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интегрира 
мултикултуралното 

развитие между 
Сърбия и България

12,2 милиона евро 
ще бъдат инвестирани 
в пограничния район 

между България 
и Сърбия

Признание за 
димитровградски 

частник 

Гранд 
при за 

Небойша 
Йоцев

В Босилеград цъфнаха 
êîêè÷åòàòà

Въпреки студеното време и минусовите температури 
през последните дни, в Босилеград цъфнаха кокичетата. 
Причината за появата на нежните бяло-зелени предвес-
тници на пролетта бе необичайно топлото време през 
януари, което им повлия да се събудят и да покажат 
своята хубост. Кокичето изглежда толкова крехко и 
нежно, но всъщност е издръжливо на доста ниски 
температури.

На много места белите калпачета се показали още 
преди двадесетина дни, а някои казват, че pанните 
кокичета са предвестник на добра и плодородна година. 
                                                                                        П.Л.Р.

В Общинското управление в Босилеград

Открит Център за 
обслужване на гражданите

Кметът и зам.-кметът на Община 
Босилеград на среща с министърката 
Зорана Михайлович във Враня

Предоставени 
искове за реализация 
на редица инфра-
структурни проекти

В Белград се проведе среща между 
представители на Министерството 
на стопанството, общинското 
ръководство и бъдещите 
инвеститори в Босилеград

Представени плано-
вете за реализация 
на инвестициите на 
министър Кнежевич

200 деца от България във 
Враня, 200 ученици от 
Пчинска област в Ботевград

СТАРА 
ПЛАНИНА 

– локомотивът 
на 

континенталния 
туризъм

В Общинското управление 
в Босилеград от миналата 
седмица започна да работи 
Център за обслужване на 
гражданите, в който те имат 
възможност бързо и ефикасно, 
на едно място да получават 
всички видове услуги и инфор-
мации, свързани с местната 
администрация. Това пред-
ставлява нов начин на работа 
на общинската администра-
ция, тъй като гражданите по 
опростена процедура ще бъдат 
снабдени с всички необходими 
административни услуги.

Новооткритият обслуж-
ващо-информационен цен-
тър е изграден и оборудван 
с финансова подкрепа на 
Европейския съюз и прави-
телството на Швейцария чрез 
програмата ЕС-ПРОГРЕС - 
Европейското партньорство 
с общините. Общата стойност 
на проекта възлиза на 72 000 
евро, от която сума Община 
Босилеград е осигурила 11 000 
евро.

Официалното откриване на 
центъра се състоя на 25 януари, 
когато в присъствието на слу-
жителите в общинската адми-
нистрация и представители 
на общинските институции и 

(На стр. 3)

Стр. 

Стр. 
Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 



2 февруари 2018 година�() Актуални теми

Стара планина 
– локомотивът на  
континенталния  

туризъм
Потенциалът за развитие на туризъм 

в трансграничния регион Сърбия  - 
България  е със значителни туристи-
чески ресурси. Те се отличават с голяма 
атрактивност, изискват малки капи-
таловложения и дават възможност за 
многократно ползване. Всичко това ги 
прави привлекателни за туристите.

Особено е атрактивен планинският 
природо-териториален комплекс 
Стара планина, който се простира от 
Княжевац и  Белоградчишкия проход 
на запад до Черно море на изток. Тери-
торията притежава голям ресурсен 
потенциал за туристическо развитие, 
а налице са и ресурсните възмож-
ности за развитие на отдих и туризъм. 
Най-важни за развитието на туризма 
природни ресурси на планината са 
климатът и релефът. Спецификата 
на климатичните условия на Стара 
планина определят развитието на кли-
матотерапия, рекреация и познавате-
лен туризъм, пещернячество, скално 
катерене и др.

Това не означава обаче наличие на 
условия за предлагане на цялостни 
туристически продукти, привли-
чащи посетителите в трансграничния 
регион. Присъстват редица проблеми 
и слабости, задържащи развитието 
на туризма:  изразена диспропорция 
в изграждането и концентрацията на 
туристическата база и ресурси; изоста-
ване в развитието на националната и 
регионалните инфраструктури, както 
и използването на възможностите на 
съвременните технологии, информа-
ционни и резервационни системи; 
все още слабо развити са дейностите, 
свързани с маркетинга и рекламата на 
дестинациите; недостатъчно добрата 
координация на национално, регио-
нално и местно ниво, както и между 
частния и държавния туристически 
сектор и браншовите асоциации и 
сдружения. Освен това не се използва 
ефективно възможността за създаване 
на мрежа от различни маршрути с цел 
експониране и оползотворяване на раз-
лични потенциали. Слабо се експло-
атират възможностите на останалите 
природни компоненти /растителност, 
животински свят, води и др./. Разви-
тието на туризма на Стара планина 
пречи и неизградената туристическа 
инфраструктура.

Уважаеми читатели, в следващите 
броеве на вестника чрез интервюта и 
анализи ще ви запознаем с  видовете 
туризъм на Стара планина, причините 
за пътуванията, разходите на турис-
тите, свободното време и маркетинга 
на туристическите места.

Сунчица Бойкова
Проектът се реализира с финансова 

подкрепа на Бюджетния фонд за наци-
оналните малцинства за финансиране 
на програми и проекти в областта на 
информирането на езиците на нацио-

налните малцинства.

Решение №: 401-00-00307/2017-27 

Кметът и зам.-кметът на Община Босилеград на  
среща с министърката Зорана Михайлович във Враня

Предоставени искове за реализация  
на редица инфраструктурни проекти

12,2 милиона евро ще бъдат инвестирани в  
пограничния район между България и Сърбия

Кметът Владимир Захариев и 
зам.-кметът Стефан Стойков мина-
лата седмица присъстваха във Враня 
на среща между представителите на 
общинските ръководства на общините 
в Пчински окръг с министърката на 
строителството, транспорта и инф-
раструктурата и зам.-председател 
на Републиканското правителство 
Зорана Михайлович.

Както ни осведоми кметът Заха-
риев, на срещата са обсъждани теми, 
свързани с възможностите за реали-
зация на проекти от областта на път-
ната и комунална инфраструктури в 
общините. 

- Нашата община предостави искове 
за релизация на редица проекти, казва 
Захариев. Предоставихме проект за 
продължение на асфалтирането на 
държавния път Рибарци - Тлъмино 
- границата с Македония с дължина 
5 км. Пътя е от особено значение за 
жителите на Босилеградска община, 
тъй като води до граничния преход на 
Голеш и до мината за олово и цинк 
в Караманица, в която в момента са 
ангажирани над 150 работници, а към 
него са свързани и 17 села от крайгра-
ничния район. Също така поискахме 
да стартира проекта за асфалтиране 
на пътя между Босилеград и Търго-
вище през Заграня, като тази година 

да бъдат асфалтирани по няколко 
километра от Заграня към Босилеград 
и Търговище. Този път е от голямо 
значение и за двете общини, понеже 
на Община Търговище това ще бъде 
най-късата връзка с България, а боси-
леградчани ще получат  много по-къс 
път до Враня. Разстоянието от Боси-
леград до Враня през Власина е 100 км, 
а с изграждането на новия път то ще се 
намали с 30 км. С кметовете на Враня 
и Търговище миналата година под-
писахме меморандум, с който заедно 
се обърнахме към Републиканското 
правителство за реализация на този 
проект, изтъкна той. 

Захариев заяви, че е подал и проекти 
за продължаване на асфалтирането на 
пътя Босилеград - Д. Любата с дъл-
жина 3 км, слагане на нова асфалтова 
настилка на някои отсечки от пътя 
Босилеград - Горна Лисина, асфал-
тиране на отсечката от село Извор 
до местността Славче с дължина 1,3 
км, както и за изграждане на пречис-
твателна станция за отпадъчни води 
и съпътстващ я колектор, за което 
общината вече притежава проект, 
чиято изработка миналата година 
са финансирали Министерството на 
държавната администрация и мест-
ното самоуправление. За изгражда-
нето на пречиствателната станция са 

необходими 2,3 милиона евро и около 
300 хиляди евро за колектора. Общи-
ната е готова от своя страна да осигури 
една част от споменатите суми. 

От компетентните служби в минис-
терството поискахме да разрешат 
на босилеградското транспортно 
предприятие „Тасе турс” да открие 
ежедневна автобусна линия Боси-
леград - Белград, понеже в момента 
тя се поддържа само един път сед-
мично от белградското предприятие 
„Ласта”. На срещата е поискано и 
да се изнамери възможност и начин, 
по който нашата община да купи от 
Държавната строителна дирекция 
нейната част от собствеността върху 
недовършените жилищни сгради на 
ул. „Маршал Тито” в Босилеград, 
чието изграждане е започнало преди 
повече от 15 години и до днес не е 
приключило.

Кметът подчерта, че срещата във 
Враня е била изключително конс-
труктивна, понеже заедно с министър 
Михайлович на нея присъствали и 
всички държавни секретари и други 
високопоставени служители в минис-
терството, с които конкретно и поот-
делно са разисквали начините и въз-
можностите за реализация на посо-
чените проекти и искове.  

П.Л.Р.

На сайта на Министерс-
твото на регионалното раз-
витие и благоустройството 
на Р България на 22 януари 
е обявена втората покана 
за набиране на проекти 
по Програмата за транс-
гранично сътрудничество 
между България и Сърбия. 
Срокът за кандидатстване е 
23 април 2018 г.

В поканата се посочва, че 
средствата са предвидени за 
финансиране на проекти по 
Програмата Interreg - ИПП 
за трансгранично сътруд-
ничество между България 
и Сърбия с управляващ 
орган Министерството на 
регионалното развитие и 

благоустройството на Р Бъл-
гария.

