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Община Босилеград подписа 
споразумение за сътрудничество 
с Регионалната стопанска камара 

С цел създаване на по-добри условия за 
развитие на стопанството в Пчински окръг, 
миналата седмица представители на общините 
от окръга подписаха споразумения за сътруд-
ничество с Регионалната стопанска камара за 
Ябланишки и Пчински окръг със седалище в 
Лесковац. От името на Община Босилеград 
споразумението подписа кметът Владимир 
Захариев, а от името на Регионалната стопан-
ска камара директорът Горан Йович.   

На заседанието, организирано по този 
повод, кметът Захариев запознал присъства-
щите със стопанството в общината, като посо-

чил фирмите, които в момента работят, както 
и с активностите на общинското ръководство 
във връзка с привличането на чуждестранни 
инвеститори, които планират да открият про-
изводствени цехове в Босилеград. 

На срещата е изтъкнато, че от 1-ви януари 
миналата година регионалните стопански 
камари действат в рамките на Стопанската 
камара на Сърбия, въз основа на което имат 
по-големи правомощия да укрепват и развиват 
взаимното сътрудничество с общините и да 
решават на място евентуалните проблеми на 
стопанските предприятия.                       П.Л.Р.

Нова книга на 
м-р Горан Миланов

Библиография на 
книги за Босилеград 

1878-2016

Стара планина притежава 
голям потенциал

Стр. 

Стр. 

Стр. Стр. 

Стр. 

Кандидат-студентска кампания 
в Босилеград

Над 90% от зрелостниците ще 
продължат образованието си в 
българските ВУЗ-ове Стр. 

Стр. 

Стр. 
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Общините да се  
ангажират за  
осъществяване правата  
на малцинствата

Директорът на правителствената Канцелария за човешки 
и малцинствени права Сузана Паунович заяви, че е изклю-
чително важно местното самоуправление да бъде пълно-
ценно ангажирано в осъществяване правата на лицата, 
принадлежащи към националните малцинства.

- През изминалия период повече от 60 местни власти и 
техни служители преминаха през различни видове обуче-
ния, свързани с подкрепата и съдействието на гражданите 
при упражняването правата на малцинствата, подчерта тя 
на кръгла маса в Белград. 

На събитието под название „Белградска комплексна 
мозайка” държавният секретар в Министерството на 
държавната администрация и местното самоуправление 
Иван Бошняк оповести, че наскоро ще бъдат приети закони 
за правата на малцинствата, които ще подобрят условията 
на живот на малцинствените общности.                      С.Б.

Българите в Ниш 
отбелязаха  

Освобождението  
на България

Вечер на мартеницата

Числящите се към българс-
кото малцинство в Ниш отбе-
лязаха 140-годишнината от 
Освобождението на България 
от османското иго. Десетки 
българи, сред които универси-
тетски преподаватели, съдии, 
адвокати, както и техни гости 
по покана на Генералното кон-
сулство на Република Бълга-
рия, се събраха във фоайето 

на Нишкия културен център, 
където се състоя тържество по 
повод Националния празника 
на България. Генералният кон-
сул Едвин Сугарев честити 
празника като подчерта, че 
Трети март е надеждата и 
възкресението на българския 
народ да се чувства достоен.

 
С.Б.

На 28 февруари във Фило-
софския факултет на Нишкия 
университет се състоя тради-
ционната вечер, посветена 
на мартеницата. По повод 
отбелязването началото на 
пролетта бе изнесена богата 

културна програма, както и 
рецитал на български език. 
Програмата изнесоха сту-
денти, изучаващи български 
език, и ученици от Основното 
училище „Стефан Неманя“ 
под ръководството на ментора 

- учителката Марина Цветко-
вич.

Вечерта бе организирана 
от Дружеството за българо-
сръбско приятелство “Рила” и 
лекторката за български език в 
Ниш Валерия Тодорова.

Официални гости на съби-
тието бяха генералният консул 

на Република България в Ниш 
г-н Едвин Сугарев и ректорът 
на ВТУ “Св. св. Кирил и Мето-
дий” проф. д-р Христо Бонд-
жолов.

Какъв интерес предиз-
вика Вечерта на мартеница, 

достатъчно говори факта, че 
в аудиторията нямаше сво-
бодни места. На всички при-
състващи бяха подарени мар-
теници - символа на пролетта, 
носещи посланието за здраве 
и плодородие.

С.Дж.

Международна младежка  
олимпиада за  

изкуства и танц в Ниш

Десетки деца от Сърбия, 
България и Русия участваха в 
третата Международна мла-
дежка олимпиада за изкус-
тва и танц, която се проведе 
миналия уикенд в Народния 
театър в Ниш. 

Участниците и гостите бяха 
приветствани от генералния 
консул на Република България 
в Ниш Едвин Сугарев и замес-

тник-ректора на Нишкия уни-
верситет Драган Денич.

Конкурсните дисциплини 
бяха разделени в четири 
категории – инструментално 
изпълнение, вокал, сценичен 
танц и социален танц. Най-
добрите участници получиха 
награди. 

Проектът Международна 
младежка олимпиада за 
изкуства и танц се реализира 

за трета поредна година, като 
първата се състоя в Белград, а 
домакин на втората бе София. 
Следващата ще се проведе в 
Солун.

Танцовата олимпиада в 
Ниш бе проведена под еги-
дата на Балканския алианс 
в сътрудничество с Градска 
община Медиана, Ниш. 

С.Б.
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Ниш се включи в инициативата  
„Пробуждане с хоро” 

„Пробуждане с хоро” в Босилеград

И Димитровград бе част  
от общобългарското хоро

Изложба във  
Великотърновския университет

Ректорът на Великотърновския 
университет проф. д-р Христо Бон-
джолов на 28 февруари по случай 
мероприятието „Вечерта на мар-
теницата“ в Ниш оповести, че само 
след седмица във Велико Търново 
ще бъде открита изложба с фото-
графии на тема “Сръбската Коледа 
- традиции и обичаи”. Изложбата 
е подредена пред зала “Европа” и 
ще може да се види до 16 март.

Самата идея за изложбата е 
доказателство за добросъседските 
отношения между Република Сър-

бия и България и само един от 
жестовете, който показва какво 
Великотърновския университет 
прави за Западните Балкани и как 
Западните Балкани присъстват в 
този ВУЗ. Изложбата се органи-
зира и като подкрепа на българ-
ското правителство, което обяви 
приобщаването на Западните Бал-
кани за един от приоритетите на 
българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз. На 
откриването присъстваха и авто-
рите на фотографиите Мирослав 

Попов и Николай Фратев. Техните 
фотографии пресъздават традици-
ите и обичаите и неподправени 
сцени от местния бит в Сърбия по 
време на Коледа.

На откриването на изложбата 
ректорът проф. д-р Христо Бонд-
жолов използва случая да посочи, 
че през последната година универ-
ситетът от Велико Търново работи 
по един голям проект, свързан със 
Западните Балкани.            

 
С. Дж.

„Сръбската Коледа - традиции и обичаи“

Българите, живущи в Ниш, се включиха в ини-
циативата „Пробуждане с хоро”, която по случай 
Националния празник на Република България 
организираха Родното сдружение на граждани 
„Цариброд” и Генералното консулство на Бълга-
рия в Ниш. Председателят на сдружението Любен 
Алексов, генералният консул Едвин Сугарев и 
опълномощеният министър при Генералното 
консулство на Р България в Ниш Николай Колев 
произнесоха слово, като подчертаха стремежа за 
национално обединение. Те приканиха гостите 

да се хванат за ръце, да се обединят и да изиграят 
българско хоро, което е символ на единението, 
енергията, силата на духа и тялото.

Мероприятието бе открито с българската 
песен „Кой уши байрака”, а в програмата учас-
тваха фолклорните състави „Настя” от София, 
„Абрашевич” от Ниш и „Бранислав Нушич” от 
гр. Владичин хан. Проявата приключи с кръшно 
хоро, на което се хванаха всички участници в 
инициативата.

С.Б.

По случай Националния празник на 
Република България, а по инициатива на 
КИЦ „Цариброд“ и Държавната агенция 
за българите в чужбина и Димитровг-
рад се включи в каузата „Пробуждане с 
хоро“. Мероприятието се състоя на пло-
щада пред Центъра за култура, където 
големия брой присъстващи най-напред 
поздравиха председателят на Общинския 
съвет Зоран Джуров, Далибор Миланов 
и Небойша Иванов от КИЦ „Цариброд“, 
Миланов прочете и поздравителния адрес 
до димитровградчани на председателя на 
ДАБЧ Петър Харалампиев, директорът 
на центъра за култура Николайча Манов, 
директорите на двете учебни заведения 
в града ОУ „Христо Ботев“ Катарина 
Симеонов и Гимназията „Св. св. Кирил 
и Методий“ Снежана Симеонова, както и 
Ирина Богданович, председател на сдру-

жението на руснаци и техните потомци 
„Ромашка“ от град Панчево, чийто детски 
състав на мажоретките бе специален гост 
на събитието.

В изказванията на всичките прозвучаха 
думите да се пази българския дух, българ-
ската културна и национална идентичност 
и традиция, които са съществени за всяко 
едно малцинство.

Целта на проявата „Пробуждане с 
хоро“ е всички българи да се обединят 
и да се хванат на общо хоро, в Димит-
ровград на хорото се хванаха учениците 
на гимназията, на основното училище, 
членове на КХД „Цариброд“ и граждани. 
Нека това е началото на хубавото мероп-
риятие, а в бъдеще то все повече да се 
разраства и хорото да става все по-дълго 
и по-весело.

Д. Х.

 Община Босилеград и Цен-
търът за култура „Босилеград” 
се включиха в каузата „Пробуж-
дане с хоро”, която по случай 3 
март - Националния празник 
на България, за трета поредна 
година организираха Сдружение 
“Азбукари” и Единение „Българи 
за България“.

