и ясно” (при наличие 
на сериозна възможност да 
изговорим и „нещо страшно”) 
– Димитровград е застрашен, 
остава без народ! 

Разбира се, на всички е 
ясно, че работоспособните си 
отиват, за да заработят повече 
пари, а не заради „целувки”. 
Особено по-младите си правят 
сметка, че е по-добре да оти-
дат докато са силни и здрави 
и да работят за повече пари, 
отколкото в Димитровград да 
чакат да си намерят работа 
или да работят срещу 25 или 
30 хиляди динара (за 200 или 
250 евро), с които пари, чес-
тно казано „и не може да 
се завърши кой знае каква 
работа”, освен – да се прежи-
вява криво-ляво.  

Дали тези, които оти-
дат, един ден ще се върнат в 
„милия си и роден Димит-
ровград”, това е хипотетичен 
въпрос, който може да се ана-
лизира „и така и инак”. Но 

трябва да сме наясно, че когато 
някой отиде май по-голяма е 
вероятността да не се върне, 
тъй като там, където е отишъл, 
ще започне да пуска корени, 
а „старо дърво не бива да се 
пресажда”. Не кажем, че тео-
ретично погледнато това не е 
възможно, но – „май по-скоро 
такова дърво ще изсъхне, 
отколкото да вирее”. 

Нека да се върнем на  
къщите и апартаментите, 

посочвайки конкретни при-
мери. Един „чуйпетълец” 
(няма да му посочваме името, 
но с тази статия евентуално 
бихме могли дори и да му 
помогнем) например вече 
няколко месеца продава две 
къщи в един двор (с обща 
площ над 100 м2) оборудени 
с мебели, двор от около 240 
м2, гараж... В обявата, която е 
написал и залепил на няколко 
места в града, пише между 
другото, че срещу цена от 15 
хиляди евро дава тези недви-
жими имоти (отдалечени 200 
метра от центъра на града) 
плюс сливник и нива на пет 

километра от града. Между-
временно, както неофицално 
разбираме, цената е намалил, 
но... 

Къщата на легендарния 
художник от нашето малцинс-
тво Слободан Сотиров, само 
на 50-ина метра от центъра 
на града,  продава неговата 
съпруга. Обявата бе пусната 
преди няколко месеца, но 
„сериозни” купувачи няма. 
Къщата е с над 90 м2 площ в 
етажната част, мазе, немалък 
двор... Началната й цена бе 
23 хиляди евро. Дали между-
временно е „паднала” не сме 
проверявали. В неформален 
разговор с вдовицата на Соти-
ров миналото лято разбрахме, 
че на някои общински ръко-
водители (не са настоящите) 
споделила идеята на мъжа си 
къщата да се превърне в негов 
легат на общината, разбира 
се, срещу известна сума пари. 
Отговорихме й по начин, 
който може би беше (не)малко 
жесток: „Госпожо, оставете 
„кьоравите роботи” настрана, 
продавайте си имота, виждате 
ли, че е настанал общ хаос, 
че всички гледат предимно 
личните си интереси...”. 

Къща на ъгъла на улиците 
„Иво Андрич” и „Светосав-
ска” над Дома за престой на 
стари лица в Димитровград 
се продава срещу 25 хиляди 
евро. Дали това е „червената 
линия” за продажба, под 
която собственикът – някогаш-
ния кмет на Димитровград-
ско Борис Борисов, „няма да 
идва”, не можем да твърдим 
със стопроцентова сигурност, 
но... Къщата е двуетажна с 200 
м2 площ, мазета, двор от 500 
(или 600) м2... Във всеки случай 
„голямо и впечатляващо зда-
ние”, което малко прилича и 
на – дворец. Да е в Ниш цената 
би му била вероятно и пет-
кратно по-голяма, в Белград 
или в София – може би и 
десеткратно. Но в Димитров-
град е такава, каквато е! Поне 
частично да се „изтеглят” 
парите за изграждането й.

Апартаментите, които се 
предлагат също не са малко. 

Quo vadis Димитровград? 

Съвсем естествено е, когато 
човек се съмнява в чудеса, но е 
естествено и когато в тях вярва. 
Нека да си припомним старата 
поговорка, която вероятно 
произхожда от времената на 
различни цивилизации още 
преди Христа - „Светът иска 
да бъде подведен и затова нека 

Председателят на Комисията за  
информиране към НС е нов  

управител на Нишавска област
Републиканското правителство назначи Драгана Сотировски за 

управител на Нишавска административна област, след като досегаш-
ния началник Александър Цветкович бе освободен от този пост.

Сотировски, дългогодишен журналист на Радио-телевизия Сър-
бия, е председател на Комисията за информиране към Националния 
съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Тя е носител 
на множество награди и признания, между които и на наградата за 
журналистическа смелост „Милан Пантич“. Сотировски е семейна, 
майка на три деца. 

Според административно-териториалното деление Сърбия има 
29 администаривни области. Нишавска административна област, 
намираща се  в югоизточната част на Сърбия, обхваща площ от 2 729 
квадратни километра с  над 370 хиляди жители в град Ниш и общините 
Алексинац, Долевац, Мерошина, Ражан, Свърлиг и Гаджин Хан. 

С. Б.

да бъде подведен”. Населени-
ето на горката ни страна и още 
по-горката ни община десети-
летия наред е лъгано жестоко. 
Премиерът на Сърбия от края 
на 80-те години Станко Рад-
милович, по професия иконо-
мист, бе запомнен с изявленето 
си: „Стопанството на Сърбия е 
като сух дрянов дървен мате-
риал, от който вече няма какво 
да се изцежда”. Наследникът 
му обаче на поста, по профе-
сия инженер, “трендафилът 
сред плевела в СПС” Драгу-
тин Зеленович „обърна друг 
лист” - помним го предимно 
с „бързите железопътни 
линии”, които май и все още 
ни „фучат” в главите. Само 
че още не сме ги виждали. 
Джелич и още много други 
икономисти, които „оправиха 
икономиката ни и държавата 
като цяло”, го помним с мно-
гобройните инвеститори, 
които чакат „на опашка” да 
инвестират капитала си при 
нас, докато Динкич го помним 
с „акциите на стойност 1000 
евро на човек”...

На пръв поглед малко стран-
ния увод в „третата част” на 
статията ни за къщите и апар-
таментите, които в момента се 
продават в Димитровград, все 
пак ще приведем в логическо-
последствана връзка, когато 
отбележим, че в Димитровг-
радско е „в оборот” приказ-
ката (без каквато и да е реална 
основа), според която купувачи 
на недвижимите имоти ще 
„нахлуят” от България. Разби-
раема е нуждата на хората да 
вярват в нещо. Нищо спорно, 
нищо ненормално. Човешки е 
да се вярва. 

Да, ама не! Българите няма 
в какво да инвестират, пък ще 
влагат в недвижимите имоти 
в Димитровградско! И в Сър-
бия като цяло. А защо са им 
недвижимите ни имоти? Да 
плащат ли данък? А-а, имало 
случаи...? Да, но какви и за 
колко пари. Няма шанс, хора, 
не лъжте се!   

Причините, които показват, 
че тази приказка „не пие вода” 
са много, а пространството във 

вестника е малко за по-задъл-
бочен анализ по темата. И да я 
правим, крайният й резултат 
все пак ще бъде отрицателен. 
За Димитровград, разбира 
се. 