Набират се проекти по 
трите приоритетни оси на 
програмата - „Устойчив 
туризъм“, „Младежи“ и 
„Околна среда“, като кан-
дидатстването ще е изцяло 
електронно.

Ще бъдат финансирани 
проекти за повишаване на 
туристическата атрактив-
ност на региона или съз-
даване на трансграничен 
туристически продукт, за 
опазване на природата или 
съвместното управление на 
риска, както и проекти за 
придобиване на нови уме-
ния и предприемачество 

в трансграничния регион, 
който включва областите 
Видин, Монтана, Враца, 
Софийска, Перник и Кюс-
тендил в България и облас-
тите Бор, Зайчар, Топлица, 
Нишава, Пирот, Ябланица 
и Пчиня в Сърбия.

Проектни предложе-
ния по поканата могат 
да подават регионални 
туристически асоциации, 
неправителствени органи-
зации, фондации, търгов-
ски палати, бизнес асоци-
ации или клъстери, обра-
зователни или обучителни 
центрове, университети и 
научно-изследователски 
институти, регионални и 

браншови агенции за раз-
витие, централни и регио-
нални служби и структури 
на държавни институции 
или администрации, музеи, 
библиотеки, читалища и 
др.

Предстои провеждане 
на информационни съби-
тия по програмата. Датите 
и местата за тях ще бъдат 
обявени допълнително, се 
посочва в информацията, 
публикувана на сайта на 
Министерството на регио-
налното развитие и благоус-
тройството на Р България - 
www.mrrb.government.bg.

 
П.Л.Р.
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В село Звонци - посещение на  
делегация от Костинброд

Ще се реализира проект  
„Родознание зад граница” 

Открит Център за обслужване на гражданите

Димитровград 

Посещение на директора на РИГ 

На срещата между представителите на Министерство-
то на стопанството, общинското ръководство и бъдещи-
те инвеститори в Босилеград    

Министър Кнежевич е запознат  
с плановете за реализация на инвестициите

През миналата година още 194 граж-
дани от Сърбия станаха българи

Според официалните данни на Комисията за българско 
гражданство към администрацията на президента Румен 
Радев през миналата година 194 сръбски граждани са 
получили българско гражданство.

През 2017 година български паспорт са получили 3380 
души, а година по-рано близо 12 900 души.

Най-бройни сред получилите българско гражданство 
са македонците - 1150 души. 

Подготви: С.Б.

На срещата, която бе орга-
низирана по инициатива на 
общинското ръководство, при-
състваха министър Горан Кне-
жевич, държавният секретар 
в това министерство Драган 
Стеванович, кметът Владимир 
Захариев, зам.-кметът Стефан 
Стойков, както и бъдещите 
инвеститори Дмитрий Гро-
мико от Русия и Атила Пар-
кани от Словакия.

Както узнаваме, бъдещите 
инвеститори представили 
на срещата досегашните 
си дейности и плановете за 
откриване на производствени 
цехове в Босилеград. Руският 
инвеститор  възнамерява да 
вземе под наем бившия боси-
леградски завод на „Здравле” 
от Лесковац, където да открие 
цех за преработка на овощия и 
зеленчуци, докато словашкият 
инвеститор е заинтересован 
за обекта на бившия цех за 
производство на чорапи „Зеле 
Велкович” от Лесковац, в който 
ще открие цех за преработка 
на дървесина. Тези цехове сега 
са собственост на общината. 
Кметът Захариев изтъкнал, 
че общината безвъзмездно ще 
предостави тези обекти под 
така наречен „нулев наем”, но 
при предварително утвърдени 
условия. Безвъзмездното (под 
нулев наем) предоставяне на 
производствени цехове, които 
са собственост на общината, 
е съгласувано с наредбата на 
Републиканското правителс-
тво от 17 октомври 2017 г. 

Министър Кнежевич и 
държавният секретар Стева-
нович поискали от бъдещите 

инвеститори да им предоста-
вят бизнес планове, които ще 
бъдат обсъдени от експертен 
тим при министерството и 
въз основа на това ще бъде 
определена стойността на 
субсидиите за всяко новоот-
крито работно място. Също 
така било договорено инвес-
титорите да получат по един 
експерт - мениджър за проек-
тите от Агенцията за развитие 
към Републиканското прави-
телство, които ще им оказват 
помощ и съдействие относно 
реализацията на инвестици-
онните им планове. 

Захариев изтъква, че 
Общинският съвет в Боси-
леград от своя страна вече е 
сформирал  Работна група 
за определяне на условията 
за даване под наем на спо-
менатите обекти и реализа-
ция на проектите, която вече 
е провела няколко срещи с 
бъдещите инвеститори и 
наложила им да предоставят 
на общината бизнес-проект, 
който включва динамика на 
ангажирането на работници и 
план на дейностите във връзка 

с реализация на капиталовло-
женията.  

В общината узнаваме, че на 
срещата в Белград било дого-
ворено наскоро Босилеград 
да посети Братислав Пейчич, 
началник Отдел за инвести-
ции в кабинета на министъра 
Кнежевич, който на място ще 
се срещне с бъдещите инвес-
титори, представителите на 
общинското ръководство, 
Общинската комисия за 
реализация на инвестиции, 
както и с Работната група за 
определяне на условията за 
даване под наем на обектите и 
реализация на проектите. На 
тази среща ще бъдат обсъдени 
предстоящите стъпки и дого-
ворени  конкретни действия.  

Кметът Захариев и зам.-
кметът Стойков заявиха, че 
са изключително доволни от 
срещата в Белград, подчерта-
вайки, че с реализацията на 
тези инвестиции ще се създа-
дат условия за откриване на 
нови работни места и разви-
тие на стопанството в нашата 
община. 

П.Л.Р. 

Делегация на българската 
Oбщина Констиброд тези 
дни посети село Звонци, за да 
задвижи проекта под название 
„Родознание зад граница”. Той 
ще се реализира под патро-
наж на евродепутата д-р Анд-
рей Ковачев, изтъкнат член на 
най-значителната българска 
политическа партия ГЕРБ. В 
европарламента той оглавява 
българската делегация в гру-
пата на Европейската народна 
партия. 

В делегацията от Костин-
брод бяха представителите на 
органите на местното самоуп-
равление Михаела Аргирова 
и Бистра Боянова, както и 
водачът на младежката орга-
низация на ГЕРБ в Костинброд 
Александър Ненов с група от 
20-ина млади  партийни акти-
висти. 

Посрещнаха ги младежи от 
Звонския край, както и най-
ярките представители на поли-
тическия и обществен живот в 
този край – координаторът на 

Канцеларията на Национал-
ния съвет на малцинството в 
Звонско Иван Таков, членът 
на Общинския съвет в Бабуш-
ница Саша Златанов, кметът 
на с. Звонци Милан Йосифов 
и др. Присъства и пълно-
мощният посланик и консул 
в Консулството на Р България 
в Ниш Николай Колев. 

Гостите посетиха и местното 
основно училище „Братство”, 
в което занесоха подаръци - 
книги на български език и 
учебни помагала.  

Проектът „Родознание зад 
граница” е изготвен от Бистра 
Боянова. Става дума за поре-
дица от мероприятия, които 
целят младите от Звонско и 
не само те да се запознаят 
обстойно с българската исто-
рия, песни, танци, поговорки, 
революционери, поети, писа-
тели... С проекта е предвидено 
младежи от Звонския край 
да посетят Община Костин-
брод. 

Б. Д. 

Директорът на Републи-
канския институт по геодезия 
Борко Драшкович тези дни 
посети Община Димитровг-
рад, където го прие и кметът 
д-р Владица Димитров. 

Повод за посещението бе 
прилагането на т. нар. „Доку-
мент мениджмънт ИТ сис-
тема” в областта на кадастъ-
рите в Пиротски окръг. Благо-
дарение на нея гражданите ще 
имат възможност по-лесно и 
по-бързо да получават инфор-
мации във връзка с недвижи-
мите си имоти. 

Инсталирането на систе-
мата представлява третата 
част от проекта под название 
„Подобряване на поземлената 

администрация в Сърбия”, 
който се реализира с помощта 
на Световната банка. До април 
т.г. системата ще се въведе в 
цяла Сръбия. 

В изявление пред медиите 
кметът Димитров сподели, че 
новата система със сигурност 
ще е от значение, както за сто-
панството в общината, така и 
за гражданите. Завеждащият 
клона на Службата за кадастър 
в Димитровград Ненад Йотов 
сподели, че процедурата за 
обработване на исковете на 
гражданите занапред ще бъде 
съкратена, като съответната 
документация ще им бъде 
предоставяна до 2-3 дена. 

Б. Д.

(От стр. 1)
организации, лентата преря-
заха кметът Владимир Заха-
риев и представителят на ЕС 
ПРОГРЕС Борис Златанов. 