По този повод първият състав 
на танцовия ансамбъл към Цен-
търа за култура под ръководс-
твото на хореографа Саша Радо-
ванов изпълни редица хореог-
рафии от български народни 
танци, отправяйки поздравления 
към всички българи по света и 
показвайки, че българският дух 
е жив, че уважават традициите 
си и имат национално уважение 

и гордост. Пробуждането с хоро в 
Босилеград бе записано на видео, 
което е изпратено на организа-
торите на тази общобългарска 
инициатива. Целта на каузата 

„Пробуждане с хоро” е да събуди 
българите в страната и по света 
със символа на Единението, енер-
гията, силата на духа и тялото 
- българското хоро. 

В деня, когато България отбе-
лежи 140-годишнината от осво-
божденето от турското робство, 
българите в страната и в чужбина 
се хванаха за ръце в многохиляд-

ното хоро и изиграха кръшни, 
красиви хора, символ на българ-
щината и на националната ни 
идентичност.                  

  П.Л.Р.
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Костинброд доволен от сътрудничеството със сръбските общини
Община Костинброд е доволна от сътрудничест-

вото със сръбските общини Димитровград, Пирот 
и Гаджин Хан. Това заяви кметът на българската 
община Трайко Младенов. 

- С тези три общини, с които имаме договори за 
двустранно сътрудничество през изминалия период, 
изпълнихме няколко проекта по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП Бъл-
гария-Сърбия, подчерта той.

В интервю за „Ново Братство” Трайков поясни, 
че с Община Гаджин Хан са реализирали проекта 
„За по-добър живот” с бюджет от почти 900 000 
евро, в рамките на който са възстановили една от 
най-важните пътни артерии в региона пътя Костин-
брод-Пролеша, ремонтирали детска площадка, а 
колегите в Сърбия са построили път в Дълга Поляна, 
който свързва града с Ниш.

- Към края на февруари в нашия град проведохме 
работна среща с представителите на Община Гаджин 
Хан, на която обсъдихме сферите на сътрудничес-
тво, от които могат да се възползват двете общини, 
както икономически и инфраструктурни, така и за 
културен и научен обмен, каза Младенов. 

Съвместната стратегическа цел на регионалното 
сътрудничество между секторите и администра-
тивните единици, която трябва да бъде постиг-
ната чрез трансгранично сътрудничество, е да се 
насърчи балансираното и устойчиво развитие на 
трансграничния регион между България и Сърбия 
- интегриран в европейското пространство чрез 
интелигентен икономически растеж, приспособя-
ване към промените в околната среда и подобряване 
на културата на обучение.

- Имайки предвид това, с колегата от Гаджин 
Хан - кмета Саша Джорджевич, взехме решение 
да кандидатстваме с два инфраструктурни про-
екта по втората Покана за набиране на проектни 
предложения.

Младенов сподели, че преди броени дни е при-
ключило изпълнението на проекта „Младите пред-
приемачи днес – успешни хора на бъдещето“. 

- Това е проект на трансграничното сътрудничес-
тво между село Петърч, Община Костинброд и клуба 
„Победник” от гр. Пирот, който цели насърчаване 
на устойчиви, дългосрочни и съвместни бизнес 
инициативи, включително насърчаване на пред-
приемачеството на младежите, подчерта той. 

Младенов поясни, че чрез модернизиране на 
базата читалищата могат да посрещнат предизви-
кателствата на дигиталната ера, в която живеем, 
и да отговорят по адекватен начин на нуждите на 
пазара на труда.

- В рамките на прокета за читалището в село 
Петърч „Нов Живот-1919” и клуб „Победник” от 
Пирот са закупени 26 броя лаптопи, които да се 
ползват и в бъдеще от младежите в двата региона, 
каза той.

Младенов уточни, че проекта с Община Димит-
ровград е за обновяване на сградите на читалището 
в с. Драговищица и димитровградския Културен 
дом. 

- Наименованието на проекта е „Инвестиране в 
младежки капитал чрез модернизиране на културни 
центрове в трансграничния регион”, а неговите 
цели са рехабилитация на сградите на читалищата 
за осигуряване на по-добри условия за обучение 
и обогатяване на културния живот на младите в 
трансграничния регион, подобряване на средата за 
развитие на младите хора, създаване на младежки 
мрежи и контакти в трансграничния регион, обмен 
на културни събития и идеи за засилено сътрудни-
чество занапред. Стойността на съвместния проект е 
към 450 хиляди евро, добави кметът на Костинброд. 
Той изтъкна, че общината е установила приятелски 
връзки и с Община Бабушница, особено с българ-
ското население в с. Звонци. На въпроса как вижда 
бъдещото сътрудничество със сръбските общини 
Младенов отговори, че Община Костинброд ще 
продължи да развива интензивни връзки и да раз-
ширява взаимодействието със съседна Сърбия.

- Желанието на общината е да засилва и продъ-
лбочава културното, спортното и туристическото 
сътрудничество, да използва даденостите в двете 
държави и спомогне на гражданите от двете страни 
на границата да се опознаят още по-добре.

 
С. БойковаТрайко Младенов и Саша Джорджевич

Стара планина притежава голям потенциал
Боян Боянов: Най-добри ресурси и потенциали 

за туристическо развитие  на Западна Стара пла-
нина имат спа и планинският туризъм

Българският консултант и експерт по туризъм 
проф. д-р Боян Боянов счита, че територията на 
Западната част на Стара планина притежава голям 
ресурсен потенциал за туристическо развитие. 
Налице са възможности за развитие на отдих и 
туризъм, но това не означава наличие на условия 
за предлагане на цялостни туристически продукти, 
привличащи посетителите. 

 Г-н Боянов, Вие сте разработвали много проекти 
в района на Западния Балкан. Как оценявате по-
тенциала за развитие на туризъм в този регион на 
България?
Природно-географските условия и историческото 

наследство на региона позволяват да се развият 
различни видове специализиран туризъм (еко, ски, 
културен, селски, лов и риболов и балнеолечение). 
Северната част на Западния Балкан съдържа редица 
туристически ресурси със скромна реализация, 
но голям потенциал за развитие на качествени и 
атрактивни продукти най-вече в областта на селс-
кия и еко туризъм. Предизвикателство за местните 
хора и власти е развитието на екотуризма, който се 
разглежда като възможност с голям икономически 
потенциал за подобряване социално-икономи-
ческата ситуация в тази част на България. Основ-
ните ресурси и потенциали са съсредоточени в 
общините Монтана, Враца, Берковица, Вършец и 
Годеч. Общата оценка на туристическия потенциал 
в региона показва, че той се оценява като среден и 
дори по-голям, а нивото на усвоеност е значително 
под средното. 

Г-н Боянов, как виждате туристическото разви-

тие на Западна Стара планина в перспектива и 
възможна ли е реална трансгранична експлоатация 
на туристическите ресурси на планината от Бъл-
гария и Сърбия?
В стратегическите планове за развитие на общи-

ните, обхващащи териториите на Западния Балкан, 
без изключение се отдава приоритетно развитие 
на туризма. Това е предпоставка за икономическа 
подкрепа на възможни инвестиции за развитие на 
туризма. Най-добри ресурси и потенциали за турис-
тическо развитие имат спа и планинският туризъм, 

допълвани в различна степен от останалите видове 
туризъм (предимно еко и селски). Най-голямо е 
несъответствието между потенциала и усвоеността 
при екологичния, спа и културно-историческия 
туризъм.  Развитието на туризма може да окаже 
положително влияние върху съживяването на ико-
номиката на селските райони.  За развитието на 
туризма от решаващо значение е подобряването на 
състоянието на техническата и особено на пътната 
инфраструктура.

Разбира се, че трансграничното сътрудничество 
между България и Сърбия спомага за развитие на 
устойчив туризъм и активно партньорство за раз-
работване региона на Западна Стара планина като 
атрактивна туристическа дестинация. Иска ни се 
този процес да се ускори. Така е. И не само това. 
Трябва да се търсят възможности за по-ефективно 
оползотворяване на заплануваните по Програмата 
за трансгранично сътрудничество ресурси. Все още 
не могат да се преодолеят определени слабости 
и заплахи: липса на приемственост на местните 
власти по отношение на акцента и начина на под-
крепа на развитието на туризма и поставянето на 
приоритети за развитие; правно усложняване на 
нормативната база, вследствие на недостатъчната 
хармонизираност с европейското право; липса на 
прилагане на адекватно планиране за развитие на 
определени зони за туристическо развитие; палиа-
тивни кампании за рекламиране на туристическия 
сектор в региона; липса на достатъчно финансиране 
за извършването на специализирани рекламни пос-
лания и промоции; липса на знания и информация 
относно таргетираните пазарни нужди и нуждите 
на туристите.

Сунчица Бойкова
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Кандидат-студентска кампания в Босилеград

Над 90% от зрелостниците ще продължат 
образованието си в българските ВУЗ-ове

И тази година над 90% от 
босилеградските младежи, 
завършващи средното си 
образование, ще продължат 
образованието си в българс-
ките ВУЗ-ове. Това сочат дан-
ните от анкетата, проведена 
сред зрелостниците, а органи-
зирана от страна на общината 
със съдействие на гимназията. 
Тази година Босилеградската 
гимназия ще завършат 49 уче-
ници - 40 от тях са се учили на 
сръбски, а 9 на майчин бъл-
гарски език. 

Право да кандидатстват за 
записване във висшите учебни 
заведения в Р България по 
Постановление № 103 имат 
и завършилите средно обра-
зование от вътрешността на 
Сърбия, които са с български 
произход. В общината казват, 
че около двадесетина наши 
сънародници от вътрешността 
са изразили желание да про-
дължат образованието си в 
България и са попълнили 
анкетата. Най-много от анке-
тираните са се определили за 
медицинските науки, инфор-
матика и компютърни науки, 
икономика и право. 