Къде бе грешката за про-
вала на Димитровград? На 
мнение сме, че причината бе 
предимно в това, че позволи-
хме да рухне стопанството ни. 
Само стопанството е основата, 
всичко останало е надстройка. 
Да се произведе нов продукт, 
нова материална стойност, 
това бе поантата. Може би в 
общата обстановка на провала 
на страната като цяло (общата 
дезиндустриализация, общата 
либерализация за внасяне на 
каквато и да е стока от чужбина, 
на каквато и да е цена, войни, 
бомбардировки, инфлации и 
галопиращи инфлации...) е 
било трудно или почти невъз-
можно това да се направи (да 
се запази стопанството), но все 
пак оставаме с убеждението, 
че и сами сме могли и тряб-
вали да вложим по-големи 
усилия по този въпрос. Как 
да се спре тази поразяваща 
тенденция? Страхуваме се, 
че вече нямаме сполучливи 
решения на разположение. 
Или пък не сме достатъчно 
умни? Твърде вероятно е дори 
и да сме глупави. 

Статията охотно я напи-
сахме така, да бие на очи, дори 
и да провокира. Ако сред тези, 
които я прочетат се намери 
някой, който е на друго мне-
ние – екзалтирано ще възклик-
нем: „Такъв ни трябва!” Следо-
вателно, нека да се обади, нека 
да коментира, реагира... Нека 
да ни напсува или наплюе, ако 
трябва! От дискусия, дори и 
от кавга може и нещо умно 
„да се роди”, но от апатия и 
безделие – надали! 

Или, казано по-инак (по 
последователно жестокия 
начин, както и дотук) – ние, 
димитровградчани вървим 
„по добрия път” един ден да 
изчезнем като хазарите. Но в 
нашия случай няма да имаме 
Павич да ни - „увековечи”. 

Б. Димитров
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НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА 
ЧЕСТИТИ 

НОВАТА 2018 ГОДИНА  
И  

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА КРЕПКО ЗДРАВЕ, 

ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ЩАСТИЕ И 
УСПЕХ ВЪВ ВСЯКО НАЧИНАНИЕ!

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА  
БОСИЛЕГРАД

Проект на РТ “Цариброд” 

Избрани най-видните  
димитровградчанки в историята
* Петте най-ведни димитровградчанки са: Елизабета Георгиева, Снежана Илиева Видено-
вич, Наталия Колица Рангелова, Анисия Йованова и Милованка Каменова. 

Фирмата „Трейс” в Димитровград 

Сформирана нова  
фирма „Трейс Сърбия” 

РТ „Цариброд”  неотдавна завърши 
реализирането на проекта си под назва-
ние “Тихата вода е най-дълбока“, който 
имаше и подзаглавие -  „Жените, създа-
вали и променяли историята на Цари-
брод”. Проектът финансово бе подкрепен 
от Министерството на културата и инфор-
мирането на Република Сърбия. 

Изтъкнати дейци предимно от областта 
на културата в Димитровград, както и слу-
шатели на Радио „Цариброд”, като най-
видни димитровградчанки в историята 
определиха следните пет жени: Елизабета 
Георгиева, Снежана Илиева Виденович, 
Наталия Колица Рангелова, Анисия Йова-
нова и Милованка Каменова. 

Елизабета Георгиева е реномиран лите-
ратурен деец, библиотекар и публицист. 
Отчела е успехи и в педагогическата дей-
ност. Работи в библиотеката „Детко Пет-
ров”. Родена е през 1975 година. 

Снежана Илиева Виденович е починала 
през 2015 г. Била е просветен и литера-
турен деец. 

Наталия Колица Рангелова е била 
изтъкната актриса. Починала е през 2003 
г. 

Анисия Йованова е била лекар-спе-
циалист по педиатрия. Починала е през 
2006 г. 

Милованка Каменова е била гимнази-
ален учител по френски език. Починала 
е миналата година. 

Проектът „Тихата вода е най-дълбока” 
бе своеобразно продължение на проекта  
“Историческа личност на Цариброд“ на 
същата медия от по-миналата година, по 
време на който бяха избирани най-вид-
ните димитровградчани в историята. Нека 
да припомним, че тогава за най-значи-
телна историческа личност на общината 
бе провъзгласен легендарният библиоте-
кар, артист, хуморист, сатирик, музикант 
и какво ли още не Момчило Андреевич 
Моня. По време на този проект обаче 
бе забелязано, че сред кандидатираните 
нямаше нито една жена, впоследствие на 
което се стигна до идеята да се изготви  
проекта „Тихата вода е най-дълбока”, 
„предназначен” само за представителките 
на по-нежния пол. 

Първичната идея на този проект не бе 
да се избере най-значителната димитров-
градчанка в историята, а да се определят 
петте най-видни. 

Финалът на проекта бе създаването на 
т. нар. Интернет монография, в която са 
залегнали биографиите на петте посочени 
жени, както и снимков материал за всяка 
една от тях.                                        Б. Д. 

Председателят на Надзорния 
съвет на “Трейс“ Николай Михай-
лов и кметът на Димитровградско 
д-р Владица Димитров положиха 
венец пред паметника  на Левски 
в центъра на града. 

Ръководството на холдинг ком-
панията „Трейс” тези дни се събра 
в Димитровград, за да оповести съз-
даването на новата си фирма под 
название „Трейс Сърбия”. Ком-
панията досега е имала няколко 
дружества в Сърбия, които сега са 
обединени в една фирма. В менид-
жърския екип има 15 души, от 
които само двама са от България, 
докато останалите са от Сърбия, 
където са се сдобили и със съот-
ветно висше образование.

Председателят на Надзорния 
съвет на холдинга г-н Михайлов 
и кметът на Димитровградско д-р 
Владица Димитров по този случай 
положиха венец пред паметника 
на апостола на свободата в цен-
търа на града. Михайлов каза, че 
за фирмата „Трейс“ Димитровг-
рад представлява късметлийско 
място, тъй като старта на стопан-
ската й дейност в Сърбия е започ-

нал именно в града с изграждането 
на паметника на Левски. Кметът 
Димитров сподели, че досега орга-
ните на местното самоуправление 
и хора от ръководството са имали 
лични контакти с отделни предста-
вители на фирмата, но сега е време 
контактите да се разгърнат и да се 
отчетат още по-конкретни резул-
тати в сферата на бизнеса в полза 
както на фирмата, така и на общи-
ната. Той изрази удовлетворение от 
факта, че фирмата е решила новата 
си компания „Трейс Сърбия” да 
сформира именно в Димитровград, 
като по този начин е показала, че 
зачита както Димитровград, така 
и българското малцинство в Сър-
бия. 

Създаването на новата фирма 
формално стана в конферентната 
зала в рамките на спортната зала 
в Димитровград. Представители 
на “Трейс“ благодариха на дома-
кините, че са им предоставили 
на разположение за осъщестя-
ването на целта това, както се 
изразиха, изключително кра-
сиво конферентно пространство.  
                                                   Б. Д. 



19 януари 2018 година�() Хроника на общините

НА ВСИЧКИ  
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ  

И НА ВСИЧКИ ХОРА 
ЧЕСТИТИ 

НОВАТА  
2018 ГОДИНА 

И КОЛЕДА 
С ПОЖЕЛАНИЕ  

ЗА МНОГО ЗДРАВЕ, 
КЪСМЕТ И УСПЕХИ. 