Захариев заяви, че центърът 
ще бъде от голямо значение за 
гражданите, понеже те сега на 
едно място могат да подават и 
получават всички необходими 
документи и актове - заверки 
и удостоверения на преписи 
и подписи, заявки към съот-
ветните органи в общинската 
администрация, актове за 
раждане, брак и смърт, удосто-
верения за гражданство и др. 
Същевременно тук ще полу-
чават и всякакъв вид инфор-
мации и административно-
техническа помощ, а всичко с 
цел по-ефективно и по-опрос-

тено решаване на нуждите и 
проблемите на гражданите и 
бизнеса. Той изказа голяма 
благодарност към ЕС ПРО-
ГРЕС за съдействието при реа-
лизирането на този, както и на 
всички други проекти, които 
посредством тази програма 
са финансирани в нашата 
община. „Въпреки че първо-
начално беше запланувано 
само изграждане и оборуд-
ване на Центъра за обслуж-
ване, ЕС ПРОГРЕС позитивно 
откликна на нашите искания 
и осигури допълнителни 
средства, с които вече ремон-
тирахме покрива на сградата 
на Общинската администра-
ция, построихме и оборуд-
вахме голяма заседателна зала, 
офиси за отдела за завеждане 

на граждански регистри и 
за Общинския съвет и др.“, 
изтъкна Захариев.  

Началникът на Общинската 
администрация Миодраг Яки-
мов подчерта, че благодаре-
ние на новооткрития съвре-
менен център, значително 
ще се облекчи процедурата 
за подаване и получаване на 
документи и ще се подобри 
качеството на услугите за граж-
даните и бизнеса. „Центърът 
разполага с четири отделни 
гишета, от които се предоста-
вят услуги и информации на 
гржданите - приемен офис и 
заверки на документи, граж-
дански регистри, обществена 
грижа за децата и избира-
телни списъци“, добави той.

П.Л.Р.
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ДАБЧ  и КИЦ 

„Цариброд” се  

проявиха като 

организатори на 

Екскурзия 
до София за 

четвъртоклас-
ниците от Ди-

митровград 
Държавната агенция за бъл-

гарите в чужбина в сътруд-
ничество с КИЦ „Цариброд” 
преди броени дни организи-
раха екскурзия до София за 
учениците от четвръти клас на 
димитровградското основно 
училище „Христо Ботев”. Екс-
курзията бе финансирана от 
ДАБЧ. 

Децата най-напред посе-
тиха храма „Св. Александър 
Невски”, след това църквата 
„Св. Неделя”, Националния 
дворец на културата (вклю-
чително и залата на европей-
ското председателство, пред-
вид, че България в момента 
председателства Съвета на 
ЕС), както и ведомството 
„Музейка” (Детския истори-
чески научно-изследователски 
център). 

В София учениците бяха 
посрешнати от директора на 
ДАБЧ Петър Харалампиев, 
както и от представителя на 
политическата сила Наци-
онален фронт за спасение 
на България (НФСБ) Венера 
Тодорова. Организаторите 
връчиха и скромни подаръци 
на децата.

Както пред вестника ни 
заяви представителят на КИЦ 
„Цариброд” Далибор Мила-
нов, който пряко се включи в 
организирането на проявата, 
ще бъде устроена още една 
екскурзия за учениците в 
четвърти клас на основното 
училище, но този път до няко-
гашната столица на България 
Велико Търново. Тя ще се със-
тои в началото на април т.г. 
и ще бъде организирана от 
страна на същите субекти.

Миланов ни информира 
още, че КИЦ „Цариброд” 
в сътрудничество с ДАБЧ, 
Основното училище „Христо 
Ботев”, Гимназията „Св. св. 
Кирил и Методий” и Цен-
търа за култура в Дмитровг-
рад на 3 март ще организира 
в града проява под название 
„Събуждане с хоро”, в която 
ще се включат фолклорни 
ансамбли и други гости от 
България, както и фолклорни 
състави в рамките на местното 
културно-художествено дру-
жетво. 

Б. Д. 

Признание за димитровградски частник 

Гранд при за Небойша Йоцев 

200 деца от България във Враня,  
200 ученици от Пчинска област в Ботевград

В организация на Между-
народното висше бизнес учи-
лище Ботевград и Високата 
школа за приложни профе-
сионални  студии от Враня в 
рамките на проекта “BOND”, 
който се финансира по Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество Interreg-ИПП 
Сърбия-България, тези дни 
200 деца от България посе-
тиха Враня и също толкова  от 
Пчинска административна 

област Ботевград.
Ректорът на МВБУ проф. 

д-р Руслан Пенчев пред „Ново 
Братство” заяви, че проекта 
приключва успешно. 

„Установихме връзка между 
предприемаческото обучение 
и началните, средни и висши 
училища с цел  разширяване 
на учебната програма и подоб-
ряване на предприемаческите 
компетенции за улесняване 
наемането на работа на млади 
хора, което бе и целта на про-
екта”, изтъкна той. 

Ученият подчерта, че вече 
може да се говори за млади 
предприемачи – ученици с 
придобити предприемачески 
компетенции, за начални 
учители и преподаватели в 
средните училища с умения 
за преподаване в областта 
на предприемачеството, за 
модернизирана учебна про-
грама.  

„Учениците научиха да 
поемат инициатива, да раз-

виват самоувереност и придо-
биване на активно и отговорно 
отношение към обществото 
и  собственото си развитие. 
Програмата имаше  за цел да 
насърчи креативността, инова-
циите и самостоятелното тър-
сене на работа, развитието на 
личностните качества, които са 
в основата на предприемачес-
кото поведение, повишаването 
на самосъзнанието за самона-
емане на работа и предприе-

мачество като възможност за 
кариерно развитие, работа по 
конкретни предприемачески 
задачи и да развиват бизнес 
умения за това как се създава 
и управлява предприятие”, 
каза проф. Пенчев. 

Заключителното събитие на 
проекта по повод обявяването 
на постигнатите резултати и 
дискусии за мултиплициране 
и устойчивост на резултатите 
от проекта ще се проведе 
във Враня към края на този 
месец.

Втората Покана за 
набиране на проектни 
предложения по Про-
грамата Interreg-ИПП за 
трансгранично сътрудни-
чество България – Сър-
бия 2014-2020, съфинан-
сирана от Инструмента 
за предприсъединителна 
помощ II на Европейс-
кия съюз е обявена на 
22.01.2018 г. Cрокът за 
набиране на проектни 
предложения по при-
оритетната ос - устой-
чив търизъм, младежи 
и околна среда, е до  23 
април 2018 г. Общият 
бюджет е 12 121 602 евро.

НАГРАДИ
В рамките на проекта са  разработени 37 учебни компании от  
страна  на 37 отбора. На съревнованието във Враня победите-
лите получиха награди. Първо място в категорията основни 
училища спечели Основното училище „Вук Караджич” от Враня, 
а в категорията средни училища – Гимназията “Акад. проф. 
д-р Асен Златаров” от Ботевград. Те получиха таблети. Спе-
челилите второ място се сдобиха с книги, а учениците заели 
трето място получиха чанти.  Почти 200 ученици от началните 
и средни училища, които успешно завършиха програмата по 
предприемаческо обучение и успешно решиха тестовете, полу-
чиха сертификати. Със сертификати се сдобиха и техните учи-
тели, както и студентите, участвали в програмата “Обучение 
на обучители”.

С. Б.

Собственикът на димитровградската 
фирма „Агроинженеринг” Небойша 
Йоцев тези дни получи признание от 
Унията на занятчиите и предприема-
чите за региона на Южна Сърбия. Става 
дума за Диплом-гранд приз за резултати, 
които е постигнал в развитието на произ-
водството и други стопански сфери, както 
и за подобряването на стопанството. 

Признанието му бе връчено тези дни 
на тържество, което унията организира 
в Пирот. 

Небойша Йоцев се занимава със сто-
панска дейност като частен предприемач 
самостоятелно от 2002 година. Преди това 
е работил в Земеделската кооперация 
„Сточар”. Фирмата му „Агроинжене-
ринг” се занимава предимно с прода-

жба на изделия за селскосто-
панската дейност. В момента 
в града има три магазина и 
на работа е настанил общо 8 
души. 

Като човек е 
скромен, така че не 
успяхме да го убе-
дим да застане пред 
фотоапарата ни. На 
нашата молба да 
даде кратко изявле-
ние за вестника ни 
по въпроса какви са 
условията за стопа-
нисване в Димит-
ровград, Йоцев спо-
дели, че са трудни и 

че май от ден на ден се влошават, 
предвид, че броят на населението 
в Димитровградско е в  постоянен 
упадък, вследствие на което секват 
и селскостопанските активности на 
хората. Йоцев приключи с думите: 
„Ще се борим, колкото се може...”

Б. Д. 



5()2 февруари 2018 година
Актуални теми

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

Пирот привлече 
много туристи

Тазгодишният фестивал на 
Пегланата колбасица се проведе 
в пиротската зала „Кей“ на 27 и 
28 януари. Мероприятието офи-
циално откриха кметът на Пирот 
Владан Васич и министърът на 
земеделието Бранислав Наумо-
вич.

Пегланата колбасица е висо-
кокачествен специалитет, произ-
веден от висококачествено овче, 
козе или говеждо месо, смесено с 
подправки, сред които преоблада-
ват чесъна и сухия пипер и освен 
килимите и сиренето типичен е 
продукт за Пиротския регион.

Идеята да се чуе за Пеглана 
колбасица по-далече от Пирот 
възниква още 2011 година, когато 
се проведе световното първенство 
на приготвянето на този специа-
литет. От 2013 година първенс-
твото стана фестивал и оттогава се 
провежда всяка година. Проявата 
организират Туристическата 
организация на Пирот и Сдру-
жението на производителите на Пеглана колбасица 
под патронажа на Град Пирот. Тази година събитието 
предизвика изключителен интерес. Имаше посетители 
от всички краища на Сърбия, както и от чужбина. Само 
от съседна България имаше над 50 рейса, а голям брой 

посетители бяха допътували със собствените си коли. 
По време на фестивала беше трудно да се намери сво-
бодна маса в пиротските заведения. За участниците във 
фестивала бяха обезпечени 80 щанда, от които 40 бяха 
за Пеглана колбасица, 20 - за производителите на вино 
и ракия, а 20 - за производителите на млечни продукти. 