Заместник-кметът Стефан 
Стойков казва, че оригинал-
ните анкетни листове тези дни 
ще бъдат изпратени в Минис-
терството на образованието и 
науката на Р България, с цел 

да се вземат предвид жела-
нията на бъдещите кандидат-
студенти при определянето 
на свободните места за кан-
дидатстване. 

- За пореден път изказвам 
голяма благодарност към 
Република България, МОН, 
ДАБЧ и всички български 
институции, които дават въз-
можност на нашите деца да 
следват в българските ВУЗ-
ове и да получават качест-
вено образование по специ-
алностите, за които се опре-
делят. Що се касае до общи-
ната, съгласно решенията на 
Общинската Скупщина, ние 
и занапред ще продължим да 
оказваме логистична помощ и 
съдействие на всички канди-
дат-студенти от Босилеград, 
както и на сънародниците ни 
по потекло от Босилеград-
ско, при кандидатстването 
и записването в българските 
ВУЗ-ове, заяви той и добави, 
че общината също така ще 
породължи да оказва помощ 
и съдействие и на кандидат-
студентите, които възнамеря-
ват да се запишат в някой от 
университетите в Сърбия. На 
всички кандидатстващи поже-
лавам успех на предстоящите 
кандидат-студентски изпити 
и да се запишат в желаните 
специалности, каза Стойков. 

Миналата седмица предста-
вители на Министерството на 
образованието, Държавната 
агенция за българите в чуж-
бина, Генералното консулство 
на Р България в Ниш и КИЦ 
„Босилеград“ са запознали 
зрелостниците в босилеград-
ската гимназия с условията 
за следване в българските 
университети за българите в 
чужбина по Постановление 
№ 103. 

На абитуриентите е разда-
дено актуализирано издание 
на Рейтинговата система на 
висшите училища в България 
с подробна информация за 
всички специалности на  акре-
дитираните ВУЗ-ове в Бълга-
рия. Те били запознати, че ще 
държат квалификационни 
изпити по Български език и 
литература и Българска исто-
рия и че записаните студенти 
от чужбина имат осигурени 
общежития и стипендии.

През учебната 2018/2019 
г. Правителството на Бълга-
рия предоставя 2000 места на 
българските университети за 
кандидат-студенти от най-
различни специалности за 
българите в чужбина, а само 
за кандидатите от Босилеград 
и Цариброд квотата е 180 
места.

П.Л.Р.

“Женски ръце“ за 
празника на жената

В навечерието на празника 
на жената – 8 март, в Галери-
ята „Методи Мета Петров“ 
в Димитровград бе окрита 
изложба от катрини, сътво-
рени от женски ръце, каквото 
е и нейното название. Целта на 
организирането на една такава 
изложба е, както подчерта 
управителят Зоран Андонов, 
да се даде принос в борбата 
за равенство между половете 
и за по-голямо социално про-
странство за по-нежния пол. 
Експонираните творби са само 
една част от фонда на художес-
твения пленер „Погановски 
манастир“, а подбора им е 
направила д-р Йелена Павло-
вич, историк на изкуството от 
Белград. Тя е автор и на ката-
лога за изложбата, в който 
между другото се казва:

„Женските ръце, които са 
сътворили катините, предста-
вени на тази изложба, бяха в 
състояние да усетят и покажат 
действителноста на климата и 
на хората, с които художнич-
ките са пребивавали по време 
на пленера. Представените 

творби са извън очакваните 
конвенции за нежния, жен-
ски, емоционален живопи-
сен подход, на който липсва 
„мъжка“ сила. Напротив, те 
са отражение на зрялостта на 
художественото търсене на 
представените художнички и 
потвърждение на богатството 
на наследството на пленера 
„Погановски манастир“.

Прекрасните творби на 
авторките: Станка Тодоро-
вич, Миряна Кръстевска, 
Лиляна Мичович от Белград,  
Миряна Денков от Димит-
ровград, Бранка Веселинович 
– Нови Сад, Долорес Дилова и 
Десислава Христова – София, 
Наталия Баженова – Москва, 
Мариета Конова – Велико Тър-
ново, Саня Прибич – Загреб, 
Йелица Донков Ашанин и 
Милена Миланович – Ниш 
и др. димитровградчани ще 
могат да разгледат до 28 март, 
а женските ръце ще продъл-
жават да творят и да показват, 
че заемат важно място в обще-
ственото пространство.

Д. Х.

Бизнес форум  
Сърбия-България в Ниш 

Стопанската камара на Сър-
бия и българската Изпълни-
телна агенция за насърчаване 
на малките и средните предп
риятия  (ИАНМСП)  са пок-
ровители на Бизнес форума 
Сърбия-България, който ще се 
проведе в гр. Ниш на 19 март. 
Очаква се в срещата да участ-
ват представители от над сто 
предприятия от двете страни, 
както и кметове на общини от 
трансграничния район.

Обръщения към участни-
ците ще направят председате-
лят на Стопанската камара на 
Сърбия Марко Чадеж, българ-
ският вицепремиер по евро-
фондовете Томислав Дончев и 
вицепремиерът и министър на 

Възстановено е движението по пътя 
Босилеград - Караманица 

Пътят между Босилеград и Караманица е отново проходим. Движението 
по него бе прекъснато за около една седмица, заради свлачището и огромните 
скални късове, срутили се върху пътното платно при село Рикачево. 

Огромните скални блокове, които бяха затрупали и двете пътни ленти, не 
могли да бъдат махнати с булдозери и багери на фирмата „Трейс ПЗП Враня”, 
която поддържа регионалните пътни отсечки в нашата община, нито с меха-
низацията на Публичното предприятие за строителни площи и пътища на 
Община Босилеград, което веднага изразило готовност да окаже помощ при 
разчистването.  

За да бъдат махнати скалите от пътя, „Трейс ПЗП Враня” ангажирал спе-
циализиран багер с къртач, с който огромните блокове били разбити, а след 
това и премахнати от пътя.  

П.Л.Р. 

строителството, транспорта и 
инфраструктурата на Сърбия 
Зорана Михайлович, инфор-
мира камарата на Сърбия.

Предвидени са и три пре-
зентации – „Сърбия – вашата 
следваща дестинация за инвес-
тиране”, „Условията за бизнес 
и инвестиции в България” и 
Представяне на местните само-
управления от трансгранич-
ния район (по три общини). 

ИАНМСП  напомня, че 
през годините между Бълга-
рия и Сърбия съществуват 
традиционно добри външно-
търговски връзки и подчер-
тава, че понастоящем между 
страните действа програма 
за трансгранично сътрудни-
чество, финансирана от Евро-
пейския съюз със средства по 
Инструмента за предприсъе-
динителна помощ.

Бизнес форумът има за 
цел да насърчи директните 
контакти между сръбския и 
българския  бизнес при създа-
ване на благоприятни условия 
за развитие на двустранните 
търговско-икономически 
отношения, производствено 
коопериране, внедряване на 
добри производствени и тър-
говски практики, създаване на 
бизнес партньорства, транс-
фер на знания и технологии.

С. Б.
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Български филм за Хагския трибунал

По повод 3 март - Националния празник на 
Република Бълария, в Ниш се състоя мероприятието 
„Дни на българския филм“, по време на което бяха 
прожектирани три филма. Една от прожекциите 
носеше заглавие „Прокурорът, защитникът, бащата 
и неговия син“, а разказва за съдебните процеси 
в Хагския трибунал във връзка с престъпленията, 
извършени в бивша Югославия.

Филмът на режисьора Иглика Трифонова, който 
говори за начина, по който Хагският трибунал 
набира и обучава фалшиви свидетели за процеси, 
чийто резултат е предварително определен, предиз-
вика голям интерес. Чрез конфликт между холанд-
ския адвокат, който защитава сърбина Милорад 
Кръстич, обвиняем във военни престъпления, и 
прокурора от Хагския трибунал, който се опитва 
да го осъди на всяка цена, се разказват истории за 
оцелелите в това стълкновение - свидетели, 
обвиняеми и техни семейства. Адвокатът 
на обвиняемия, воден от професионалната 
си амбиция да участва в едно от големите 
дела на „новия правов ред”, успява да 
открие родителите на момчето – бащата 
християнин и майката мюсюлманка, и да 
доведе бащата да присъства на процеса, 
като по този начин денонсира фалшивото 
свидетелство.

Филмът е заснет в БиХ, Холандия и 
Швеция, с актьори от Франция, Швеция, 
Македония, Босна и България. Ролите 
изпълняват Роман Боранже, Самуел Фрь-
олер, Изудин Байрович, Ованес Торосян, 
Нермина Лукач, Красимир Доков, Игор 
Скварица, Лабина Митевска и др. Филмът „Проку-
рорът, защитникът, бащата и неговия син“ досега 
получи осем награди. 

Редакторът на филмовата програма в Нишкия 
културен център Деян Дабич заяви пред „Ново 
Братство”, че този филм по балансиран начин раз-
крива събитията зад кулисите на Хагския трибунал 
и ще го включи в програмата на предстоящия фес-
тивал „Нишки филмови срещи”.

В рамките на мероприятието бяха прожектирани 
и филмите „11А“ на режисьорката Михаела Коми-
това и „Жажда” на Светла Цоцоркова.

В центъра на сюжета на филма „11А“ е бивша 
спортистка, която става учителка в гимназия. За нея 

това е идеална работа, защото иска да стане препо-
давател по литература, но скоро осъзнава, че стан-
дартните методи няма да бъдат ефективни, поради 
което влиза в конфликт. Опитва се да направи всичко 
възможно, за да се справи с предизвикателствата и 
да спечели ученици. Главните роли се изпълняват 
от Яна Маринова, Ралица Паскалева, Дария Симе-
онова, Николай Сотиров, Башар Рахал и Бойка 
Велкова.