ОБЩИНА  
ДИМИТРОВГРАД

„Балканска” 2  
Тел. Централа  

+381 10 361 108  
+381 10 361 288

Водачът на димитровградското  
пенсионерско сдружение  
Асен Радоицев:: 

“Доволни сме отДоволни сме от 
работата през  
миналата година”” 

Славко Григоров е нов 
председател на бо-
силеградското ловно 
дружество „Сокол”

Славко Григоров, икономист от 
Райчиловци, е избран за председа-
тел на Ловното дружество „Сокол” в 
Босилеград с мандат от 4 години. Това 
бе решено на редовната избирателна 
скупщина на сдружението. Григоров 
е ловец вече 18 години и до избора 
му на новия пост беше председател на Скупщината на 
сдружението.

За председател на Скупщината е избран Саша Мила-
нов, който досега бе председател на сдружението в про-
дължение на два 4-годишни мандата и според Устава на 
дружеството няма право на нов мандат. На заседанието бе 
избран и петчленен Управителен съвет начело с председа-
теля Славко Григоров, Надзорен съвет и Дисциплинарна 
комисия. Поста секретар зае Славчо Миланов. Мандатът 
на всички членове на управляващите органи е 4 години.   

В Скупщината на дружеството членуват 17 делегати, 
които предварително са избрани от членовете на петте 
ловни секции - Любата, Лисина, Тлъмино, Райчиловци 
и Босилеград. 

Новоизбраният председател Славко Григоров заяви, че 
новото ръководство ще продължи да провежда дейностите 
си съгласно Закона и Устава на дружеството и ще настоява 
да осигурява добри условия за ловуване. Той подчерта 
и че досегашното ръководство неотдавна е извършило 
цялостен ремонт на своите помещения, включително и 
на ресторанта „Йелен”. 

В Ловното дружество „Сокол” членуват около 350 ловци 
от територията на нашата община. Според календара на 
сдружението, тазгодишният ловен сезон ще приключи на 
31 януари, а както заяви Григоров, през февруари дружес-
твото планира да организира традиционната ловджийска 
вечеря.                                                                             П.Л.Р.

С решения на  
Общинския съвет 
в Димитровград 

Нови хора заемат  
определени постове 

Общинският съвет в Димитровград на 29 
декември м.г. проведе поредната си сесия, 
на която бяха взети следните решения::

Зоран Геров, член на Социалистичес-
ката партия на Сърбия, икономист с висше, икономист с висше икономист с висше 
образование, бе избран за зам.-кмет на, бе избран за зам.-кмет на бе избран за зам.-кмет на 
общината. Геров подкрепиха 20 отбор-
ници, докато четирима бяха против. 

Сърджан Савов, митнически служител, 
бе избран за зам.-председател на Общин-
ския съвет, който сега заема предишния 
пост на Зоран Геров. 

Ирена Пейчева, по професия възпи-
тателка, бе избрана за шеф на парламен-
тарната група на Сръбската прогресивна 
партия и коалиционните й партньори, с и коалиционните й партньори, си коалиционните й партньори, с 
които образува управляващата коалиция. 
Пейчева замести Сърджан Савов на този 
пост. 

Асен Коцев, гимназиален учител по 
история, от редиците на Социалистичес-
ката партия на Сърбия, стана нов общин-
ски съветник, тъй като едно място в ска-
мейките остана вакантно след като Зоран 
Геров пое длъжността зам.-кмет. 

Жан Цоневич, доскорошен член на 
Общинския изпълнителен съвет, задължен 
за комунални дейности и инфраструктура, 
бе освободен от тази длъжност, тъй като 
преди известно време подаде оставка.              

   Б. Д. 

Водачът на димитровградското 
сдружение на пенсионерите Асен 
Радоицев сподели в изявление пред 
вестника ни удовлетворението си от 
работата през изминалата година. Той каза, че са органи-
зирани 5 екскурзии и са установени множество контакти с 
колеги от Сърбия и България. Реализирани са и останалите 
предвидени дейности за 2017 г.2017 г.г. 

„За тази година сме запланували 6 екскурзии и се надя-
ваме всички да ги реализираме”, каза той и добави, че 
„основната мисия на организацията е да се грижи за раз-
влекателните дейности на пенсионерската популация в 
общината” и констатира, че тя е осъществена. 

Броят на членовете на сдружението и нататък е към 1000. 
Поради, както се изрази Радоицев, „природния отлив” 
членството намалява, но от друга страна, предвид, че други 
хора междувременно се пенсионират, организацията се 
попълва с нови членове, така че през последните години 
броят е последователен. 

„Първият димитровградски пенсионер” оцени, че 
„около 30 на сто от населението на общината са пенсио-
нери, в резултат на който факт, те са значителна социална 
група, която пряко влияе върху обществения, включително 
и политическия живот.” 

Пред „Ново Братство” Радоицев каза и това, че органи-
зацията особено се гордее с доброто си сътрудничество 
с органите на местното самоуправление, ведомството 
Спортно-туристически център „Цариброд”, Здравния дом,  
медиите и други ведомства, организации и фирми. 

Б. Д.
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Корени, Традиция, Религия

Богоявление и  
Богоявленският  
кръст

Тъй като януари месец е богат на празници, 
а ние искаме всичките да ги проследим и да 
разберем тяхната същност, отново поканихме 
на разговор най-компетентната и най-близката 
личност – димитровградския свещеник отец 
Синиша Бувач да ни запозне с важността този 
път на празника Богоявление.

- Да януари месец изобилства с велики хрис-
тиянски празници, чествахме най-светлия 
празник Рождество Христово, а предстои ни 
още един велик Господски празник Богояв-
ление. Думата Богоявление идва от гръцката 
„епифания“, което означава обявяване или 
явяване, което има смисъл, тъй като на самия 
този ден, деня на кръщението на Богочовека 
Христос, се явил Светотроичния Бог – Бог Отец 
с гласа си от небето “Този е Моят възлюбен 
Син, в Когото е Моето благоволение”; Бог Син, 
който като се овъплъти, стана човек, и Светия 
Дух във вид на гълъб. На брега на Йордан Бог 
се явява в личността на Исус Христос, който 
е словото Боже, Светия Дух е с Него във веч-
ността, а самия Бог Отец свидетелства Хрис-
товото Божество с думите, които съобщава 
от небесата. С кръщението на Господ Исус 
Христос всички, които се кръстят в Негово име, 
получават благодатта на Светия Дух и това е 
този „печат на дара на Светия Дух“ на миро-
помазанието, който обожествява човека.

Значи с кръщението на Господ Исус Христос 
започва „нова ера“ за човечеството, тъй като 
ние чрез кръщението от стария (грешен) човек 
се обличаме в нов, чист и богообразен.

Празникът се свързва и с един интересен, 
няма да сгрешим ако кажем, рицарски обичай 
– изваждането на Богоявленския кръст. Откъде 
е потеклото на този обичай и каква е неговата 
символика?

- Разбира се, че няма да сгрешите, защото 
обичаят може да бъде християнски, ако същ-
ността му е такава, а този рицарски обичай 
- изваждането на Богоявленския кръст, пред-
ставлява именно жертването на човека към 
Бога. Със самия този акт участниците плуват 
за Живота, плуват за разпятия на кръста, който 

със смъртта си е умъртвил смъртта и това е 
тази исконна символика, която облагородява 
човека, с която се придобива Божето благосло-
вение, чрез акта на жертвата и молитва към 
Бога за ближните.