Организаторите бяха задължени 
за сигурността и качеството на 
колбасите, така че проверяваха 
всеки от предложените видове. 
Проверените колбаси те марки-
раха с код, за да не се случи други 
колбаси, които са евентуално с по-
лошо качество, да бъдат излагани 
на фестивала. Посетителите се 
наслаждаваха на културно-худо-
жествена програма, а и най-извес-
тният Дядо Коледа в Пирот - дядо 
Станко, се разхождаше на фести-
вала с костюм на Дядо Коледа.

На втория ден на фестивала 
след 14 ч журито имаше нелеката 
задача - да определи най-качест-
вената пеглана колбасица. Награ-
дата за най-качествена пеглана 
колбасица спечали Горан Панич, 
член на екипа „Мурджа“. Пред-
седателят на журито Бранислав 
Златкович каза, че въобще не 
е било лесно да се избере най-
добър продукт, след като всич-
ките са отлични.

„Всички колбаси са били с високо ниво на качество. 
Това е деликатес, който се произвежда изключително 
за удоволствие!“

С. Дж.

„Ден на отворените 
врати”

ЕУ инфо кутак от Ниш и Генаралното 
консулство на Р България в Ниш организи-
раха „Ден на отворените врати” по повод 
българското председателство на ЕУ. Съби-
тието се състоя на 30 януари от 10 до 12:30 
часа в помещенията на ГК в Ниш.

Генералният консул проф. д-р Едвин 
Сугарев представи приоритетите на бъл-
гарското председателство на ЕУ, което 
ще продължи от 1 януари до 30 юни 2018 
година. Той посочи девиза на българското 
председателство, който гласи „Съедине-
нието прави силата“, и изтъкна, че бъл-
гарското председателство на Съвета на 
Европейския съюз е исторически момент, 
привилегия, но и голяма отговорност. То 
ще търси баланс между специфичните при-
оритети на държавите членки и стратеги-
ческите приоритети на Европейския съюз 
за постигане на реални, видими резултати 
в активен диалог с гражданите по евро-
пейските въпроси и в отговор на техните 
очаквания за повече сигурност, заетост, 
устойчив икономически растеж и по-силно 
присъствие на ЕС на световната сцена.

От 11:30 беше проведена пресконферен-
ция, на която мнозина журналисти имаха 
възможност да задават въпроси във връзка 
с бъдещите крачки на Европейския съюз.

На събитието освен медиите присъстваха 
и бройни гости от Ниш, Димитровград, 
Босилеград и Враня.

С. Дж.

Наградата за най-качествена пеглана колба-
сица спечали Горан Панич
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В димитровградската конфекционна фирма „Е. Миролио” 

От 1 януари увеличени заплатите 
* Във фирмата понастоящем са заети 120 работници, но 
наскоро ще се обяви конкурс за приемане на нови.

Кметът Димитров при първия  
димитровградски бебчо в 2018 г. 

Подаръци и внимание 

Кметът на Димитровград-
ско д-р Владица Димитров 
по традиция посети първото 
димитровградско бебе, родено 
в новата година. Това бе Павле 
Димитриевич. Майката му 
Андрияна е от Димитровград, 
таткото Игор от вътрешността 
на Сърбия. 

Кметът дари на бебчото 
общо 70 хиляди динара 
- 50 хил. са награда за това, 
че Павле се е родил пръв в 

Димитровградско (на 4 яну-
ари), докато 20 хиляди общи-
ната дава като награда за всяко 
новородено бебе. 

Присъстваха и сестрите от 
Патронажната служба към 
местния Здравен дом Сузана 
Милева и Александра Гоцева, 
които от името на службата и 
ведомството на Павле донесоха 
най-различни подаръци. 

Б. Д.

Димитровградската кон-
фекционна фирма от началото 
на октомври м. г. не се нарича 
„Интертекст”, а „Е. Миролио”. 
Става дума за нов собственик, 
който освен „Интертекст” е 
купил и известната конфек-
ционна фирма „Дука”. В Бъл-
гария „Е. Миролио” работи 
повече от 20 години. Занимава 
се предимно с производство 
на тъкани и прежда. Дирек-
торът на цеха на „Е. Миролио” 
в Димитровград Тодор Геор-
гиев сподели пред вестника 
ни, че промяната на собстве-
ника не е повлияла съществено 
върху работата на фирмата, 
т.е. производството и нататък 
тече последователно и всички 

работници са на работните си 
места, но са превзети от новата 
фирма. 

Конфекционното предпри-
ятие продължава да произ-
вежда женско модно облекло. 
Работниците в момента са 120, 
но наскоро ще бъде обявен 
конкурс за приемане на нова 
работна ръка. Предимно ще 
се търсят шивачи. Георгиев 
каза, че фирмата ще търси 
предимно професионални 
шивачи, но доколкото на 
конкурса не се явят такива, в 
сътрудничество с Национал-
ната служба по заетост и орга-
ните на местното самоуправ-

ление за проявилите желание 
да работят ще се организира 
обучение за шиене на шевни 
машини. 

От разговора ни с директора 
разбрахме, че старият бранд за 
произведените изделия е запа-
зен, както и това, че от 1 яну-
ари са увеличени заплатите на 
заетите. По темата за размера 
на заплатите той не пожела 
да говори по-конкретно, но 
в разговор с работниците 
разбрахме, че доколкото нор-
мата си изпълнят стопроцен-
тово, могат да изкарат и над 
30 хиляди динара. 

Б. Д. 



�()2 февруари 2018 година
Корени, Традиция, Религия

Тържествено отбелязване на 
Богоявление в Босилеградско

По случай Богоявление  
в Димитровград 

Девет юнаци се 
гмурнаха в реката Празникът на Кръщени-

ето Господне - Богоявление, 
и тази година беше отбелязан 
тържествено в Босилегрд и в 
някои села в общината. 

Светата празнична литур-
гия в църквата „Рождество на 
Пресвета Богородица” в Боси-
леград отслужи отец Зоран 
Стоянов, а след това пред 
храма извърши и Великия 
Богоявленски водосвет. Вярва-
щите в литийно шествие пре-
минаха през центъра на града 
и отидоха до бензиностанци-
ята, където и тази година бе 
организирано изваждането 
на кръста от скованата от лед 
Драговищица. 

Това е една от християнс-
ките традиции, превърнала се 
е в атракция, която се спазва 
в нашия град, независимо от 
метеорологичните условия и 
каквито и да било други пре-
пятствия.  Отец Зоран хвърли 
кръста в реката, а десетина 
младежи смело навлязоха в 
заледения вир, бурно поздра-
вявани от стотици босилеград-
чани, които се бяха събрали на 
мястото на събитието. Късмета 
бе на страната на 28-годиш-
ния Новица Тасев, студент 
във факултета по транспорт 
в София, а останалите участ-
ници му честитиха за успеха. 

В изявлението си за нашия 
вестник Тасев изтъкна, че е 
изключително радостен и 
пожела на всички състеза-
ели и присъстващи здраве, 
късмет и благополучие през 
цялата година. Смелият мла-
деж ни каза още, че вече 7-8 
години участва в надпреварата 
по изваждането на кръста и 
тази традиция ще продължи 
да упражнява и занапред. 
Късметлията получи икона 
и парична награда от църк-
вата.

За поредна година празни-
кът тържествено бе отпразну-
ван и в Райчиловци и Горна 
Любата. След празничната 
литургия в райчиловската 
църква „Възнесение Гос-
подне”, която отслужил отец 
Занко Станойков, и водосвета 
в църковния двор, вярващите 
преминали в литийно шес-
твие през полето до брега 
на Драговищица, където се 
състояло традиционното 
изваждане на кръста от зале-
дената река. Късметлията тук 
станал Новица Николов от 
Райчиловци, който извадил 
кръста. 

По традиция след богослу-
жението и водосвета в горно-
любатската църква „Свети 
Архангел Михаил” се състояло 
изваждане на кръста от осве-

тената вода в котел, а кръста 
извадил Ленчо Игнятов.

В навечерието на Бого-
явление свещеникът Зоран 
Стоянов служил вечерни 
богослужения и извършил 
Богоявленски водосвет в гор-

нолисинската църква „Свети 
Илия” и в църквата „Свети 
Апостоли Петър и Павел” в 
Божица. 

П.Л.Р. 

Отрязаха най-голямата  
топола в Босилеград

Мероприятието „Изважда-
нето на Богоявленския кърст” 
тази година се проведе за трети 
път в Димитровград. Този път 
не на мястото, където Лука-
вашка река се влива в Нишава, 
както досега, а в централната 
част на града, съответно до, 
както жаргонно му викат 
димитровградчани – „двумос-
товието”.

В студената вода се гмур-
наха 9-имата юнаци: Томис-
лав Джекич, Роки Стоименов, 
Сашко Андреев, Горан Тодо-
ров, Здравко Златанов, Милан 
Илиев, Милош Йотев, Никола 
Стоянов и Павле Тешич. 

Именно последният посо-
чен смелчага пръв стигна до 
кръста. Младежът е само на 17 

години, от Ниш е, но с корени 
от Димитровградско. 

Нека да отбележим, че 
двукратният победител на 
мероприятието Никола 
Митов (който извади кръста 
миналата и по-миналата 
година) този път не участва 
в мероприятието, тъй като 
преди известно време замина 
със семейството си да живее и 
работи в Австрия. 