Жаждата за вода е в центъра на вниманието на 
филма „Жажда”. Майка, баща и син живеят на 
живописен хълм край село, като се прехранват 
от пране на чаршафи за близките хотели. Като 
водоснабдяването е нестабилно, те често са изпра-
вени пред липсата на вода и техния хармоничен 
свят започва да се срива. Ролите са доверени на 
Александър Бенев, Моника Найденова, Светлана 
Янчева, Ивайло Христов, Васил Михайлов, Стефан 
Мавродиев, Иван Бърнев.

Дните на българското кино се проведоха за седма 
поредна година по инициатива на Генералното кон-
сулство на Република България в Ниш и Нишкия 
културен център.                           Сунчица Бойкова

Децата са украсата на света
И тази година учениците от 

Основното училище „Стефан 
Неманя“ в Ниш се отзоваха на 
поканата да участват в отбе-
лязването на най-красивия 
български празник 1-ви март 
– празника на мартеницата 
и пролетта. Честването му 
се състоя  на 28 февруари, а 
негови организатори бяха про-
фесорът по български език във 
Философския факултет в Ниш 
Валерия Тодорова и Сдруже-
нието за сръбско-българско 
приятелство “Рила” от Ниш.

По този хубав повод прове-
дохме разговор с учителката 
Марина Цветкович, която пок-
рай образователната намира 

време и за извънучилищна 
дейност.

Сътрудничеството започна 
случайно, защото на учител-
ката Марина Цветкович  й 
хареса идеята и тя прие пока-
ната на Сдружение “Рила”. Г-
жа Цветкович работи  с децата 
в продължение на четири 
години, рецитират стихотво-
рения и ги запознава с тради-
циите и обичаите в съседна 
България.

- Каква е реакцията на де-
цата докато се запознават 
с културата на България? 
Беше ли лесно да ги заинте-
ресувате?

Трябва да кажа, че децата 
са надминали моите очаква-
ния. Най-напред ги научих за 
значението и символа на Баба 
Марта и за това как хората в 
България се поздравяват на 1-
ви март. Те не само че се инте-
ресуваха да научат, но ме изне-
надаха, като ми подготвиха 
малко представление, което 
сами си измислиха и в което 
Баба Марта първоначално 
е строга и ядосана, носейки 
студ, а след това е щастлива и 
мила и предвестява идването 
на пролетта.

- Голям брой деца ли се ин-
тересуват да участват в 
програмата?

Всяка година участ-
ват по около петнаде-
сет деца на различна 
възраст. Опитвам се да 
слушам техните инте-
реси и предпочитания 
и да ги използвам в про-
грамата. Тази година 
имахме едно момче, 
което може да свири, 
и той съпровождаше 
песента, която изпъл-
ниха съучениците му от 
трети клас. Седмоклас-
ниците говореха за 
Баба Марта. Но всички 

най-много се зарадваха на 
получените мартенички.

-Преди това имали ли 
сте някакви връзки с Бъ-
лгария?
Преди пет години учас-

твах в проекта “Българска 
иновационна мрежа”. По 
този повод с група учи-
тели посетихме основни 
училища във Видин, Бело-
градчик и Пловдив, където 
проведох уроци. По-късно 
колегите от България дойдоха 
в нашата страна и ни държаха 
уроци в няколко сърбски учи-
лища. Това бе идеален начин 
те да се запознаят с нашата 
образователна система и да 
видят разликите в контекста 
на актуалните образователни 
реформи в двете страни. Мно-
зина от колегите, които тогава 
запознах, ми станаха добри 
приятели и днес си поддър-
жаме контакти.

- Имате ли планове за нови 
проекти с България?
Ние сме близки народи и 

живеем едни до други. Трябва 
да работим за по-добро раз-
биране и сближаване между 
хората. Нашето училище е 
единственото в Ниш, което 
през последните десет години 

празнува Цветната седмица 
- седмицата преди Великден. 
През цялото това време реа-
лизираме богата културно-
художествена програма. В 
България има едно основно 
училище, което по подобен 
начин празнува Св. Петка. 
Мисля че сътрудничеството 
между нашето и това училище  
ще бъде от голямо значение 
за учениците, за да опознаят 
традициите и обичаите на 
съседната ни страна и, раз-
бира се, да се сдобият с нови 
приятели.

- Какво бихте определили 
като най-голяма мотивация 
за вашата работа?
Децата. Тяхната открове-

ност и естественото им любо-
питство са нещата, които ми 
дават енергия и нови идеи за 
работа.                             С.Дж.
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Нова книга на м-р Горан Миланов

Библиография на книги за Босилеград 1878-2016

Изложба на младата  
художничка Настасия Стойчева 

Неотдавна излезе от печат тре-
тата книга на м-р Горан Миланов 
със заглавие „Библиография на 
книги за Босилеград: 1878-2016”. 
Публикувана е на сръбски език в 
издателство на  Дружеството за 
афирмация на културата от Мла-
деновац. Това е първата му кни-
га от областта на библиотечното 
дело в Босилеградско. 

М-р Горан Миланов е един от ред-
ките хора, който отстоява идеята си да 
събира и изследва мозайката на данни 
и събития за Босилеградско, с цел да 
запази от забрава нашето минало, 

което да се съхранява и предава на 
идните поколения. Тази библиогра-
фия е само малка част от голямата 
картина, която отразява живота на 
тази област и представлява начало 
на упоритата борба за опазване на 
културното наследство на Босилеград-
ско.

- Ако националната библиография 
представлява своеобразно отражение 
на духовния прогрес на един народ 

или държава, то краеведската или 
регионална библиография представ-
лява синтезиран индикатор за кул-
турното ниво на една териториална 
област в рамките на държавата. Такава 

роля има и тази библиография, чийто 
предмет на изследването е издателс-
ката продукция на авторите, родени в 
Босилеград, и на тези, чиито корени са 
от Босилеградско, за периода от 1878-
2016 година, съответно от появата на 
първата книга с информации за Боси-
леградско до днес, казва Миланов. 

Авторът изтъква, че задачата му по 
време на това изследване е била да 
направи преглед на всички издания, 
които нашите автори са написали от 
най-различни сфери на човешкото 
познание и по този начин са допри-
несли за културното развитие на насе-
лението в Босилеградско. Стойността 
й се отразява във факта, че е уникална 
и първа библиография, направена по 
тази тема, и ще бъде облекчение за 
изследователите да намират източ-
ници в процеса на своите изследвания 
и проучвания. Тъй като предметът на 
тази библиография са само книги, в 
бъдеще ще  може да бъде разширена 
и с описание на периодични публика-
ции и статии, посочва м-р Миланов.  

Библиографията е изготвена по пра-
вилата на Международния стандарт 
за библиографско описание ISBD (M). 
Съдържа общо 432 библиографски 
единици, разделени в две основни 
части. Първата част е библиография 
на публикации на авторите, родени на 
територията на Община Босилеград, 

и наброява 347 единици, от които 178 
на сръбски, 139 на български и 30 на 
македонски език. Втората част е биб-
лиография на публикации на тема 
Босилеградско на автори родени извън 
пределите на общината и съдържа  
85 единици - 51 на български език, 31 
издадени на сръбски и 3 на македон-
ски. И в двете части единиците са под-
редени по азбучен ред. С цел по-добра 
информация и по-бързо ориентиране 
изработени са и регистри - авторски, 
предметен, на заглавия, на издатели, 
на печатници и статистически преглед 
по години.

- С предишната ми книга „Сели-
щата на Община Босилеград” пос-
тигнах голям успех и почти беше 
разграбена за минути, защото беше в 
сферата на интереса на по-широк кръг 
читатели - на първо място нашенци в 
Босилеград и преселници, след това 
учени, учители и други. За нея полу-
чих големи похвали и от академик 
Вуксанович от САНУ. Новата книга 
е своеобразен вторичен продукт на 
предишната, доработен и оформен 
за отделно ползване от по-тесен кръг 
читатели, предимно занимаващи се с 
краеведски, библиотечни, културни и 
подобни изследвания на нашия край 
и на нашето население, сподели авто-
рът.

П.Л.Р.

* Горан Миланов е роден през 1984 го-
дина. Основно и средно училище завър-
шва в Босилеград. Дипломирал се е със 
специалност география през 2008 г. във 
Великотърновския университет. През 
2017 г. се сдобива с магистърска степен 
по специалността „Библиотечно-инфор-
мационни науки“ в университета в Нови 
Сад. През 2012 г. издава книгата „Общи-
на Босилеград, географско-краеведско 
изследване”, а миналата година излезе от 
печат трудът му „Селищата на Община 
Босилеград”, в която на 1 500 страници 
са поместени подробни информации за 
всичките 37 селища и населението в тях 
за периода от далечната 1570 до 2014 
година. 

В началото на февруари 
излезе от печат поредната 
монография на димитров-
градчанина Цветко Иванов, 
този път нейното заглавие е 
„Власи“. Тази обширна моно-
графия е резултат на петго-
дишно колекциониране на 
материали. Съдържа ценни 
информации за местополо-
жението и историята на село 
Власи, както и бройни запа-
зени анекдоти за селяните, 
също така и подробна гене-
алогия за всички семейства 
по потекло от село Власи. 
Авторът подкрепя ръко-
писа с голям брой снимки 
било семейни, било битови. 

Издател на монографията 
е Народната библиотека в 
Пирот.

В края на февруари излезе 
от печат още една творба на 
Иванов със заглавие “Вяра и 
камък”. Книгата е двуезична 
- на сръбски и на български 
език. И тази негова творба е 
резултат на дългогодишните 
му проучвания, този път на 
църквите в Димитровград-
ско. Изданието е допълнено 
с информации за църкви, пос-
троени през последните пет 
години. Издател на книгата е 
Народната библиотека “Детко 
Петров” от Димитровград.

С.Дж.