Изваждането на кръста никак не трябва 
да бъде разбрано като дисциплина, в която 
някой трябва да бъде пръв, а трябва да се 
разбере като Боже благословение, че изобщо 
участваме, дали посредствено или не, в плу-
ването, което предшестват Света Литургия и 
молитва за плувците, защото на самия ден на 
Богоявление се извършва Великия водосвет. 
Водата се освещава именно от Троичния Бог, 
обявил се по време на кръщението на Исус в 
река Йордан.

Понеже вестника ни излиза точно в деня на 
празника, публикуваме краткото описание как 
е запланувано той да бъде отбелязан, което 
ни предостави нашия свещеник. В църквата 
Рождество Богородично ще бъде отслужена 
Света Литургия, която ще последва Великия 
водосвет. След това ще се състои изваждането 
на кръста от река Нишава, по-късно на участ-
ниците ще бъдат връчени скромни награди, а 
всички присъстващи ще бъдат почерпени.

На отец Синиша благодарихме за пояснени-
ята и му пожелахме щастливо и успешно ново 
лето Господне, а той ни възвърна с думите:

- Благодаря и на вас, пожелавам ви всичко 
добро с поздравлението „Бог се яви!“

Д. Х.

Тържествено  
отбелязване на  
Богоявление  
в Босилеградско

БЪДНИ ВЕЧЕР 
в Босилеградско...

Oсвещаване и  
палене на бъдници

И тази година Бъдни вечер 
- един от най-важните семейни 
празници сред християните, 
тържествено бе отпразнуван 
в църквите в Босилеград, Рай-
чиловци, Паралово и Горна 
Любата.  

В присъствието на голям 
брой вярващи в босилеград-
ската църква „Рождество на 
Пресвета Богородица” отец 
Зоран Стоянов отслужи 
вечерна служба, а след това 
освети големия бъдник в цър-
ковния двор. В духа на тради-
цията на всички присъстващи 
бяха раздадени осветени 
клонки от бъдника, които те 
си занесоха вкъщи за здраве 
и благословия. След тържест-
вения ритуал вярващите бяха 
почерпени с варена ракия и 
вино. 

В църквата „Възнесение 
Господне” в село Райчиловци 
церемонията по освещаване и 
палене на бъдника ръководи 
отец Йоан.

Бъдни вечер тържествено бе 
почетен и в църквите „Свети 
Иван Рилски” в Паралово и 
„Свети Архангел Михаил” в 
Горна Любата, където вечер-
ната служба е служил отец 
Зоран Стоянов. 

По традиция в Горна Любата 
след церемонията по освеща-
ването и паленето на бъдника 
жителите организират праз-
ненство, на което се разделя 
обреден хляб с монета. Селото 
тачи и една интересна тради-
ция, който извади късмета и 
намери монетата, на следва-
щата година е домакин на бъд-
нивечерното тържество.  

П.Л.Р.
...и в Димитров- 
градско

В навечерието на най-щас-
тливия християнски празник 
Рождество Христово, на 6 яну-

ари – Бъдни вечер, в двора на 
градската църква „Рождество 
на Пресвета Богородица” бе 
почетен обичая освещаване 
и палене на бъдника. След 
вечерното богослужение 
вярващите се събраха около 
подготвения за палене бъдник. 
Двамата свещеници Синиша 
Бувач и Александър Джорд-
жевич извършиха тържестве-
ния ритуал по освещаването 
и паленето на бъдника, а на 
вярващите бяха раздадени 
предварително подготвени и 
осветени клонки, които да си 
занесат вкъщи за благословия 
на дома.

На всички присъстващи о. 
Синиша честити Бъдни вечер 
и пожела щаслива и благо-
словена Коледа, а след това ги 
покани да се почерпят край 
приготвената по повод праз-
ника трапеза.

Д. Х и С.Б.

В Босилеград и в някои села 
в общината и тази година 
тържествено ще бъде отбе-
лязан един от най-големите 
християнски празници - Бого-
явление.

По традиция след празнич-
ната литургия и богоявленския 
водосвет в църквата „Рождес-
тво на Пресвета Богородица” 
в Босилеград вярващите ще 
преминат в литийно шествие 
през центъра на града до бен-
зиностанцията, където ще бъде 

организирано изваждането на 
кръста от Драговищица.  

И тази година празника 
тържествено ще бъде отбеля-
зан и в райчиловската църква 
„Възнесение Господне”, както 
и в горнолюбатската църква 
„Свети Архангел Михаил”, 
докато в навечерието на този 
велик Господски празник ще 
има богослужения в горноли-
синската църква „Свети Илия” 
и в църквата „Свети Апостоли 
Петър и Павел” в Божица. 

П.Л.Р. 
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В Центъра за култура в Босилеград

Изложба на ръкоделия и 
картини на мигрантите  
от бежанския лагер

Концерт по повод Православна Нова година

Във фоайето на Културния 
дом в Босилеград миналата 
седмица бе организирана 
изложба на ръкоделия и кар-
тини, чиито автори са миг-
рантите от бежанския лагер в 
града. Проявата организираха 
Центърът за култура, общи-
ната и Транзитно-приемния 
център за мигранти.  

Уникалните шити чанти, 
възглавници, покривки, 
играчки и други, предста-
вени на изложбата, ръкоде-
лия са изработили жените в 
мигрантския център, в рам-
ките на проекта за креативно 
и образователно творчество, 
който е реализирала неправи-
телствената организация ИАН 
с подкрепата на Правителс-
твото на Кралство Норвегия 
и организацията „Група 484”. 
Картините са дело на худож-
ничката Махбообах Тахери от 
Сирия, сътворени по време на 
престоя й в Босилеград. 

На откриването на излож-
бата малчуганите от миг-
рантския център пяха детски 
песнички на сръбски език, а 
по-възрастните почерпиха 
присъстващите с традици-
онните си ястия, които бяха 
приготвили специално по 
този повод.  

Присъстващите и авторите 
на изложбата бяха поздравени 
от Марияна Йованович, упра-
вител на Транзитно-приемния 
център, Слободан Савович, 
представител на Републикан-
ския комисариат за бежанци, 
Биляна Петрович, представи-
тел на ИАН. Те изказаха  бла-
годарност към общинското 
ръководство и гражданите на 
Босилеград за подкрепата и 
сътрудничеството, които оказ-
ват на мигрантите, и към зае-
тите в Транзитно-приемния 

център. Управителката на цен-
търа изтъкна, че от сформира-
нето му през декември 2016 г. 
до днес през него са преми-
нали около 230 мигранти.   

В словото си по повод 
откриването на изложбата 
кметът Владимир Захариев 
изтъкна, че общината и граж-
даните са приели мигрантите 

сърдечно, тъй като християнс-
твото ни учи да помагаме на 
хора изпаднали в беда. От тях 
научихме много за културата 
и обичаите им, децата им вече 
ходят на училище и играят 
заедно с нашите малчугани, 
спортуват, участват в мероп-
риятия..., посочи той. 