Мероприятието безупречно 
организира „Спортно-турис-
тическият център Цариброд” 
с помощта на Община Димит-
ровград и димитровградския 
свещеник Синиша Бувач.  

Б. Д.
Снимка: Славиша Миланов

Смели и опитни мъже 
отрязоха най-голямата топола 
в Босилеград, намираща се 
наблизо до брега на р. Дра-
говищица на улица „Христо 
Ботев”, с което са предотвра-
тени нежелани последици за 
хората и имуществото край 
нея от евентуалното й падане 
при силни ветрове, каквито 
преди десетина дни захванаха 
нашата община.

Огромната топола, която е 
собственост на Димитър Васи-
лов и Василка Йованчова, е 
засадена преди около 60-70 
години. Височината на гига-
нтското дърво беше няколко 
десетки метра, докато диа-
метъра в основата му е около 
1,5 м. 

Собствениците на огром-
ната топола отправили иск до 
Общинския щаб за бедствени 
положения за премахване на 
дървото. След като щабът 
наложил да бъдат демонти-
рани кабелите от електро и 
телефонната мрежи, които 
минават покрай него, екип 
от изключително смели и 
опитни мъже с помощта на 
специализирана машина за 
теглене на големи дървета 
успя да изреже и събори дър-
вото без да навреди на къщите 
и другите обекти, построени 
в непосредствената му бли-
зост. П.Л.Р.
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В ОУ „Георги Димитров” в Босилеград

Тържествено отбелязване на Савинден  

Центърът за култура в Босилеград организира поредна изложба на картини

Приказки в картини
В организация на Центъра за култура във фоайето на ведомс-

твото е открита изложба на картини под название „Приказки в 
картини“, автори на които са младата босилеградска художничка 
Сандра Стоименова, студент по изобразително изкуство в Югоза-
падния университет „Неофит Рилски” в Благоевград и нейните 
колеги - Весела Бързачка, Лали Тодорова, Николай Зонев, Камелия 
Станчева, Даниела Арсова. Посетителите имаха възможност да 
разгледат прекрасни изображения в различни техники - акварел, 
масло върху платно, акрил и др. 

Талантливата босилеградска художничка Сандра Стоименова, 
която още като ученичка в основното училище се занимава с този 
вид изкуство, в момента специализира скулптура в ЮЗУ в Благо-

евград. Участвала е в редица групови и самостоятелни изложби 
в Босилеград, Благоевград, София и др. 

Откривайки изложбата, директорът на Центъра за култура 
Воислав Божилов изтъкна, че с организирането на тази изложба 
ведомството цели да даде възможност на талантливите худож-
ници от нашия град, както и на други техни колеги, да се изявят 
и афирмират. 

Присъстващите и авторите приветства и Любиша Пенев, 
преподавател по изобразително изкуство в основното училище, 
който също е завършил ЮЗУ в Благоевград, както и самата авторка 
Сандра Стоименова, която благодари на Центъра за култура за 
организацията на мероприятието. 

П.Л.Р.

Димитровградските училища на 27 януари отбелязаха Савинден 

По следите на Свети Сава
И тази година всички 

образователни инсти-
туции в страната на 27 
януари тържествено 
отбелязаха патронния си 
празник Савинден. Както 
подобава и както учи 
свети Сава, в Димитровг-
рад празнуването започна 
със света Литургия в град-
ската църква „Рождество 
Богородично“, на която 
присъстваха и учениците, 
изучаващи вероучение в 
двете учебни заведения, 
заедно с преподавател-
ките си. Малките „све-
тосавци“ трета поредна 
година с директорката на 
ОУ „Христо Ботев“ Ката-
рина Симеонова почетоха 

традицията и прерязаха 
обредния хляб. Ритуалът 
бе съпътстван с благосло-
вията на отец Синиша 
да бъдат живи, здрави и 
успешни всички, които 
се учат и които ги учат. 
Тъй като Савинден е 
най-красивият празник, 
защото е придружен от 
детски усмивки, този път 
те бяха още по-широки, 
защото Църковната 
община Димитровград-
ска обезпечи светосавски 
подаръци за всички деца, 
присъствали на църков-
ната служба.

Веднага след Литурги-
ята учениците от I до IV 
заедно с учителките си 

заминаха в подведомстве-
ното училище в с. Желюша, 
където гостуваха на своите 
връстници. Домакините, 
както и подобава, се бяха 
постарали да се предста-
вят по най-добрия възмо-
жен начин. Специално по 
повод Савинден те бяха 
подготвили празнични 
програми за своите при-
ятели. 

Тази съборност при-
чини радост на всички, а 
то и неможе другояче след 
като се присъства на място, 
където се носят думите на 
един такъв велик просве-
тител и учител. Където и 
да е ходил св. Сава е раз-
насял любов, бяхме сви-

детели, че любов разнася 
и неговото дело. Нека се 
постараем колкото е въз-
можно по-често да си при-
помняме неговите думи, 
да следим неговия път. 
Със сигурност и той ще се 
радва, когато в една среда 
израстват честни, трудо-
любиви и умни поколе-
ния. А те нека да вземат за 
пример само най-добрите, 
за да не се питат утре, 
както казват стиховете от 
програмата, „Дали напра-
вих достатъчно или можах 
още“...

Д. Х. / Б. Д. 

В ОУ „Христо Ботев”

И тази година в Основното 
училище „Георги Димитров” 
в Босилеград тържествно бе 

отпразнуван Савинден - Учи-
лищния празник в Сърбия.  

По този повод в Голямата 
зала на Центъра за култура бе 

изнесена културна програма, 
на която присъстваха всички 
ученици и преподаватели в 
училището. Училищния хор, 
съставен от ученици от гор-
ните класове, изпълни песни, 
посветени на Свети Сава, а бе 
прочетен и реферат за живота 
и делото на първия сръбски 
архиепископ и просветител, 
основоположник на сръбското 
просветно дело. 

Във втората част на програ-
мата членовете на актьорската 
секция изпълниха хуморис-

тичната пиеса „Училище без 
цензура”, в която по изклю-
чително интересен и шего-
вит начин бяха представени 
обстановката в училището, 
учениците, преподавателите... 
Сценария за представлението 
по книгата на Ясминка Петро-
вич подготви Силвана Ранге-
лова, училищен психолог и 
ръководител на актьорската 
секция. 

По традиция след култур-
ната програма в столовата на 
училището бе организирано 

тържество, на което присъс-
тваха всички заети, а местният 
свещеник отец Зоран Стоянов 
освети и преряза обредния 
хляб и благослови присъства-
щите и учениците. 

Културна програма по 
повод училищния празник 
„Свети Сава“ бе организи-
рана и в подведомственото 
осмокласно училище в Горна 
Лисина. 

 
П.Л.Р. 

В гимназията „Св. св. Кирил и Методий”

Честването на празни-
ка на първия сръбски про-
светител и архиепископ 
Свети Сава 

И в двете димитровградски училища 
– Основното училище „Христо Ботев” и 
Гимназията „Св. св. Кирил и Методий” 
на 27 януари с подходящи програми под-
чертаха делото на Свети Сава. 

В гимназията към присъстващите гости, 
сред които бе и пълномощният министър 
в Консулството на Р България в Ниш Нико-

лай Колев, се обърна директорката Сне-
жана Симеонова, докато в основното учи-
лище присъстващите приветства дирек-
торката Катарина Симеонова. 

Савинден се оказа подходящ момент 
на ученици и отделни просветни дейци 
от основното училище да бъдат връчени 
дипломи и награди от неотдавна състоялия 
се конкурс по рисуване, организиран от 
Съюза на българските учители в сътруд-
ничество със Сдружението на учителите 
в Ниш. 

И в двете ведомства учениците изнесоха 
празнични културни програми.
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Най-добрите в спорта  
в Димитровградско през 2017 г. 

Бранислав Иванов  
спортист №1

Борис Димитров, млад футболист на „Балкански”: 

„От спорта очаквам да 
ме превърне в добър 

и честен човек” 
Борис Димитров е перспективен 

млад димитровградски спортист. 
Роден е през 1997 година. В момента 
е втори вратар на „Балкански”. Пре-
дизвика внимание на общественост- 
та особено миналото лято, когато бе 
провъзгласен за най-добър вратар на 
местния турнир по футбол на малки 
врати (в категорията на отборите, 
които участваха в т. нар. „традицио-
нен турнир”). Защитаваше вратата на 
отбора „Млекарница Стара планина”. 
Около три и половина години „зана-
ята е пекъл” в съответните състави на 
пиротския „Раднички”. 

По футболни, но и други теми раз-
говаряхме с младежа тези дни. 

* Борис, миналото лято бе провъзгла-
сен за най-добър вратар на турнира 
по футбол на малки врати в Димит-
ровград. Предполагаме, че това при-
знание „повдигна рейтинга” ти сред 
момичетата, но не знаем предоста-
ви ли ти и други бенефити предимно 
в областта на спорта, както и в об-
ществения живот. 
- Що се отнася до момичетата, може 

би наистина, както се изразихте, „рей-
тингът” ми се повдигна, но все пак 
ми се струва, че те това не го изказват 
откровено. Поне засега... 

Когато става дума за бенефитите в 
спорта и живота като цяло, не мога да 
кажа, че досега съм се възползвал от 
някои конкретни, което не означава, че 
в по-нататъшната ми спортна кариера, 
както и в живота няма да последват. 

* Понастоящем си втори вратар на 
„Балкански”. Имаш ли амбицията 
един ден да станеш и първи? 
- Нека да напомня, че вече заставах 

на вратата на „Балкански” в офици-
ални мачове. Това се случи на послед-
ния мач от първенството. Остава ми 
да тренирам усърдно, да се доказвам 
и един ден може би ще стана и пръв 
вратар. 