Настасия Стойчева, ученичка в трети клас 
на босилеградската гимназия, запозна съграж-
даните си със своето творчество на първата 
самостоятелна изложба под наслов „Луна и 
слънце”. Изложбата бе открита във фоайето 
на  Центъра за култура, който пое и организа-
цията. Експонирани са 47 творби на младата 
художничка, изработени в техниките графика 
и акварел. На откриването присъстваха много 
съученици на Настасия, нейни преподава-
тели и директорът на гимназията Владимир 
Григоров, роднини, близки и почитатели на 
изобразителното изкуство. 

Настасия ни разказа, че е отличничка и 
че свободното си време изпълва с рисуване. 
Любовта й към този вид изкуство идва още 

когато е била ученичка в началните класове на 
основното училище. Най-много обича да твори 
портрети на известни холивудски актьори и 
на свои близки, приятели и съученици. 

- Най-любимия ми портрет е този на баща 
ми Стеван, казва Настасия, гордо посочвайки 
рисунката. На изложбата представих творбите 
си, които рисувах през последните пет години. 
Вдъхновение черпя от нещата около себе си, от 
всичко което ми харесва, или по някакъв начин 
ме вълнува. Рисуването ме отпуска и ме прави 
по-щастлива, сподели художничката.

Настасия е първо дете в семейството на 
Стеван и Ясмина Стойчеви от Райчиловци. 
Сестра й Дария е ученичка в осми клас и 
тя също обича да рисува, а има и по-малък 

брат Никола, който е ученик в пети 
клас.  

Младата художничка изказа 
голяма благодарност към семейс-
твото и съучениците си, които я 
окуражили да покаже творбите си 
на тази изложба, както и към орга-
низатора Центъра за култура.  

Настасия ни разказа още, че освен 
към изобразително изкуство, изпитва 
интерес и към история и биология, 
а пише и стихове на любовна тема-
тика. Въпреки че в момента все още 
не е решила какво ще следва, но един 
от вариантите може би ще бъде и 
изобразителното изкуство.                                  

 
П.Л.Р.

Монография 
за село Власи
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Весна Николов
Как работи музейна сбирка към една библиотека

Местната музейна сбирка към Народната  
библиотека „Детко Петров” в Димитровград

Заключително мероприятие по проекта „По-добър живот за бежанците и мигрантите”

Материалното културно 
наследство на димитровград-
ския край се събира, обра-
ботва и съхранява в Местната 
музейна сбирка към Народ-
ната библиотека “Детко Пет-
ров”. Сбирката съществува от 
1962 година, а от 1996 г. е част 
от Народната библиотека. Раз-
полага с над 2500 предмета, 
които свидетелстват за  бога-
тото културно наследство на 
този край. Най-старите пред-
мети са от периода на праис-
торията, от античния, визан-
тийския и турския периоди, 
до предметите, които са били 
в употреба до 50-те години 
на  XX век. Местната музейна 
сбирка и библиотеката участ-
ват в съвместни програми, как-
вито са изложби на рисунки с 
мотиви от културното наследс-
тво, театрални  представления 
и телевизионни предавания. 

Първата идея за събиране 
на културното богатство, като 
част от общото развитие, исто-
рията и традицията на този 
край, се ражда най-напред 
сред просветните и културни 
дейци и сред ученици от 
този район. Към края на 1958 
година в Основното училище, 
тогава носещо името “Моша 
Пияде”, е създаден Клуб на 
младите археолози, чиито 
членове работят върху събира-
нето на старини от този край. 
“Клубът има нумизматична 
сбирка, сбирка от накити и 
други предмети, а до края на 
учебната година е запланувано 
да открие и музей в своето 
училище” (в. “Слобода” № 
480, Пирот, 1.11.1958 г., стр. 
4). Един от инициаторите за 

събирането  на старините е 
Богдан Николов, тогавашен 
учител по рисуване в местното 
училище, както и Кръста Пет-
ров, учител по история и гео-
графия в основното училище 
в село Поганово.

В статията под заглавие “В 
Димитровград открит учили-
щен музей” се споменава, че 
през месец март по повод две 
години от смъртта на Моша 
Пияде, чието име носи учи-
лището,  Клубът на младите 
археолози е открил училищен 
музей. Покрай останалите 
предмети “музеят притежава 
сбирка на оръжия, нумизма-
тична сбирка, сбирка от марки, 
накити, съдове и пр. В него се 
намира вътрешността на стара 
димитровградска къща (ижа): 
оджак, огнище и покъщнина, 

която е използвана в мина-
лото” (в. “Слобода” № 498, 
Пирот, 21.3.1959 г., стр. 4). 

Така, благодарение на тези 
хора и на техните пионерски 
крачки за събиране на култур-
ното богатство, в Димитровг-
рад се създава ядрото за по-

нататъшните изследвания на 
миналото на този край. Тези 
първи стъпки не остават без 
отзвук. През 1962 г. Общин-
ският съвет в Димитровград 
сформира комисия, която е 
озадачена да работи върху 
събирането на материали от 
околните села. Сретен Игов, 
зает в тази институция,  и 
неговите колеги търсят пре-
димно народни носии, кера-
мични и дървени съдове, 
накити, правят първите оби-
колки на околните местности 
и откриват археологически 
находища. Събраният мате-
риал е поместен в Центъра 
за култура в Димитровград, 
така че 1962 година може да се 
счита за година на създаване 
и начало на работа на Музей-
ната сбирка в Димитровград.

По препоръка на култур-
ната общност в града през 1965 
г. е сформиран Инициативен 
съвет за създаване на музей. 
През 1969 г. сбирките от основ-
ните училища в Димитровг-
рад и село Поганово се при-
съединяват към Музейната 

сбирка в Центъра за култура. 
До 1996 година тя е част от 
дейностите на Центъра за кул-
тура, където покрай библи-
отеката съществуват и кино, 
културно-художествено дру-
жество и театър. Постоянната 
изложба на сбирката е била 
разположена във фоайето, на 
стълбите и в Малката зала. 
От една страна е било добре, 
защото експозицията са могли 
да видят много наши съграж-
дани и гости, които са посе-
щавали различни програми,  
от друга пък не е добре, тъй 
като няколко предмети са 
откраднати, защото били без 
надзор.

През 1996 година 
библиотеката се 
отделя от състава на 
Центъра за култура, 
понеже се  създава 
нова институция 
- Народна библио-
тека, която се пре-
селва в сградата 
на някогашното 
основно училище 
(„Камикат“). Музей-
ната сбирка също се 
мести и започва да 
работи като един от 
отделите на библи-

отеката. Постоянните  архео-
логическа и етнографска екс-
позиции през последните 20 
години се намирали в едно от 
помещенията на сградата на 
Народната библиотека. Днес 
Местната музейна сбирка 
се сдоби с отделна сграда в 

двора на библиотеката. Адап-
тирането на един стар обект 
за съхраняване на музейните 
предмети и голям амфитеатър 
покрай него са построени  бла-
годарение на Министерството 
на външните работи на Р Бъл-
гария, което отпусна средства 
за изграждането им. Там сега 
се намира постоянна изложба, 
а организационно Музейната 
сбирка продължава да е към 
Народната библиотека.

Местната музейна сбирка е 
една от редките, които същес-
твуват в рамките на библио-
теки. В Сърбия такива неса-
мостоятелни сбирки има в 
десетина по-малки  градчета, 
някои от които са към цент-
рите за култура или народни 
университети (Чайетина, Бела 
паланка, Брус, Свърлиг, Тръс-
теник...).

В момента Музейната 
сбирка съдържа над 2500 пред-
мета, снимки и документи, 
които свидетелстват за живота 
в тези краища. Сбирката се 
състои от няколко основни 
експозиции – археологическа, 
етнографска, историческа и 
нумизматична. В сбирката 
покрай  керамични и дър-
вени предмети, носии, накити, 
оръжия и инструменти, има 
и пиротски и чипровски 
килими, икони и колекция 
на честитки и пощенски карти 
от края на 19-и и началото на 
20-и век.

(Продължение в  
следващия брой)

Заключителното меропри-
ятие по проекта „По-добър 
живот за бежанците и миг-
рантите”, който реализира 
Международната мрежа за 
помощ ИАН със съдействието 
на Комисариата за бежанци и 
миграции на Република Сър-
бия, Община Босилеград, Цен-
търа за кутура „Босилеград” и 
Музикално-оперно-театрал-
ната организация МОТО, бе 
организирано в Центъра за 
култура в Босилеград. Реали-
зацията на проекта, който има 
за цел създаване на по-добри 
условия за живот на мигран-
тите в бежанския център в 
Босилеград и интегрирането 
им в обществото, са подкре-
пили Посолството на Кралст- 
во Норвегия и Групата 484.

Присъстващите на събити-
ето най-напред имаха възмож-

ност да разгледат изложбата 
на ръкоделия, изработени 
от текстил, които жените в 
бежанския лагер в Босилеград 
са направили по време на 
работилниците, организи-
рани в рамките на проекта. 
На концерта, който последва 
изложбата, малчуганите от 
бежанския лагер изпълниха 

редица песни на арабски, 
английски и сръбски език, 
които са научили по време на 
музикалните кръжоци. Цен-
трално място в програмата 
зае театралното представле-
ние „Поне да не съм жена”. 
Пиесата, чийто автор е Нина 
Джувер, е създадена по раз-
казите на Махбоуб Тахери, 

която временно е настанена в 
бежанския лагер в нашия град. 
Режисьор на постановката е 
Владан Джуркович, а ролите 
изпълниха белградските акт-
риси Милица Стефанович и 
Вая Дуйович. Костюмите са 
изработени от участничките 
в творческите работилници, 
а техническата подкрепа бе 
на Центъра за култура „Боси-
леград”. 

В пиесата се говори за мла-
дата афганистанка от Иран 
Захра, която не приема пози-
цията, която има в своята 
страна като жена и търси нов 
шанс за себе си. След теж-
кия път, който е трябвало да 
премине, изправена е пред 
последното, но може би най-
трудното предизвикателство 
- получаване на убежище. По 
време на разговорите със слу-

жителката в миграционния 
център по име Фатима, Захра 
трябва да я убеди, че причи-
ните й за търсене на убежище 
са оправдани. Изказванията й 
постепено разкриват всички 
трудности, през които е пре-
минала през живота си и по 
пътя до миграционния цен-
тър, и разкриват една истин-
ска героиня на модерните 
времена.