Захариев изказа благодар-
ност към международните 
организации и Правителс-
твото на Япония, които, раз-
брали за съпричастността и 
гостоприемството на боси-
леградчани, са отпуснали 
дарения с цел създаване на 
по-добри условия, както за 
мигрантите, така и за самото 
местно население. Благодаре-
ние на донорите построихме и 
оборудвахме обекта за спешна 
медицинска помощ в Здрав-
ния дом, получихме нова 
линейка - микробус, също 
така и микробус - мобилна 
клиника, камион за изкарване 
на смет, контейнери и др. Оча-
квам до края на януари да бъде 
обявен търг за реконструкция 
на останалата част от старата 
болница, в който ще има места 
за още 150 мигранти. За нас е 
чест да ги посрешнем и да им 
осигурим временен престой 
докато не се създадат условия 
да отидат до крайната им цел, 
а пък някои ако искат могат и 
да останат да живеят тук, каза 
кметът. 

П.Л.Р.

По повод честването на Нова година по 
Юлианския календар или Православна Нова 
година, Центърът за култура и общината 
организираха концерт от народни песни и 
танци в Голямата зала на Културния дом в 
Босилеград. 

Освен танцовите състави към Центъра за 
култура, ръководени от хореографа Саша 
Радованов, в програмата участваха и члено-
вете на певческата и музикалната секции към 

ЦК, както и танцовият състав към Спортното 
дружество „Младост”. 

На всички деца, които следиха на концерта, 
общината подари царевични пръчици с 
играчка. И на това мероприятие присъстваха 
мигрантите, които пребивават в Босилеград.   

* По традиция Центърът за култура орга-
низира концерт от народни песни танци и в 
навечерието на Новата година, в който участ-
ваха членовете на всички секции при ЦК. 

П.Л.Р.

ОСНОВНО  
УЧИЛИЩЕ  

“ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”  
Босилеград

ЧЕСТИТИ  

НОВАТА 2018  
ГОДИНА  

И КОЛЕДА
НА УЧЕНИЦИТЕ,  

УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ, 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, 
УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ.
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Пиеса на димитровградския театър 

„Зарът е хвърлен” 
Димитровградският театър 

„Христо Ботев” неотдавна 
изпълни пред съгражданите 
си пиесата под название 
„Зарът е хвърлен”. Подготвиха 
я артистите: Делча Гигов, 
Милан Андреевич, Сърджан 
Христов, Надица Иванова, 
Йелена Китанова и Милош 
Георгиев. 

Става дума за забавно-хумо-
ристична пиеса или, както 
предпочетоха да го нарекат 
самите автори – пърформанс,  
в която се говори най-вече за 
порока на много хора – хазар-
тните игри. Използвани бяха 
хумористични текстове на 
легендарния димитровградски 
артист и сатирик Момчило 
Андреевич, както и на мест-
ната писателка Елизабета Гео-
ргиева и настоящия артист 
в театъра „Христо Ботев” 
Милан Андреевич, който е 
внук на Момчило. Опреде-
лени сегменти в текста са дело 
на целия колектив. 

Нека да отбележим, че тек-
стовете бяха „подправени” с 
твърде симпатични и „сочни” 
изрази от нашенския шопски 
говор, както и с шегички от 
местното битие. Оценката ни 
е, че се получи един много 
хубав „театрален продукт” и 
то такъв, какъвто димитровг-
радчни по принцип милеят да 
видят. Би било хубаво, когато 
театърът в близко бъдеще пак 
би „почерпил” публиката с 
„такова нещо”, без оглед дали 
то се нарича пърформанс, 
пиеса, програма, спектакъл...

Колко трудно е да се под-
готви една пиеса от този вид, 
самите артисти най-добре го 
знаят, но е безпределно ясно, 
че димитровградската публика 
изпитва голяма нужда да се 
насмее от сърце и да забрави 
на проблемите от ежедневи-
ето.  Както и да било – много 
развлекателно беше, и след 
края на изпълнението сякаш 
нямаше посетител, който да си 
тръгне от фоайето на Центъра 
на култура (в което бе изне-

сена проявата), без усмивка 
на лицето.

Накрая нека да ни бъде поз-
волено, от името на публиката 
допълнително да възклик-
нем и поръчаме на местните 
театрални дейци: „Още, още, 
още...!” 

Режисурата бе дело на 
опитния Делча Гигов. Орга-

низатор и носител на проекта, 
в рамките на който бе под-
готвена пиесата, бе сдружени-
ето „Визия” от Пирот. Сътруд-
ничеството в реализирането 
на проекта оказа Министерс-
твото на младежта и спорта 
на Р Сърбия. 

Пиесата междувременно бе 
представена и пред пиротс-
ката публика.                   

Б. Д. 

Снимка: Славица Миланов

Българският Драматичен театър „Драгомир Асе-
нов” от Монтана се включи в тържествата по случай 
Православна Нова година, които в Ниш организира 
Градска община Медиана. Българите се представиха 
с комедията „Луди пари” от Рей Куни с режисьор 
Юри Статков, а на площада в парка „Свети Сава” се 
представиха актьорите Ирина Димитрова, Ивайло 
Симеонов, Лилия Лилова, Асен Токов, Любомир 
Бояджиев, Александър Христозов и Тихомир Ива-
нов.

В хитовата пиеса се търси отговора на много 
въпроси от това кой не иска много пари, до какво да 

се прави с тях, ако се получат отнякъде – да се пазят 
или харчат на воля, да се хвали или да се спотайва. 
Актьорите изиграха постановката на български 
език. 

Драматичен театър Монтана е създаден през 
1962 г. и има добро сътрудничество с театрите от 
Ниш и Пирот. 

Общините Медиана и Монтана развиват успешно 
сътрудничество, което е особено характерно в 
изпълняването  на  съвместни проекти по програ-
мата за трансгранично сътрудничество Сърбия – Бъл-
гария.                                                                        С. Б.

В организация на ДАБЧ

Театрално  
представление 
за малчуганите в 
детската гради-
на в Босилеград

По повод новогодишните и коледните 
празници за поредна година Държав-
ната агенция за българите в чужбина 
организира театрално представление за 
децата от предучилищния курс в детската 
градина „Детска радост” в Босилеград. 
Пред малчуганите се представи „Илкова 
театър” от София с пиесата „Дядо вади 
ряпа” по едноименната детска приказка. 
Освен децата от Босилеград на пред-

ставлението присъстваха и връстниците 
им от  подведомствената паралелка в 
Райчиловци. 

Децата с голямо удоволствие следяха 
спектакъла и взеха активно участие в 

изпълняването на ролите на главните 
герои от приказката.

След представлението на малчуганите 
бяха раздадени коледни пакетчета.

П.Л.Р.

Български  
актьори с 
„Луди пари”  
в Ниш

Тази година за първи път 
Република Сърбия ще отбележи 
като национален празник 24 май 
- Деня на св. Кирил и Методий. 
Празникът традиционно се отбе-
лязва в България, Полша, Чехия, 
Русия и Словакия. Инициати-
вата за неговото отбелязване и 
в Сърбия задвижи Министерс-
твото на културата, а правителс-
твото на Република Сърбия прие 
предложението на своята сесия.

С. Дж.

24 май - Деня на св. Кирил и Методий - като национален празник

Нов покрив на училището в Гложйе
В края на миналата година 

подведомственото четирикласно 
училище в село Гложйе се сдоби 
с нов покрив. Средствата за заку-
пуването на материала изцяло са 
подсигурени от общинския бюд-
жет, а строителните работи без-
възмездно са извършили заетите в 
Спортното дружество „Младост” 
и Публичното предприятие за 
строителни площи и пътища на 
Община Босилеград. В иници-
ативата се включили и кметът 
Владимир Захариев и представи-
тели на общинското ръководство, 
а Центърът за култура и Публич-
ното предприятие „Услуга” пре-
доставили своите автомобили за 
транспорт на  работниците.