* Както разбрахме следваш в Бълга-
рия. Какво? 
- Следвам коледж по телекомуни-

кации и пощи. 
* Върви ли...? 
- Да, върви. Взел съм всички изпити 

от първия курс и сега се готвя за вто-
рия. 

* В основното и средното училище 
какъв беше ученик? 
- В основното училище от първи 

до шести клас имах само петици. 
В седми и осми в ученическата ми 
книжка имаше и понякоя четворка. В 
първи клас на гимназията отново бях 
отличник, докато останалите класове 
завърших като „силен” много добър 
ученик. 

* Участвал ли си в съревнования? 
- Веднъж стигнах до окръжно сърев-

нование по математика. Имам обаче 

доста признания от областта на спорта, 
сред които и четири медала от крос. 

* Имаш ли време да тренираш до-
статъчно? Какви са амбициите ти 
в областта на спорта? 
- Честно казано нямам достъчно 

време, предимно поради задълже-
нията в коледжа. Що се отнася до 
амбициите, от спорта очаквам да ме 
превърне не в „голяма личност”, а в 
голям и честен човек. 

* Имаш ли някой идол сред футбол-
ните вратари? 
- Да, Буфон. В играта един срещу 

един, съответно, когато се озова очи 
в очи с играча на противника, мисля, 
че се справям добре, именно както и 
италианеца. 

* Какви са плановете ти за живота? 
Просто, желая да разбера как един 
млад човек и спортист обмисля бъ-
дещето си. Да речем първо брак, се-
мейство, работа..., или пък пръво об-
разованието, след това работа, брак, 
семейство... И къде е мястото на 
футбола в тази поредица? 
- Знае се редът – най-напред обра-

зованието, след това работа, брак, 
семейство... Футболът е тук някъде, 
т.е. вмъква се някъде между всичките 
изброени понятия. 

* Димитровград има ли го някъде в 
плановете ти? 
- Желанието ми е да остана тук, но 

желанията са едно, а животът - нещо 
съвсем друго. По всичко личи, че няма 
да остана в Димитровград. 

* Момичетата със сигурност ги ин-
тересува имаш ли си приятелка? Те 
преферират футболните вратари...
- Нямам.
* Благодаря ти за разговора и ти по-
желаваме много успехи в спортната 
кариера и живота изобщо! И, разбира 
се, тази година пак да бъдеш най-доб-
рият вратар в турнира. 
- Благодаря ви за добрите поже-

лания. 
Разговора води:  

Б. Димитров 

Легендата на „Балкан-
ски” Бранислав Иванов бе 
определен за спортист на 
2017 г. в Димитровградско. 
Започнал е да се подвизава 
в отбора още през 2000 г. 
Лани е записал 25 мача и е 
вкарал 7 гола. Сведенията 
от личната му статистика 
сочат, че за „Балкански” е 
изиграл 496 мача и е вкарал 
209 гола. По време на про-
дължителната си спортна 
кариера не е получил нито 
един червен картон, което 
свидетелства, че е истински 
джентълмен на футболния 
терен. 

Барелеф и ваучер на 
стойност 15 хиляди динара 
за купуване на спортни еки-
пировки на Иванов връчи 
председателят на Общин-
ския съвет в Димитровград 
Зоран Гюров. 

Треньорът на „Балкански” 
Небойша Рангелов бе провъзгласен 
за най-добър треньор. Отборът по 
карате „Цариброд” бе обявен за най-
успешен спортен колектив. Милица 
Стоицева, лекоатлетка на АК „Бал-
кан”, бе определена за най-успешна 
млада спортистка, докато баскетбо-
листът от БК „Димитровград” Велко 
Миланов бе избран за най-успешен 
млад спортист. Награда за принос в 

развитието на спорта бе присъдена 
на треньора на ФК „Желюша” Драган 
Дончев. Специална награда бе връчена 
на баскетболиста Игор Петров, който 
в анкета на Радио Цариброд получи 
най-много гласове на слушателите. 
Отделни признания бяха връчени на 
футболистите Давор Петров и Бобан 

Васов, хандбалистките Тамара Георги-
ева Радойевич и Кристина Георгиева 
Граовац, хандбалистката Мария Ива-
нова, баскетболния треньор Ненад 
Петрович, преподавателя по физкул-
тура Ивица Марков, както и на двама 
членове на сдружението „Цариброд” 
– Емил Джорджевич и Никола Мила-
нов. 

Специални признания получиха 
членовете на семействата на преждев-

ременно починалите Зоран 
Младенов Младжа и Алек-
сандър Алексов, които са дали 
голям принос за популяризи-
рането на възстановителните 
дейности и спортния начин 
на живот. 

Наградата „Спортна 
надежда” получиха шахматис-
тката Яна Стоименова, лекоат-
летката Сара Йеленкова, фут-
болистите Страхиня Тодоров, 
Димитрийе Христов и Филип 
Ташков, хандбалистите Стра-
хиня Симов и Андрия Димов и 
тенисистът Алекса Салиевич. 

Мероприятието „Изби-
ране на най-добрите в спорта 
в Димитровград през 2017” 
организираха „Спортно-
туристическият център Цари-
брод”, Спортният съюз „Цари-
брод”. Покровител бе Община 
Димитровград. 

Нека да отбележим, че 
мероприятието бе възобновено 
миналата година след десет 

години пауза. В спорната зала, където 
се проведе, присъстваха голям брой 
спортисти, спортни дейци и любители 
на спорта. 

Д. Ставров 
 

Автор на снимките е  
Славиша Миланов

Небойша Рангелов (вдясно) с Васил Андреев

Бранислав Иванов (вдясно) със Зоран Гюров 



2 февруари 2018 година10() Мозайка

Читатели ни пишат 

Винаги може по-добре!  
“Млади ездачи” - насърчаване 

Младежкия сектор  
в граничния район

На 22 януари в нишкия 
Медиа център Сдружението 
за развитие на деца и млади 
„Отворен клуб“ проведе 
пресконференция по повод 
приключването на проекта 
„Млади ездачи“. На конфе-
ренцията, на която бяха пред-
ставени резултатите от петна-
десетмесечния проект за мла-
дите от сръбско-българските 
гранични райони,  говориха 
Йован Маринкович, коорди-
натор на проекта, и  участни-
ците в проекта Кристина Анд-
желкович, Петър Милошевич 
и  Яна Станкович.

В рамките на проекта от 16 
до 19 ноември в Ниш бяха про-
ведени два семинара, в които 
младите се обучаваха как да 
участват в местната младежка 
политика и да се активизират 
в общността, как да изготвят 
проекти и какви са възмож-
ностите за финансиране на 
проекти.

Проекта “Млади ездачи”  
съвместно са реализирали  
сдруженията “Отворен клуб” 
от Ниш и „Свободен мла-
дежки център” от Видин с 
подкрепата на Европейския 
съюз чрез Програмата Interreg 
- IPA за трансгранично сътруд-
ничество между България и 
Сърбия. Целта на този проект 
е обединяване на младежките 
лидери от Сърбия и Бълга-
рия и създаване на среда за 
сътрудничество и развитие 
на младежкия сектор в гра-
ничния регион чрез обмен на 
най-добри практики. 

Координатор на проекта, 
включващ младежи на възраст 
от 16 до 29 години, е Йован 
Маринкович. От сръбска 
страна групата е оформена 
въз основа на конкурс, орга-
низиран от “Отворен клуб” 
от Ниш, а след това те са пре-
минали съответни обучения. 
Първата част на обучението е 

проведена в България, а вто-
рата - в Сърбия.

“Отворен клуб” е сдруже-
ние, което съществува вече 20 
години и досега е реализи-
рало над 100 проекта, а основ-
ната целева група са деца и 
младежи. Проектът “Млади 
ездачи” е шестия пореден, реа-
лизиращ се в сътрудничество с 
български организации. Освен 
обучение, в рамките на про-
екта са проведени и 10 обще-
ствени дискусии, по 5 в Сър-
бия и в България - в градовете 
Видин, Монтана, Враца, Пер-
ник и Кюстендил, където мла-
дите от двете страни изтъкнаха 
подобните проблеми и пре-
дизвикателства - младежката 
безработица, изтичането на 
мозъци, както и пасивността 
и липсата на мотивация сред 
младото поколение. Като част 
от проекта бяха проведени и 
изследвания по темата за мла-
дежкото участие в граничните 
общини в България и Сърбия 
- Алексинац, Ниш, Пирот, 
Прокупле, Лесковац, Враня, 
Буяновац, Бор, Зайчар и Кня-
жевац. Заключението от тези 
изследвания е, че младежките 
съвети, които съществуват в 
някои общини, на практика не 
функционират и че местните 
планове за действие за млади 
вече са изтекли, докато нови 
не са изготвени. 

След завършването на 
проекта бяха отпечатани две 
публикации - двуезично, на 
български и на сръбски език, 
които  съдържат заключения 
от изследванията, и Виртуална 
общност на добрите прак-
тики, която  включва списък 
от младежки организации от 
Сърбия и България, както и 
добрите практики от проек-
тите и инициативите, които 
вече са реализирани.

С. Дж.

Всяко навлизане в нова 
година е подходящо време 
да си спомним за постигна-
тото през старата година и да 
набележим какво би трябвало 
да осъществим в настоящата. 
Това е много важно, за да не 
забравим добре направеното, 
но е важно и затова да съзи-
раме какво не е направено 
добре, с цел да поправим 
грешките си и да не ги пов-
таряме. 