В рамките на проекта, който 
е реализиран в продължение 
на шест месеца, е построена 
и детска площадка в двора на 
бежанския лагер, поместен в 
старата болница в Босилеград, 
а организирани са и групови 
и индивидуални сесии, с цел 
психосоциална подкрепа на 
мигрантите.  

П.Л.Р.
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Св. 40 мъченици 
– Младенци

Празника Св. 40 мъченици Севастийски или 
в народния празничен календар наричан още 
Младенци нашата православна църква чества на 
22/9 март. На този ден се почитат четиридесеттеози ден се почитат четиридесеттесе почитат четиридесетте четиридесетте 
войника от арменския полк в гр. Севастия, които 
след жестоки мъчения загиват за своята вяра по 
време на преследванията на християните от импе-е-
ратор Лициний (I�� в.). Според старите християн- Лициний (I�� в.). Според старите християн-ите християн-те християн-е християн- християн-
ски писания, светите 40 мъченици са били римскии писания, светите 40 мъченици са били римски, светите 40 мъченици са били римски 
войници млади момчета, които тайно изповядвали млади момчета, които тайно изповядвали, които тайно изповядвали 
християнството. Техният полк е бил разположен в 
малоазиатския град Севастия. След като биват раз-
крити, са подложени на жестоки мъчения и загиват, са подложени на жестоки мъчения и загиват са подложени на жестоки мъчения и загиват и загиватагиват 
всичките. Това става през 320 г. от н.е. Православната. Това става през 320 г. от н.е. Православната г. от н.е. Православнатаг. от н.е. Православната от н.е. Православнатаот н.е. Православната 
църква по-късно ги канонизира. 

Нека се запознаем и с житието на светите 40 
мъченици: Император Линикий издал строги указиИмператор Линикий издал строги укази 
против християните. В един полк в арменския гр. 
Севастия се намирали тогава четиридесет войници, 
които изповядвали християнската вяра. Те се отли-
чавали с неустрашимата си храброст в битките и 
ревностно изпълнение на своите задължения и 
затова били обичани и уважавани от всички. 

Стигнала до Севастия повеля християните да 
бъдат принуждавани да се покланят на езичес-
ките богове. Тогава Агриколай, воеводата на града, 
повикал при себе си тия войници и им съобщил 
царската повеля. Те единодушно отказали да се 
поклонят на боговете. Войводата ги заплашил с 
мъчения и смърт, ако упорстват в своето решение, и 
им обещал почести и богати дарове, ако се отрекат 
от Христа. Но заплахите и обещанията останали 
безсилни и войниците били отведени в тъмницата 
до другия ден. 

Агриколай се надявал, че те като размислят, 
ще променят своето намерение; но те в молитва 
почерпили нови сили. Чудесното видение, в което 
Господ им обещал помощ и спасение, още повече 
закрепило тяхната вяра. На другия ден те пак обя-
вили на войводата, че по-скоро ще умрат, отколкото 
да се отрекат от истинския Бог. За да ги склони, 
Агриколай употребявал ту заплахи, ту ласкави думи 
и обещания. Като видял тяхната непреклонност,Като видял тяхната непреклонност,ато видял тяхната непреклонност, 
заповядал пак да ги отведат в тъмницата. След една. След една След една 
седмица пристигнал царският пратеник Лисий, за 
да съди войниците. Когато те дошли в съда, Лисий те дошли в съда, Лисийте дошли в съда, Лисий 
казал на Агриколай: “Вероятно, тия люде биха 
желали да получат по-големи почести?” След това, 
като се обърнал към тях, казал: “Сами изберете 
участта: ако се поклоните на боговете, ще получите 
високи чинове и богати дарове. Ако ли упорствате 

в заблужденията си, ще бъдете лишени от военно 
звание и предадени на мъчения.” 

- Не само военното звание, но и живота ни вземете 
– отговорил Кандид, - защото за нас по-драгоценно 
и по-почтено от всичко е името на Христа, нашия 
Бог. 

Тогава Лисий заповядал да ги бият по устата с 
камъни. След това отново ги завели в тъмницата. 
Цяла нощ те прекарали в молитва и пеене на псалми 
и чули от небето думите: “Който вярва в Мене, и да 
умре, ще оживее. Дерзайте и не бойте се от крат-
ковременни мъки!” 

Доведени на другия ден при Лисий, те на всички 
негови увещания и заплахи отговорили: “Прави с 
нас каквото искаш! Ние сме християни и няма да 
се поклоним на идолите!” 

Това станало през месец март. Времето било 
студено и духал силен вятър. Лисий заповядал да 
поставят мъчениците през нощта в езерото, което 
се намирало близо до града. Пазели ги войници и 
тъмничният стражар. В същото време мъчителят 
заповядал – недалеч от тях, край езерото, да затоп-
лят баня, та замръзналите от студа да се подма-
мят и да прибягнат в банята. Лисий се надявал, че 

войниците–християни не ще издържат това ново 
мъчение, защото през нощта било много студено 
и цялото езеро било сковано от лед. Един от тях 
наистина не устоял докрай; той излязъл от езе-
рото и се затичал към топлата баня, но на прага 
й паднал мъртъв. А другите с твърдост понесли 
страданията, не преставайки да се молят и да пеят 
псалми. Посред нощ изведнъж ги осияла чудна 
светлина. Тъмничният стражар видял светлината, 
която озарявала светите мъченици. Той видял и 
светли венци, които се спускали над главите на 
всекиго от тях. Внезапно съзнанието за истината 
проникнало в неговата душа. Той си снел дрехата 
и като извикал: “И аз съм християнин!” – влязъл 
в езерото и застанал при мъчениците. “Господи 
Боже – казал той, - вярвам в Тебе! Приеми и мене в 
числото на Твоите раби и удостой ме да страдам за 
Твоето свято име!” Така се попълнило пак числото 
40 на светите изповедници Христови. 

На другия ден Лисий като узнал, че войниците 
са още живи, предал ги на нови изтезания и най-
после ги наказал със смърт: с чукове им строшили 
колената. В страшни мъки войниците–християни 
предали Богу душите си. Тъмничният стражар 
споделил тяхната участ. След три дни светите 40 
мъченици се явили на севастийския епископ Петър 
и му казали да прибере костите им. Той заедно с 
християните от града нощем отишъл и при чудното 
сияние, което озарило мястото, където лежали 
костите на светите мъченици, ги събрал и извадил 
от езерото. езерото.. 

Във връзка с празника историята е забелязала 
и следното събитие - Българският цар Иван Асен 
ІІ построил в столицата си Търново храм в чест на храм в чест на в чест нав чест на 
40-те севастийски мъченици по случай победата надпо случай победата над 
епирския деспот Теодор Комнин при с. Клокотница. 
Битката станала в деня на св. 40 мъченици – 9 март 
1230 година. Победителят цар Иван Асен ІІ бил 
тържествено посрещнат от търновските граждани 
в с. Мерданя. В чест на тая среща край селото е бил 
построен манастир “Свети четиридесет мъченици”, 
който и сега съществува. 

Сред народа е известен обичая по случай празника 
да се месят обредни хлябове (младенци, при насесят обредни хлябове (младенци, при нас(младенци, при насмладенци, при нас, при нас 
младенчета) – 40 на брой във всяка къща. Преди да – 40 на брой във всяка къща. Преди даПреди да 
бъдат изпечени хлебчетата се надупчат с дрянова 
клонка (за здраве), след изпичането се прекаждат,рекаждат, 
намазват се с мед и се раздават на домашните,се с мед и се раздават на домашните, с мед и се раздават на домашните,се раздават на домашните, раздават на домашните,дават на домашните, 
роднини и близки. Още един обичай се практикува. Още един обичай се практикуваОще един обичай се практикува 
на този ден – на младите брачни двойки, които са се 
оженили в периода от миналогодишния празник 
до този и все още нямат деца, им идват гости, 
които им носят подаръци. Правилно е, ако решат 
да практикуват празника по този начин, трапезата трапезата 
за гостите да е постна, тъй като се пада по време на 
Великденските пости. Честито на всички!

Подготви Д. Христова

В организция на Центъра за култура „Босилеград”

Празничен концерт 
по повод 8-ми март

По повод Деня на жената - 8-ми март, Центърът 
за култура „Босилеград” в навечерието на празника 
организира концерт в Голямата зала с участие на 
певци и музиканти от Босилеград.  

Пред публиката, която беше изпълнила залата, се 
представиха певците: Горан Младенов, Добри Мила-
нов, Райна Стоянова, Асен Стоименов, Милена Бори-
сов, Иван Стоянов, Бояна Георгиев, Деян Господинов 
и Стефан  Спасов. Придружавани от оркестъра към 
Центъра за култура, те изпълняваха народни песни 
и известни хитове на бройни фолк звезди. 

В края на програмата професор Димитър Русев 
от Силистра, който обучава музикални и певчески 
таланти в Центъра за култура, изпълни български 
народни хора на акордеон.  Русев по време на изпъл-
ненията бе съпътстван от останалите членове на оркес-
търа.                                                                          П.Л.Р.
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Писма на читатели

Благодарност
Чрез нашия вестник „Ново 

Братство” желая да израза своята 
благодарност към огнеборците от 
Димитровград, които на 23 февру-
ари, след повикване около 19 часа, 
дойдоха буквално за две минути, 
за да осуетят пожар от по-голям 
мащаб и да загасят запаления 
комин на моята къща.

Бяха двама огнеборци, единия 
се казва Чеда, а на другия за съжа-
ление, не успях да науча името. 
Чеда, с помощта на колегата си, 
за секунди се качи на покрива и 

загаси пламналия комин. След 
това провериха каква е ситуаци-
ята на тавана, очистиха комина 
и кюнците, откъдето всъщност 
е тръгнал пожара, след което 
всичко върнаха в предишното 
си състояние. Сутринта пожар-
никарят Чеда дойде да провери 
какво е положението.