Подменена е цялата покривна 
конструкция с нови греди и върху 
тях са поставени около 3 500 нови 
керемиди, измазани са капаците 
на покрива, а монтиран е и гръмо-
отвод. Проектът включва и монти-
ране на улуци, варосване на поме-
щенията, монтиране на ламинат, 
както и строеж на ограда около 
училищния двор. 

Старият покрив започнал да 
рухва през 2015 г. Междувременно 
тогавашната Дирекция за стро-
ителни площи и пътища извър-
шила частично саниране, обаче 
покривът  продължил да пропада 
и една част от него се срутила, 
заради което била застрашена 
сигурността на учениците и пер-
сонала. 

Кметът Владимир Захариев 
изказа голяма благодарност към 
всички, включили се в инициа-
тивата и дали принос за изграж-
дането на новия покрив на учи-

лището, с което са създадени  
подходящи условия за обучение 
и работа на учениците и учите-
лите.  

Подведомственото четири-
класно училище в Гложйе, в което 
в момента се учат петима ученици 
и едно дете посещава предучи-
лищния курс, е построено преди 
повече от тридесетина години. То 
е едно от редките подведомствени 
четирикласни училища в общи-
ната, в което се учат повече от 
един или двама ученици. 

П.Л.Р.
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание на чл. 20. алинея 1, във връзка с чл. 29. алинея 1. и 3. Закон 

за оценка на въздействието върху околната среда („Официален вестник РС“ 
135/04 и 36/09), в унисон с членовете 3., 4. и 5. на Правилника за процедура 
за обществен контрол, презентация и публичен дебат относно Изследване 
относно оценка на въздействието върху околната среда («Официален вестник 
РС» 69/05), както и въз основа на член 109. Закон за общата административна 
процедура («Официален вестник РС» 18/16), компетентен орган за оценка на 
въздействието върху околната среда до Общинско управление Димитровград, 
представи съобщение относно подадено Искане за получаване на одоб-
рение за изследване относно оценка на проекта „Завод за рециклиране 
на отпадъчни автомобилни гуми чрез механична обработка“ върху 
околната среда. 

Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, че 
отговорно за проекта, предприятието „ECO RUBBER L&D“ DOO, от Димитров-
град, ул. Балканска №124 / 4. е подало до Община Димитровград Искане за 
получаване на одобрение за изследване относно оценка на въздействието 
на проекта „Завод за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми чрез 
механична обработка“ в Димитровград, работна зона „Белеш“, на кадастра-
лен парцел № 2/11 КО Лукавица (№ 501-1/2018-14 от 05.01.2018 год).

Заинтересованите органи и организации и обществеността могат да проверят 
съдържанието на искането всеки работен ден от 19.01.2018 год. до 09.02.2018 год. 
от 1000-1400 часа в помещенията на Отдела за местна данъчна администрация, 
селско стопанство и опазване на околната среда ул. Балканска № 12.

Заинтересованите органи и организации и обществеността могат докато 
трае публичната проверка да подадат забележки и мнения за Изследването 
относно оценката на въздействието върху околната среда в писмена форма 
до Отдела за местна данъчна администрация, селско стопанство и опазване 
на околната среда, Общинско управление Димитровград, ул. Балканска № 2. 
Димитровград.

На 14.02.2018 године с начало в 1200 часа, в помещенията на „Образовате-
лен център“, ще се проведе публичен дебат и презентация за Изследването 
относно подаденото Искане за получаване на одобрение за изследване относно 
оценка на проекта „Завод за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми 
чрез механична обработка“. 

ОТДЕЛ ЗА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ,  
СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление  
Димитровград
Отдел за финансии
Отдел за местна данъчна  
администрация,селско стопанство  
и опазване на околната среда 
№: 501-1/2018-14/3
Дата: 19.01.2017год.
Димитровград
А.И.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
На основу чл. 20. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја 

на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 
3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи 
о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), 
као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. глас-
ник РС» 18/16), надлежни орган за процену утицаја на животну средину при 
Општинској управи Општине Димитровград, даје обавештење о поднетом 
Захтеву за добијање сагласности на студију о процени утицаја пројекта 
„Постројење за рециклажу отпадних ауто гума механичким третманом“ 
на животну средину.

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носиоц 
пројекта, предузеће „ECO RUBBER L&D“ DOO, из Димитровграда, ул. Балканска 
бр.124, локал 4. поднео Општини Димитровград Захтев за добијање саглас-
ности на студију о процени утицаја пројекта „Постројење за рециклажу 
отпадних ауто гума механичким третманом“ на локацији Димитровград, 
радна зона „Белеш“, на катастарској парцели број 2/11 КО Лукавица (број: 
501-1/2018-14 од 05.01.2018.год).

Заинтересовани органи и организације и јавност могу да изврше увид у садр-
жину захтева сваког радно дана од 19.01.2018. год. до 09.02.2018. год. у периоду од 
1000 - 1400 часова у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију, 
пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.12.

Заинтересовани органи и организације и јавност могу у периоду трајања 
јавног увида да поднесу примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја 
на животну средину у писаном облик преко Одсека за локалну пореску адми-
нистрацију, пољопривреду и заштиту животне средине, Општинска управа 
Општине Димитровград, ул. Балканска бр.2. Димитровград.

Дана 14.02.2018. године са почетком у 1200 часова, у просторијама„Едукативно 
– образовног центра“, биће одржана јавна расправа и презентација предметне 
Студије о поднетом Захтеву за добијање сагласности на студију о процени 
утицаја пројекта „Постројење за рециклажу отпадних ауто гума механичким 
третманом“.

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ  
АДМИНИСТРАЦИЈУ,  

ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИJА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа  
Општине Димитровград

Одељење за финансијске послове 
Одсек за локалну пореску  

администрацију, пољопривреду  
и заштиту животне средине

Број: 501-1/2018-14/3
Датум: 19.01.2017.год.

Димитровград
А.И.

На основание чл. 12, а във връзка с чл. 29 ал. 1 и 3 от Закона за оценка на въздействието върху 
околната среда („Служебен гласник на РС” 135/04 и 36/09) излиза със следното 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Носителят на проекта ИНФРАСТРУКТУРА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НА СЪРБИЯ АД от Белград, 
„Неманина” № 6, е предоставил Иск за определяне обема и съдържанието на Студията за 
оценка на въздействието върху околната среда на проекта Реконструкция и модернизиране 
на железопътната линия Ниш-Димитровград, участъка Сичево-Димитровград, с дължина 
км 16+634 (вход в станцията „Сичево“) до км 96+700 (вход в станцията „Димитровград“), с 
дължина 80 км и на парцелите, определени с условията на местоположението, с номер 350-
02-00305/2017-14 от 13 ноември 2017 г., издадени от Министерството на строителството, 
транспорта и инфраструктурата, вписано с номер 353-02-00051/2018-03 на 5 януари 2018 г. 
Заинтересованата общественост може да разгледа съдържанието на Иска всеки работен ден от 
11 до 14 часа в помещенията на Министерството за защита на околната среда в Нови Белград, 
на улица „Младежки бригади” № 1, стая номер 426, както и на сайта http://www.ekologija.gov.
rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и да предостави мнението си в срок от 15 дена 
от деня на публикуването на това уведомление.  