Най-кратко казано в Димит-
ровград през 2017 година са 
постигнати значителни резул-
тати в сферата на инфраструк-
турното изграждане и пре-
димно в сферата на пътното 
стопанство. Ремонтирани са 
няколко улици в града, про-
менена е водопроводната сис-
тема на тези улици, уредени са 
определени тротоари, опреде-
лени са паркингите... Продъ-
лжи асфалтирането на пътя 
между селата Трънски Одо-
ровци и Куса врана, асфал-
тиран е пътят от местността 
Пъртопопински воденици до 
с. Бребевница, направени са 
значителни крачки във връзка 
с предстоящото уреждане и 
асфалтиране на пътя от с. 
Желюша до с. Поганово... 

Особено внимание сякаш 
бе посветено на спорта и 
туризма. Значителна роля в 
посочените области изигра 
местното ведомство „Спортно-
туристически център Цари-
брод”. Организирани бяха 
голям брой мероприятия, от 
които „Дните на димитров-
градската шушеница” май 
бе най-представителното. 
Нека да припомним, че това 

мероприятие посетиха над 
10 хиляди домашни и чуж-
дестранни гости. Разбира се, 
най-много гости пристигнаха 
от съседна България. 

Но, доколкото вече пола-
гаме усилия да се превър-
нем в туристическа дестина-
ция, е нужно да обмислим 
и реализираме още такива 
или подобни мероприятия. 
Необходимо е обаче да посве-
тим внимание и на един друг 
сегмент – резкрасяването на 
града, с цел гостите, които ни 
посетят, да се чувстват още 
по-уютно и в крайна сметка в 
средата ни да прекарат повече 
време и - похарчат и повече 
пари! Това можем да го пос-
тигнем през 2018 г., доколко се 
организираме и работим още 
по-добре. Но не да работим 
само „словесно”(с езика), а с 
работа, която дава конкретни 
резултати, създава конкретни 
дела. 

Какво бихме можали да 
направим веднага? Бихме 
можали примерно да вземем 
в ръцете си метли и четки и 
да уредим фасадите на няко-
гашните обществени сгради, 
чиито апартаменти отдавна 
станаха частна собственост на 
отделни наши съграждани. 
Ако и бегло хвърлим поглед 
върху някои от тези бивши 
обществени, а сега фактически 
частни сгради, ще видим как 
мазилките от фасадите им до 
гоялма степен са се оронили. 
С други думи – ще видим как 
фасадите на сградите изглеж-
дат изоставено. 

В „приказката” с урежда-
нето на фасадите на сградите 

неминуемо трябва да се вклю-
чат и съответните органи и 
служби на местното самоуп-
равление. Ако отделни наши 
съграждани навремето апар-
таментите си получиха като 
подарък (добре, де, някои са 
ги платили може би 200 или 
300 евро, колкото е цената 
на един прозорец), редно би 
било поне да ги поддържат, 
да поправят фасадите на сгра-
дите си. 

Същото се отнася и до фаса-
дите на частните къщи. Няма 
разлика. Ако вече някои от нас 
поради еди какви си причини 
не могат да се наемат с тази 
работа, тогава нека да платим 
на някого това да направи 
вместо нас. Сигурен съм, че 
по-привлекателния вид на 
сградите и частните къщи в 
Димитровград до значителна 
степен ще мотивира гостите 
да ни посещават по-често, от 
което ще имат файда и търгов-
ците, и гостилничарите, и... 

Иван Денчев, пенсиониран 
дипл. юрист от Димитровг-
рад, някогашен ръководител 

в органите на местното 
самоуправление и управител 
на отдела на Митницата в 

града, а днес един от водачите 
на местната организация на 

ПОПС 

В следващия брой на вест-
ника същия автор излиза с още 
предложения как животът и 
битието в Димитровград би 
могли да се повдигнат на по-
восико равнище. 

Превод от сръбски:  
Б. Димитров 

Заседание на ИС  
на Националния съвет 

На 5 февруари (понеделник) в Босилеград ще се проведе 
заседание на Изпълнителния съвет на Националния съвет 
на българското малцинство в Сърбия. 

Съветът ще разисква искането на Община Димитровград 
за даване на мнение относно пристигналите проекти на 
Конкурса за съфинансиране на проекти за производство на 
медийни съдържания на български език. На заседанието 
ще бъдат разгледани и други точки, свързани с бъдещите 
дейности на Националния съвет. 

П.Л.Р.
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Тъжен помен 
Измина ЕДНА ГОДИНА  

от смъртта на милия ни 
баща, тъст и дядо 

БОГДАН МИХАЛКОВ  
(1929-2017)  

от Димитровград 

Панихидата ще отслужим на 11 февруари. 
Завинаги ще те носим в сърцата си! 
Почивай в мир! 

Дъщерята Мария, зетят Тодор,  
внучките Наташа и Александра

Възпоменание
На 9 февруари се навършват  

СЕДEМНАДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ  
от преждевременната смърт на нашия 
мил съпруг, баща, тъст и дядо 

ИЛИЯ ПЕТРОВ – ЛИКА  
от Димитровград 

Скъпи наш, много ни липсваш.  
Времето минава, но болката и тъгата по теб остават. 

Вечно ще живееш в нашите сърца. 
Почивай в мир! 

Твоите: Оливера, Любица, Биргида, Веселин,  
Деян, Асен, Илия и Валентина

Възпоменание

На 8 февруари се навършват  
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ,  
откакто ни напусна обичания дядо

ЗАХАРИ ИВАНОВ
На 5 април се навършват СЕДЕМ 

ГОДИНИ,  
откакто го придружи милата ни баба

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
Вечно ще пазим от забрава хубавите 

спомени за вас.
Почивайте в мир!

Внучката  Сунчица

ПЕТНАДЕСТ ГОДИНИ  
без нашата съпруга и майка

МИЛКА НАЙДАНОВА
Как ти е фейо наша, чуваш ли нашия 

глас!
Скъпите спомени за теб пазят  

съпругът Стоян и дъщерята Сунчица

Тъжен помен 

На 8 февруари 2018 г. ще се навършат 
ШЕСТ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
мила и никога прежалима 

БОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА  
от с. Искровци 

Времето е безсилно пред нашата непреходна благодарност 
към обичаната ни съпруга, майка, свекърва, тъща и баба. 

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за нея. 
Съпругът Йосиф, дъщерята Марина, синовете Бора и Йовица 

със семействата си

Покана
За предоставяне на оферти 
за дизайниране и изработка 
на Уеб сайт на Издателство  
„Ново Братство“
Целта на изработката на сайта е навремен-
но пласиране на актуални информации и 
комуникация с читателите. 
Технология на изработка, визуална иден-
тичност и съдържание на Уеб презентация-
та 

Технология на изработка
Необходимо е да се използва някоя от  CMS сис-

темите (Wordpress, Joomla, Drupal и подобни)
Обезпечаване на възможност за самостоятелно 

актуализиране на сайта. Към техническото решение 
на Web сайта е необходимо да бъде креирана и 
съпътстващата го техническа документация (тех-
нически ръководства и пр.).

Визуално решение

Изискваното визуално решение трябва да бъде 
според най-добрите решения за подобни сервизи, 
за да се получи четливост на информациите и 
приветлив изглед на страниците на сайта.

Съдържание на Уеб презентацията

Съдържанието на сайта е според следната кон-
цепция:

1. Актуални теми
2. Хроника на общините
3. Просвета и култура
4. Корени, традиция, религия
5. Литература
6. Интервю
7. Спорт
8. Архив 
9. За нас
10. Контакт
11. Фотогалерия

Обем на изискванията и срокове 

- Реализатора получава дефинирана структура, 
функционален дизайн на страниците и описание 
на функционалността. Въз основа на получените 
данни

и напътствия реализатора осмисля Web сайта 
визуално и технически.

- Сайтът се поставя на определен регистриран 
домейн и хостинг от страна на Издателството според 
препоръка на реализатора.

- Срокът за предоставяне на сайта за публична 
употреба изтича на 15.05.2018 г.

- Трябва да бъде създадено решение, което дава 
възможност работната версия на сайта (с основ-
ните функционалности за внасяне и представяне 
на текстове) в

първата фаза на проекта да бъде предоставена за 
тестиране най-късно 30 дни след подписването на 
договора с реализатора. Срокът за създаване и

предаване на цялостното решение за ползване 
изтича на 15. 05. 2018 г.

- Реализатора поема задължението за техническо 
поддържане на Web сайта на нивото от годишния 
договор, както и да организира обучение за лице от 
Web редакцията за ползване на CMS интерфейса.

- Трябва да бъде предоставено предложение за 
хода на проекта с предвидени контролни точки, 

което включва динамика на плащането на услу-
гите за изработката на сайта.

- Срока за изпращането на оферти изтича на 15 
март 2018 год.

Условия на поканата

Оферти могат да изпращат само фирми в качес-
твото на юридически лица.

Системата за оценяване на офертите ще се базира 
върху евалуацията на следните характеристики:

1. Цена (изработка и поддържка)
2. Визуално и техническо решение
3. Срокове 
 Офертите се пращат на следния електронен 

адрес:
prelombratstvo@gmail.com
За допълнителна информация:
тел.  018 242 700
Адрес: “Кей 29 децембар”, бр. 8, Ниш

Домашната спържа 
запазена марка на 
Лесковац

След лесковашкия айвар и лесковашката 
скара, лесковашката домашна спържа ще бъде 
търговска марка с географско означение. 