Голяма благодарност за 
експедитивността на тези 
хора, за изказаната им чове-
щина и успокоителните думи. 

Лидия Антова, Площад „Стро-
шена чешма“, Димитровград

След обилните снеговалежи в Босилеградско

Почистени махленските пътища 
Наградата пристигна в Белеш

Късметлии в най-новата 
наградна игра „Вземи смет-
ката и спечели“ станаха и 
нашенците Лоза Митов и 
синът й Драган от крайград-
ския квартал Белеш. В пър-
вото изтегляне на наградите, 
което се състоя на 3 март, те 
спечелиха автомобил марка 
“Fiat 500l”, цената на който 
на пазара е около 15 000 евро. 
Щастието, което ги сполетя, те 
радушно споделят с околните, 
а приеха да го направят и пред 
„Ново Братство“.

Лоза Митов ни разказа, че 
постоянно участват в различни 
игри с награди, най-ценното 
което спечелили досега, е 
мултимедиен пакет (LCD тв, 
D��D плейер, мини уредба, 
цифров фотоапарат и циф-
рова камера) в играта „Бинго“. 
Но този път наградата е нещо 
особено. До първото изтегляне 
в играта „Вземи сметката и 
спечели“ Митови изпратили 
38 плика със сметки, единия от 
които им донесъл наградата. 
На въпроса ни следили ли са 
по телевизията предаването и 
какво е станало, когато е чула 
името си, Лоза казва: „Да, 
бяхме пред телевизора и гле-
дахме изтеглянето. Момента, 
когато изтеглиха плика с 
моето име, аз немога да ви 
опиша. Такова огромно щас-
тие само трябва да се изжи-
вее.“ След това и официално 
по телефона били осведомени 
от организаторите, че са пече-
ливши. Последвали честитики 
и празнуване. След няколко 
дена трябвало и да си вземат 
наградата.

„Наградата ходихме да си 
вземем на 8 март в Крагуе-
вац, подарък за празника на 
жената. (б.а. Крагуевац е цен-
тър на автомобилната индуст-
рия в Сърбия. В завода на ита-
лианската компания “Фиат” 
в този град се произвеждат 
различни модели леки авто-
мобили. Оттам го взима и 
Лоза). Хората, които ни пос-
решнаха там, бяха изключи-
телно любезни, пожелаха ни 
добре дошли и ни честитиха 

за наградите. Ключовете на 
автомобилите на всеки от 
печелившите връчи министъ-
рът на труда Зоран Джодже-
вич“, обясни ни късметлий-
ката Лоза.

Тя въодушевено ни разказа, 
че е изключително доволна от 
наградата. Разбира се, всеки 
който участва той се и надява 
за печалба, нейните надежди 
не били напразно. Както 
подчерта, тази награда за нея 
представлява огромно удовол-
ствие и неописуемо щастие.

Синът й Драган е зает на 
ЖП гарата в Димитровград. 
Разказа ни, че кара кола стара 
30 години: “Така че тази пре-
красна награда, която майка 
ми спечели, е в точния момент 
и ни е добре дошла“, допълни 
Драган.

Чисто новият автомобил 
“Fiat 500l” вече е в двора на 
Митови, пожелахме им да са 
живи и здрави и колата да 
им служи дълги години. Те 
казаха, че ще продължат да 
участват в наградните игри, 
защото никога не се знае може 
още някоя награда да се случи, 
а ние им го пожелахме от 
сърце. 

Приключихме с думите на 
Драган: „Дано всеки спечели 
по някоя награда, за да почувс-
тва и да разбере какво е това 
удоволствие и щастие!“

Д. Х.

Кръгла маса в икономическия факултет в Ниш

Производство и пласмент на лечебни билки в  
общините Босилеград, Димитровград и Търговище

Обилните снеговалежи, които засегнаха 
Босилеградско в края на миналия и в нача-
лото на този месец, образуваха дебела снежна 
покривка във високите планински райони и 
блокираха движението по пътищата. В Дога-
ница, Плоча, Дукат и в другите по-високи села 
преспите достигали и по няколко метра. 

В координация с Общинския щаб за защита 
при бедствия за почистването на снега бе анга-
жирана цялата механизация на Публичното 
предприятие за строителни площи и пътища 

на Община Босилеград, чиито екипи успешно 
се справили със задачата и възстановили дви-
жението по пътищата и в най-високите пла-
нински райони. Директорът на Публичното 
предприятие за строителни площи и пътища 
Страшко Апостолов каза, че за почистването 
на пътищата в планинските села били ангажи-
рани 3 булдозера, докато с грейдера и с другата 
механизация е почистван снега от улиците в 
града и село Райчиловци, както и в други села 
в общината.                                                 П.Л.Р.

Във факултета по иконо-
мика на Нишкия университет 
се проведе кръгла маса на тема 
„Шанс за развитие на югоиз-
точната част на Сърбия със 
специален фокус върху общи-
ните Босилеград, Димитров-
град и Търговище”, на която 
присъстваха заместник-кметът 
на Община Босилеград Сте-
фан Стойков и инжинерът по 
екология в Общинската адми-
нистрация Микица Василев.

На присъстващите бе пред-
ставен проектът „Производс-
тво и пласмент на лечебни 
билки със специален фокус 
върху общините Босилеград, 

Димитровград и Търговище”, 
който е спечелил втора 
награда от конкурса на Аген-
цията за развитие на Сърбия. 
Проекта са изработили група 
студенти от икономическия 
факултет под ръководство на 
професорите Сретен Чузович 
и Светлана Соколов Младе-
нович. По време на кръглата 
маса, на която присъствали и 
професори от юридическия 
факултет в Ниш, са разиск-
вани възможностите и начи-
ните за осигуряване на средс-
тва за реализация на този и 
подобни проекти.

Стойков изтъкна, че той 
запознал присъстващите 
с природните потенциали 
на общината и с актуалната 
обстановка в сферата на съби-
рането и изкупуването на 
лечебни растения. „Нашата 
община активно ще се включи 
в създаването на по-добри 
условия за развитие на тази 
област и ще продължи да 
укрепва сътрудничеството с 
факултетите по икономика и 
право на Нишкия универси-
тет, които са готови да пре-
доставят безплатни услуги“, 
добави той.

П.Л.Р.
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РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел за местна данъчна администрация,  
земеделие и опазване на околната среда 
№ 501–1/2018–14/14
Дата: 05.03.2018 год.
Димитровград
А.И.

На основание чл. 25. а във връзка с чл. 29. Закон за оценка на околната среда („Офици-
ален вестник РС“ 135/04, 36/09), е дадено следното

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, че този орган 

взе Решение относно одобрение на Изследване за оценка на въздействието на проекта 
„Завод за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми чрез механична обработка“ в 
Димитровград, работна зона „Белеш“, на кадастралните парцели № 2/11 и № 5464 КО 
Лукавица (№ 501-1/2018-14 от 05.01.2018 год.)

В помещенията на Отдела за Местна данъчна администрация, земеделие и опазване 
на околната среда, ул. Балканска № 14, Димитровград, може да се направи проверка 
върху взетото Решение всеки работен ден от 10-14 часа, в рамките на 15 дена от деня на 
публикуване на съобщението. 

Срещу това решение, лицето, отговорно за проекта, може да подаде жалба до ком-
петентен орган от втора инстанция в рамките на 15 дена от деня на приемане на Реше-
нието, а чрез този орган. Заинтересованата общественост може да подаде жалба срещу 
това решение до компетентен орган от втора инстанция в рамките на 15 дена от деня на 
публикуването му в медиите, а чрез този орган. 

ОТДЕЛ ЗА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ,  
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Босилеградски планинари изкачиха  
върховете Трем и Голям Въртоп

Възпоменание
Навършиха се ДЕСЕТ ГОДИНИ  

от смъртта на  
МИЛЧА АЛЕКСАНДРОВ  

от Долна Любата 
(1950 - 2008)

Благодарим ти за обичта и за добрините, 
с които ни даряваше! Вечно ще пазим от 
забрава хубавите спомени за теб.

Поклон пред светлата ти памет!
От съпругата Дешка и  

децата Миланка, Вера и Ясмина със семействата си

Възпоменание
На 30 март се навършват ПЕТНАДЕ-

СЕТ ГОДИНИ, откакто се престави в Гос-
пода обичаната ни майка, баба и прабаба

ЕВДОКИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА 
– Троянка Йовшина 
От Цариброд (1922 – 2003)

Вечния й дом в Царибродските гробища 
ще посетим и ще отслужим панихида на 

30 март от 11 часа. Каним близки и познати да ни придру-
жат.
В Бога мъртви няма! Блажени са ония, които Той е избрал 
и приел, защото душите им ще бъдат настанени на доб-
ро място, където няма болка, ни печал, нито въздишка, но 
живот безкраен. Скъпа наша, почивай си от трудовете в 
селенията на праведните! 
Вечна и блажена да бъде паметта ти!

От синовете Георги, Ангел, Любен и  
Слободан и дъщерята Любка със семействата си

Членове на Спортното сдру-
жение за планинарство „Мла-
дост” от Босилеград участваха 
в изкачванията на връх Трем 
на Сува Планина и връх Голям 
Въртоп на планина Грамада на 
Власина. Заедно с още около  
1 000 планинари и любители 
на пешеходния туризъм от 
Сърбия, България и Македо-
ния те се включиха в иници-
ативата „Зимно изкачване на 
Трем”, което за 22 пореден 
път организира Панинарс-
кият клуб „Железничар” от 
Ниш. Това бе първо участие 
на нашите планинари в изка-
чването на Сува планина. 