Република Сърбия  
МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА - Белград 
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ВЪЗПОМEНАНИЕ
На 24 януари се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА откакто ни напусна нашата мила и 
незабравима съпруга, майка, баба и сестра

МИЛОВАНКА КАМЕНОВА 
от Димитровград

Поклон пред нейния светъл и благороден лик!
Семействата Каменови, Матови и Иванови

ВЪЗПОМEНАНИЕ
На 18 декември 2017 г. се навърши ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА откакто напусна този свят 
нашият мил и незабравим баща и дядо

НИКОЛА МАНОВ 
от Димитровград

Неговия светъл и благороден лик винаги ще носим в 
сърцата си!

Семействата Манови и Иванови

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
На 26 януари се навършват ЧЕТИРИНА-

ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
и непрежалим съпруг и баща 

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ  
(1934-2004) 

Завинаги ще останеш в сърцата ни!  
Поклон пред светлата му памет! 

Съпругата Миряна, синът Емил и дъщерята Соня
Истинско зрелище стана 

този труп, когато димитровг-
радчанинът Стоян Петров го 
докара и свали пред къщи, 
казвайки шеговито: „Докарах 
едно „трупче“, за да се топлим 
през зимата.“ 

А „трупчето“ е с внуши-
телни размери - диаметъра 
на мястото, където дървото е 
прерязано, е 1,2 м на 0,9 м, а 
на места и повече. Дълго е 3, 
5 м и както Стоян преценява, 
от него ще излязат около 3 
кубика дърва за огрев. Труп-
чето е част от бук, раснал в 
Дерекула, по-точно в село 
Борово, в гората на Иван от 
махалата Рача. Дърварите пре-
ценяват, че букът е със сигур-
ност стар над 200 години. След 
като прерязали и обработили 
бука, „експертната“ група на 
Чиро белешки натоварила 
огромния труп на трактора 
и го докарали до крайната 
дестинация. Сега дървото 
трябвало да се приспособи, 

за да може да влезе в печката, 
обаче никой не искал да се 
захване с тази работа. Но и 
за това се намерил „експерт“, 
майстор Мариан се осмелил 
да се пребори с трупа. А на 
майстора му казваме евала, 
защото с изключителна лекота 
управляваше резачката и с осо-
бена прецизност отрязваше 
труповете. Предстоеше още 
да се проявят и брадвите.

Нито една работа не е лесна, 
а особено тази на дърварите. 
Когато се наблюдава отстрани 
може би не изглежда така, 
обаче когато човек се захване 
нещо да прави, разбира колко 
сили, внимание и отдаденост 
то изисква, затова всеки труд 
си заслужава респект. А има 
място и за наслада – когато 
забумти печката и край нея 
се запали приказката...

Д. Х.

Едно „трупче“ за зимата...

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 януари се навършват ПЕТНАДЕ-

СЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
съпруга, майка, баба и тъща 

ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА  
от с. Смиловци 

Времето е безсилно и никога няма да заличи светлия ти 
лик и хубавите спомени за теб! 

Поклон пред светлата ти памет! 
Съпругът Сотир и дъщерята Емилия със семейството си

ВЕЧНА И БЛАЖЕНА ПАМЕТ!
На 21 януари се навършва ЕДНА 

ГОДИНА, откакто напусна този свят, за 
да живее вечно с Господа нашият събрат

АНАТОЛИ ПЕЦЕВ 
(1973-2017)

Със своята доброта, честност и всеотдайност ти ни остави 
незабравими спомени. Наслаждавай се сега в радостта на 
Райските безпредели!

От забрава ще те пазят твоите събратя и сестри

Реконструкция на моста  
на улица „Пастерова” 

За целта са получени  
8,5 милиона динара 

Мостът на улица „Пасте-
рова” ще бъде реконстру-
иран през тази година. За 
целта ще бъдат отделени 
около 8,5 милиона динара. 
Средствата са отпуснати от 
Канцеларията за управле-
ние с обществени капита-
ловложения към Правител-
ството на Сърбия, докато 
Община Димитровград ще 
се прояви като инвеститор 
и организатор на строител-
ните площадки. 

 След възстановяването 
мостът ще има още едно 
платно. Ще се изгради и 
пътека за пешеходци. Рабо-
тите би трябвало да при-
ключат през май т.г. 

Нека да отбележим, че 
Канцеларията за управ-
ление с обществени капи-
таловложения в Димит-
ровград вече финансира 
реконструкцията на сгра-
дата на Основното училище 
„Христо Ботев”. Същия 
субект ще финансира и 
предстоящата реконструк-
ция на сградата на Дома за 
престой на стари лица. 

През юни т.г. трябва да 
бъде направен ремонт и на 
сградата на местната гим-
назия, както и на сградата 
на стационара, благодаре-
ние на финансови средства, 
които ще бъдат заделени 
също от Канцеларията. 

Б. Д.

Акция „За да бъдем повече” 

И тази година кален-
дар с образите на ро-
дените през 2017 деца 

Службата за поливалентен патронаж към 
Здравния дом в Димитровград и тази година за 
седми пореден път ще организира акцията под 
название „За да бъдем повече”, която се отчита 
предимно в печатането на календар с образите на 
всички бебета, родени през изминалата година в 
територията на Димитровградска община. А те 
са общо 55. 

Службата започна с провеждането на акцията 
през 2011 г., когато в територията на общината бе 
регистриран рекордно малък брой на новородени 
деца – само 47. Акцията подкрепиха местният 
Здравен дом, както и органите на местното самоуп-

равление. От общинската хазна оттогава започнаха 
да се отделят повече средства за новородените, за 
изкуственото оплождане и други цели, целенасо-
чени към увеличението на наталитета. През 2016 
г. броят на бебетата достигна цифрата 60.  

Представянето на календара за тази година с 
образите на бебетата родени през 2017 г. ще се 
проведе тези дни в конферентната зала в рамките 
на спортната зала в Димитровград. Ще ги получат 
предимно родителите на бебетата и останалите 
им роднини. Те, както и всички заинтересовани 
граждани, доколкото искат и могат, ще отделят 
средства за календара, като с този жест ще под-
крепят акцията и ще дадат принос за лечението 
на едно заболело момиче, ученичка в осми клас в 
ОУ „Христо Ботев“. 

Освен органите на местното самоуправление 
акцията тази година ще подкрепи и Кабинетът 
на министъра без порфейл, който се грижи за 
демографията и популационната политика. 

Б. Д.

„Шопска вечер“ 
в Панчево

 Сдружението на българското 
национално малцинство в град 
Панчево „Шопско хоро“ ще орга-
низира тържество под название 
„Шопска вечер“ по случай праз-
ника на виното – Трифон Заре-
зан.

„Шопската вечер“ ще се състои 
на 10 февруари от 19 часа в Крис-
талната зала на ресторантa „Бана-
тско кътче“ в Панчево.

Гостите за тържеството освен на 
богатото меню с уникален вкус ще 
се наслаждават и на музиката на 
Александър Васов и на танцовите 
състави.

Заяавки за резервации могат да 
се направят при председателя на 
сдружението Вукашин Веселинов 
по тел. 065/8136087. 

Цената на билета е 1 500 дин.
С. Б.

Покана за участие в търг
Издателство „Ново Братство” 

публикува покана за участие в 
търг за печатане на вестник „Ново 
Братство” през 2018 година. 

Обща информация:
Формат: А3
Обем: 12 страници
Първа и последна страница: 

цветни
Десетте вътрешни страници: 

черно-бели 
    Периодичност: един брой на 
всеки две седмици, 23 броя през 
годината

Вестник „Ново Братство” се 
печата на български език.