Директорът на Регионалнта стопанска 
камара на Ябланишка и Пчинска област Горан 
Йович  заяви, че са решили да превърнат спър-
жата в характерен продукт на региона. Освен 
това Йович ни осведоми, че съвместно с Тър-
говско-промишлената палата във Враца са 
стартирали проект, насочен към популяризи-

ране на автентичната кухня и гурме културата 
в двете балкански държави.

- Географските означения представляват 
определени географски наименования за озна-
чаване на стоки. В рамките на проекта ние ще 
защитим лесковашкото барбекю, а колегите от 
България хляба лимец, каза Йович в изявление 
за „Ново Братство”.

Според думите му лимецът е определян 
като древната пшеница на траките, житото на 
фараоните, последната храна на Христос, той 
е на най-древното жито – най-старите останки 
от него са отпреди 18 хиляди години. 

С. Б.

Редакция на вестник 
„Ново Братство“,

До главния и отговорен 
редактор Мила Васов

Уважаеми, 
В последния брой на вестник “Ново Братство” 

(от 19 януари 2018 г.), на заглавната страница, както 
и на четвъртата страница, е публикувана статията 
“Много къщи се продават - няма кой да ги купи”. 
Наред с текста е публикувана и снимка на имот на 
ул. “Найден Киров” № 2 в Димитровград.

Статията, подписана от Б. Димитров, написана 
като платена реклама за покупко-продажни обяви, 

с непроверени и неверни твърдения, заблуждава 
читателите на „Ново Братство“ и нанася вреда на 
съсобствениците на имота на споменатото мес-
тоположение. Следователно в съответствие със 
Закона за пресата, искам в следващия брой на 
„Ново Братство“ на видно място да публикувате 
нашето възражение и корекцията на некоректните 
твърдения на Вашия журналист.

Имуществото на ул. „Найден Киров“ № 2 е собс-
твеност на повече лица. Всеки евентуален опит за 
продажба или обява за продажба без съгласието 
на всички собственици, е не само некултурно и 
неморално, но и незаконно действие. Същото важи 
и за посредничество и полза от такива нечестни 
дейности. Вярваме, че Вашият уважаван вестник не 
подкрепя това нещо. 

Ерма Спасова Сотирова
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Здраво бабо Сускье  
Преди некойе време ти писа ко съм дошъл с вла-

кат од Ниш и ти се повали дека влакат бил жежак, 
чис, с йедну думу – убавиня. Ичера се наложи пак 
да идем с ньега и унапред се зарадува. Сабале се 
диго, проструго се малко, обричи се де некико и 
полъка се домъкну до станицуту. Ножетинете ме не 
слушаю, па пойдо у Ниш при доктора, да види кво 
им йе. Но да видиш чудо. Ка на станицу потражи 
да си купим карту, они ми рекоше дека не може. 
Благайникат работил од 9 саата. А влакат иде у 7!

- Че си купиш дедо, рече началникат, у возат.
- Добре, реко и улезо. Одма ме запуну жежачко 

и я се зарадува. Ка да седнем, оно седището мъш-
каво, колка су се свинье вальале по ньега. Усречу 
ми иде йедно момче и ка виде дека се удзъртам у 
седищата ми рече:

- Нема кво да тражиш чисто седище, она свата 
су усвиньена. 

Вати ме яд, смъкну се некико од влакат и право 
при шефатога на станицуту. Ка му реко ква су седи-
щата, он ме погледа ко крава мъртво теле, слегну 
рамена и промърмня:

- Кво да правимо – нова кочина, ама старе свинье? 
И ми обърну гърбину. Я се позвери и па улезо у 
вагонат. Момчето ме изока:

- Дедо, йела тука, има неколко седища коя не су 
толко усвиньена.

Седомо некико и он ми завреви:
- За тия наш див народ нейе нищо, нийе не смо 

научили да се возимо у чисто. Я често путуйем 
и гледам. Улезне некой с каляви опънци, седне 

на йедно седище, а каляавете ногье дугне 
на другото. Торбете тури на друга 2 

седища и се опне колка йе бей. 
Ка си после узне торбете, оно 

седищата мокра и мъшкава. И 
никому нища. Улезну рибаре с каляве 

чизме – исто. 
Дойде кондуктерат да ни наплати карту и я му 

показа седищата. И он сви рамена. 
- Те съга у возат сте само двойица. И да сакате 

неможе да усвиньите седищата. Ама камто Ниш 
улезне много народ, с калище, с торбе. Не смейем 
нища да им кажем, че ми се отепаю? Йедвам некико 
карте наплатим. Йош ако су и малко граснули, а 
теквия има често – кьутанье му йе майкьата. Съга 
я стисну рамена и му затражи повратну, пензио-
нерску карту. 

- Не могу ти дадем повратну, рече он. Требал си 
да си гьу узнеш на благайну. 

- Ко да узнем на благайну, ка она работи од 9 
саата, а возат иде у седам?  

Са он стисну рамена. И поче расправия, ко у туя 
държаву нема оправия. Чудна работа, а и нийе 
смо чудна сорта! Сви оратимо ко да йе нашата 
държава чужда, тамо на некога другога. И за све 
су ни некойи другьи криви, а нийе смо прави, без-
грешни. Другьи ни усвиньили седищата, другьи 
ни написали да возат отиде преди да отворе бла-
гайнуту, другьи уносе мъшкаве торбе из койе тече 
мърсотия направо на седищата... За све ни криви 
другьи. Па тия другьи не су из Тунгузию. Тая наша 
държава, киква йе – теквая йе, ама си йе наша, тия 
убав воз с мъшкава седища си йе наш, а не йе на 
некикви йебанджийе. 

Бабо Сускье, додека ни това не улезне у тиквете, 
нема да се оправимо. 

Айд у здравлье.
Бая Манча
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Здраво бабо Сускье 

Хумор - Сатира - Забава

Адвокат:
- Докторе, преди да извър-

шите аутопсията, проверихте 
ли за пулс?

Свидетел:
- Не.
Адвокат:
- Кръвно налягане?
Свидетел:
- Не.
Адвокат:
- За дишане?
Свидетел:
- Не.
Адвокат:
- Възможно ли е тогава 

пациентът да е бил още жив, 
когато сте започнали аутоп-
сията?

Свидетел:
- Не.
Адвокат:
- Откъде сте сигурен, 

докторе?
Свидетел:
- Защото мозъкът му беше 

в буркан на бюрото ми.
Адвокат:
- Разбирам, но възможно 

ли е все пак да е бил още жив, 
въпреки всичко?

Свидетел:
- Да, може да е бил жив и да 

е практикувал право...
***

Адвокат успокоява своя 
клиент: 

- Вие да не се уплашите от 
толкова много параграфи! 
Съдията просто искаше да 
каже, че ви осъжда на дожи-
вотен затвор.

***
Задали един и същ въпрос 

на ученик, икономист и адво-
кат: Колко прави 3+3? Уче-
никът веднага отвърнал: 3+3 
е равно на 6. Икономистът 
отговорил: - Вероятно е 6, но 
може да бъде и 7, зависи от 
икономическата конюнктура. 
Адвокатът затворил вратата, 
запалил цигара, седнал на 
стола си, разгледал няколко 
сборника със закони и отгово-
рил с въпрос: - Колко искате 
да прави?

***
Двама адвокати, млад и 

неопитен, и стар и “печен”, 
се срещат на улицата. Мла-
дият е разтревожен и вика: 
Колега, колега, страшно става! 
А старият спокойно: - Е, какво 
толкова се е случило, колега, 
кажете ми. - Ами, как какво, 
колега, казаха , че идвал краят 
на света! Какво ще правим 
тогава! Ех, колега, как какво, 
няма страшно, ще обжалваме, 
разбира се.

***

- Подсъдими, вие сте осъден 
на 3000 евро глоба или на десет 
дни затвор. Ще платите или 
ще лежите? 

- Предпочитам да излежа. 
Още първия ден осъденият 
получил за закуска парченце 
хляб и чаша слабо кафе. 

- Искам да говоря с дирек-
тора на затвора - ядосал се 
той - да не би да искате да ме 
убедите, че това е закуска за 
триста евро дневно!

***
Потънал кораб. Към само-

тен остров след цяла нощ 
плуване едва-едва, с последни 
сили се приближава по чудо 
оцелял пасажер. На острова 
го чака също по чудо оцеляла 
жена му: - И къде се мота цял 
ден, ако мога да знам? Кора-
бът потъна още вчера!?

Вицов е

- С парола ̀ `Готов е!`` от готовото си напра-
вихме вересия.

- За нашия политически маскарад не са 
нужни маски, защото никой не показва истин-
ското си лице.

- Ако владетелите постоянно се сменяват, 
а клоуните си остават същите, тогава кой е 
кой?

- Не знам кое е по-лошо: човек в пустиня 
или пустиня в човека.

- Не трябва да измисляш неприятели. 
Достатъчно е да имаш приятели.

- Нашето здравеопазване е  идеална основа 
за умиране на държавата.

- Когато колата тръгне назад, ние вървим  с 
ускорително движение.

- Ние сме сериозна държава. Затова никой 
друг не сме е да ви плячкосва.

- Какво трябва да променим, за да достигнем 
светския стандарт? Светски стандард.

- Ако властта реши да ти вземе и ризата, 
която нямаш, ще ти вземе кожата.
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Уважаеми 
читатели,

Вестникът все още е без-
платен. Читателите, заин-
тересовани да го получа-
ват на домашен адрес, за 
повече информации могат 
да се обадят в редакцията. 
Единствено, което те трябва 
да заплатят, са пощенските 
разходи, които на годишно 
ниво възлизат на 600 дин.

Редакцията