 Трем е с надморска висо-
чина 1 810 м и е най-висо-
кия връх на Сува планина. 
Общата дължина на трасето 
била около 12,4 километра. 

Групата потеглила от село 
Долни Душник. След няколко 
часа катерене пристигнали до 
местността „Девоячки гроб“, 
където организаторите ги 
почерпили с топъл чай, а 
оттам продължили към връх 
Трем. Накрая за всички учас-
тници организаторите осигу-
рили и обяд.  

Десетина планинари от 
босилеградското сдружение 
за планинарство участваха и 
в изкачването на връх Голям 
Въртоп (1 721 м) на планина 
Грамада на Власина, органи-
затор на което бе Планинар-
ското сдружение „Преслап“ 
от Ниш. В инициативата се 
включили планинари от Сър-
бия, България и Македния и 
то от градовете Ниш, София, 
Перник, Босилеград, Сурду-

лица, Предеяне и Куманово. 
Маршутът този път минавал 
през махала „Миленковичи“ и 
гъстата брезова гора до върха 
- общо 8,5 километра, а раз-
ликата във височината била 
около 500 метра. Въпреки 
трудните условия - големите 
снежни преспи и мокрия сняг 
по трасето, всички участници 
успели да покорят върха. 
Водачи на групата били чле-
новете на клуба „Преслап” 
- Мирослав Докман, Ненад 
Стефанович и др. 

11-годишната Наталия 
Николова от Босилеград била 
най-малкия участник в изка-
чването на планина Грамада. 
Симка Джонев, председател 
на Планинарското сдружение 
„Младост“, изрази удоволс-
твие от успешното предста-

вяне на боси-
леградските 
планинари 
в двете ини-
циативи и 
подчерта, че 
и този път 
разходите 
за участието 
им изцяло 
п о е л а 
О б щ и н а 
Босилеград.  

 
П.Л.Р.

Тъжен помен

Във вторник на 20 март се навър-
шват ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ, откакто 
се разделихме с нашия скъп съпруг, 
баща, брат, свекър и дядо

СРЕТЕН ИГОВ 
От Димитровград 

(1937 – 2018)
Панихидата ще отслужим на 20 март от 12 часа на димит-

ровградските гробища. Каним роднини, близки и познати 
да ни придружат.

Достойно извървя своя земен път, почивай си сега в 
царството на праведниците! Вечна и блажена да бъде  
паметта ти!  
                                                                       От семейството

Скръбна вест
С дълбока скръб съобща-

вам, че на 3-ти март са тра-
гично починали братята

МИЛАН СТАМЕНОВ 
(1961 - 2018) 

и     
АЛЕКСАНДЪР  

СТАМЕНОВ  
(1958 - 2018) 

по потекло от Горна 
Лисина, живели в Сплит, 

Хърватска

Братя Стаменови били 
планинари и постоянно 
пребивавали на планина 
Мосор над Сплит, където 
и в трагичната вечер 
били с приятели на хижа. 
По някое време Милан 
излязъл да налее вода от 
извора наблизо до хижата. 
Там най-вероятно се под-
хлъзнал, паднал и оста-
нал да лежи неподвижен. 
По-старият му брат Алек-
сандър се опитал да му 
помогне, обаче сърцето му 
не издържало и той почи-
нал до него на място. 

Дълбок поклон  пред 
светлата ви памет! 

Почивайте в мир!
Последен поздрав от вашия 

събрат Божко от Горна 
Лисина



Здраво баба Сускье, живо 
здраво и на тебе деда Луле

Преди некой дън ни окну дете, да му извадимо извод, 
уверенье за държавянство и йош некикви документи из 
общину. Нещо ме беше укочил гърбинякат, та отиде 
бабата да завърши работу. Бърже се  върну и рече дека 
све завършила, само йедно не могла. 

- Мани, рече, они у общинуту се поправили – за час 
све ми дадоше и не узимаю паре за сви документи. 
Даваю нещо и джабе, да не поверуйеш. Само за уве-
ренье за държавянство мора да се иде у Пирот. Детето 
се там родило и мора да се иде.

- Ко тека, па последнье дватрийес године сва деца 
се раджаю у Пирот, па сви ли мораю да иду тамо. 

- Мора, каже бабата. 
- Па я сам се родил у село, са у село ли требе да идем? 

При кога да идем, ка йе селото запустело, а нема ни 
месна канцелария. 

-  Ма селскьете кньигье донели  у град, не мора да 
идеш у село, пак че бабата.

- Па що тъгай не донесу и тея кньигье из Пирот, да 
не мора да идемо у Пирот. 

- Ма одека я да знам, подокну ми бабата. Айде се 
размърдай и ютре вачай аутобусат. Па питай доле 
защо не су донели кньигьете, а немой тука мене да 
давиш. 

Кво че правим, сабале вати аутобусат и отидо у 
Пирот. Улезо у некикъв много убав услужни център 
и ако очете да ми веруйете, за десетина минути ме 
услужише и завърши работу. Плати за увереньето, 
оно се одма тамо плача и ка га узо, пита девойчето. 

- Чере, знайеш ли защо нийе царибро-
чанье мора да плачамо увереньето 

500 динара по скупо од пирочанье? 
Нийе смо много по-сиромащия од 

пирочанци, а по-скупо да плачамо? Девой-
чето ме чудно погледа, притрепча ко сойкьа на юго-
вину и рече. 

- Дедо, нема разлика, за сви йе исто. Ко тека плачаш 
500 динара по-скупо? 

- Па те кико, дете. Да дойдем до Пирот и да се вър-
нем, мора да исповъртим 500 динара за автобусат.

- Е па дедо, я това незнам, ама тека йе прописано, 
одговори ми девойчето.

- Ма можеш ли чере баремка да ми кажеш, ко 
изводат за раджанье могу да узнем у Цариброд, а 
увереньето не могу? Нали иста държава дава и изво-
дат и увереньето. Нали се вале на сва уста дека йе све 
умрежено, може од дома да плачаш све. И кво би 
било да се йе унучето родило у ероплан над Кину, да 
речемо. Морал ли би да тражим еропланат у кой се йе 
родило детето или да идем у Кину. Еве оцутра додека 
се облачи да дойдем тука, чу дека у Кину и тия що 
просе имаю некикве картице, па преко ньи просе?!

Девойчето сви рамена, усмину се некико колка йе 
оно виновно. Дожале ми за ньега и реко да га вечимка 
не давим. Оно си гледа работу, не йе ядното виновно 
за това що цариброчанье мораю да плачаю по-скупа 
увереньа. Ама кво праве тия що доносе тия закони 
и се бусаю у груди ко су савремени, дека ни повели 
у Европу. Мислим си, кви су недъгави, ако ни верно 
одведу тамо и Европа че пропадне. 

Айд у здравлье баба Сускье, много ми поздрави 
деда Лулу.

Деда Манча

16 март 2018 година
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Вицов е

АфоризмиАфоризми             Симеон КОСТОВАфоризми             Симеон КОСТОВАфоризми
Недостатъка свобода в медиите внасяме от 

чужбина. 

Че какво ако моя докторат е плагиат? И властта е 
плагиат и никому нищо.

Изглежда, че за спасение на държавата 
пенсионерите ще връщат и заплатите, които са 
получавали докато са работили.

Убиха ми  отечеството. Сега живея като сираче.

Сменям пол за политически монопол.

Блазе на децата в гей браковете, не трабва да се 
определяват дали повече обичат мама или тате. 

Защо осъждат Пандора? Тя поне ни остави 
надеждата. 

И за извънтелесно оплождане трябва рушвет. 
Значи и бялата чума се лекува на черно.

Ако тряба всички ще изгинем, само да обезпечим 
свобода на поколенията.

Всичките наши владетели имат историческа задача 
– да владеят.





















Зимата си 
отива!

Журналист отива на село 
да прави статистическо про-
учване за продуктивността на 
овцете. Запътва се към един 
овчар и го пита:

– Извинете, колко литра 
мляко дават Вашите овце?

– Кои? Белите или чер-
ните?

– Ами…Белите…
– 2 литра мляко.
– А черните?
– 2 литра мляко.
– Добре…а колко кило-

грама вълна дават?
– Кои? Белите или чер-

ните?
– Ами…Белите…
– 2 килограма.
– А черните?
– 2 килограма.
– Добре де, господине…

защо след като и белите и 
черните дават едно и също 
количество, ме питате всеки 
път за кой от двата вида става 
въпрос?

– Защото белите овце са 
мои.

– А черните?
– И те са мои.
***
Кокошката снесла пет 

килограмово яйце. При нея 
изпращат репортер от мест-
ния вестник. 

– Как стана това? 
– Тайна. 
– Какви са бъдещите ви 

планове? – Да снеса шест 
килограмово яйце. След това 
репортерът задава въпроси 
на петела: 

– Как стана това? 
– Тайна! 
– Какви са следващите ви 

планове? – Да счупя главата 
на щрауса!

***
– Вече трети месец не 

говоря с жена си.
– Защо?
– Не искам да я пре-

късвам.
Сестра превързва дясната 

ръка на пациента. Той:
— А ще мога ли да свиря 

на китара с тази ръка, когато 
оздравея?

— Да, разбира се!
— Суперскоо!! Не можех 

да свиря, преди да си счупя 
ръката!

***
Отишъл ловец на лов за 

мечки. Ама много го било 
страх. Ловецът обаче се загу-
бил в гората. Както обикалял 
видял една пещера. Решил 
там да прекара нощта. Влязъл 
вътре и видял едни големи све-
тещи очи го следят. 

Разтреперил се ловецът, 
светнал с фенерчето и видял 
едно малко мече, седнало на 
гърне, стои и го гледа. Минал 
му малко страха и попитал: 

- Майка ти в къщи ли е? 
- Не. 
- А баща ти? 
- Не. 
Ловецът викнал: 
- Абе келеш с келеш, така 

ме изплаши!!! – и забърсал два 

шамара на мечето. А то като 
писнало: 

- Бабоооооооо….