В търга могат да участват 
всички печатници.

Оферта за участие в търга 
тряба да се изпрати най-късно 
15 дни след публикуването на 
поканата.

Информации на тел.:  
018 242 700

Адрес:  
Издателство „Ново Братство”, 
„Кей 29 декември“ № 8, 18000 Ниш
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Здраво деда Мане
Дойдоше пости и с деда Лулу рекомо да 

постимо. Ни и онака се много не блажимо, ама 
съга, че постимо ко що требе. Нали може и 
риба да се готви и дедата отиде да купи. Тия 
що продава рибуту му йе роднина, с бащу му 
су одрасли зайедно. Ка га видел му шъпнул 
да не купуйе, тая риба не йе много убава, 
ама чекаю убаву, тазе. Я направи търляницу, 
йош и пекну некою люту шушпу дирекно 
на плочуту на кавторат, направимо качемак. 
Ма угореше ни се уснице од люто, ама се гос-
тимо ко некигаш на село. Ютре дън рибете 
не стигле, и другьият дън гьи нема. Върне се 
Лула из чаршиюту и седнемо да се присечамо 
ко смо некигаш на село постили. И я сготвим. 
Гощавамо се с кашу, със скроб, с морузницу 
на воду, с гол тиквеник, с чорбу кьиселу од 
присади воденци, пекомо присади - круше 
калугьеркье, пекомо малечка компирчетия... 
На петият дън иде деда Лула од куде рибара-
тога, съвил се и йедва се мъкне, а торбата му 
некико празна. 

– Ма дедо, що омали рибуту? Толко 
чеканье за толкова рибче?

– Е бабо, я и ти за върбу да се ватимо, че 
исъне. До скоро не можеше да купимо свинско 
месце, да си црева подмажемо. Ценете беоше 
до небото, а са – свиньското йе по йевтино од 
рибуту. И знайеш ли кво сам смислил додека 
се върча. Ти да зготвиш рибчето за ютре, да 
се не порази и да ни жельа мине, а я другьи 
дън че идем да купим цело кьило свинско 

месо. И йедно пиле че узнем, има неза-
мързнута. Оно три пилища по-

йевтина од йедну рибу. Бог 
че ни опрости дека два дъна 
нема да постимо, и он знайе 

кво йе мука и кво йе сиромащия. А 
после пак че си постимо ко що си постимо до 
съга, по старинскьи. И знайеш ли кво сам йош 
смислил. Од съга че постимо и че ручамо рибе, 
ама истинскьи че постимо и ка несу пости, ка 
йе месото скупо. Нейе важно дали су пости 
или несу, че постимо повечкье време. А кига 
ценете на рибете пошашавею ко съга, тъгай 
по често че купуйемо и ручамо свинско месо. 
Нейе важно дали су пости или несу, нийе по 
некой дън че си блажимо. 

– Ма ко тека че лъжемо Господа Бога? 
На пости че блажимо, а ка не су пости, нийе 
че смо осем свет – че постимо. Бог све види, 
че ни накаже. 

– Е Сускье, каже Лула, па нийе и да 
сакамо свакьи дън да блажимо додека йе 
месото йевтино, не можемо. Одека ни толкова 
паре. Нийе си и онака целу годину постимо 
и само по некой дън че блажимо. Он Бог не 
види све и не кажньава сви. Ако би кажньавал 
сви що лъжу и ньега и народ, оно у нашуту 
държаву да ли би имало некажньен човек. 
Колко смо лоши станули, он не може да стигне 
сви да казни. 

Я видо дека Лула обърну на политику, а 
и знам га дека йе твърдоглав ко мъзга. Закьута 
се и узо да очистим рибуту, а он остаде да си 
бърбнье у брадуту. Тека че постимо шарено, 
па кво ни Бог даде.

Айд със здравлье, дедо Мане. 
Баба Суса

Хумор - Сатира - Забава

Новата година е като ново 
гадже. Кеф ти е първите 
няколко дни, а след това 
всичко е по старому...

***
- Милоо... какво искаш да 

направя за Новогодишната 
вечер? 

- Ми, к’вот ти е най-лесно 
бе, мила! 

- Да съм ти сърдита!?
***
След празнична кулинария: 

- Да го хвърлям ли или ще го 
ядеш? 

- Ама то развалено ли е?
- Ако ще го ядеш, не е раз-

валено!
***
Прочетох, че за смъртта на 

всеки четвърти е виновен алко-
холът... Ужас!... Добре, че си 
пием трима.

***
След Новогодишната вечер 

обажда се свекървата на снаха 
си:

- Как е синът ми, не ми вдига 
телефона?

- Добре е, цяла вечер не спря 
да пие, излиза с приятели, мен 
пак ме преби без причина...

- Хубавецът на мама, само 
да не е болен!!

***
– Какво ти каза докторът?
– Препоръча ми да пия 

повече ракия. – Сериозно?! 
– Ами, ако трябва да го цити-
рам, каза „И по-малко вино!”, 
но смисълът е същия!

***
Сама жена стои на бара. До 

нея сяда мъж. Той започва раз-
говор: 

- Впечатлен съм от дълбо-
чината на погледа ви, тихото 
спокойствие, което излъчват 

Вицов е

Афоризми Симеон КОСТОВ
Ние сме лидери с броя на празни глави по глава на 
жител.
И аз бих се наслаждавал с демокрацията, но нямам 
пари да си купя.
Ако не му бяха гледали през пърстите, сега нямаше 
да го гледат през решетки.
Единствено бездомниците не могат с глава през 
стената.
В света владеят „ивън“ владетелски организации.
Ние сме силно вярващи. Вярваме в невъзможното.
Когато доктор прави операция на тъщата си, може и 
да сгреши - на изхода.
Изследването ще тъпче на място, все докато не се 
заличат следите.
Предишното правителство унищожи всичко, 
настоящето продължи с ускорени крачки.
Ще си гледам своята работа, ако ми я дадете.



















очите ви, усещането за хармо-
ния, което виждам в лицето 
ви. Какво пиете? 

- Диазепам от 10 милиг-
рама...

***
- Слушай, брато, Коледа 

мина, а няма пари и никой не 
иска да ми даде назаем. Вече 
втора нощ не мога да мигна.

- Защо не каза по-рано бе?
- Ти можеш ли да ми 

помогнеш?
- Разбира се! Точно вчера 

ми докараха от Швейцария 
страшни хапчета против без-
съние.

***
- Как изкара Нова година? 
- Като подарък... 
- ??? 
- Цялата нощ лежах под 

елхата...
***
- Тате, познай кой влак 

закъснява най-много? 
- Кой? 

- Онзи, който ми обеща, 
че ще ми купиш за Нова 
година.

***
1 януари. Бележка: 
Честита Нова Година! 
p.s. зелевият сок е в хладил-

ника. 
p.s.2 Хладилникът е в кух-

нята... 
---- 
Видял бележката Боян и се 

чуди: 
- Добре де, а кухнята къде 

е...
***
Спират един за превишена 

скорост: 
- Превишена скорост! 

Защо? 
- Ами ..заседях се с при-

ятели, отпразнувахме Нова 
година, а жената сигурно 
вкъщи се е изпопритеснила! 

- Каква Нова година? Десети 
януари е! 

- Ами затова и бързам!

Карикатурен екран       Перица Илиев - Перо


