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интегрира 
мултикултуралното 

развитие между 
Сърбия и България

Сръбско-български бизнес форум в Ниш
Според българския замес-

тник-министър на икономи-
ката Александър Манолев 
в Сърбия развиват дейност 
повече от 50 фирми с българ-
ски или със смесен капитал 
и работят над 20 представи-
телства. 

- Общият размер на бъл-
гарските инвестиции в Сър-
бия към края на 2017 г. е над 
183 млн. евро, подчерта той.

Манолев счита, че между 
Сърбия и България са въз-
можностите в сътрудничест-
вото и създаването на смесени 
предприятия в областта на 
селското и горското стопанс-
тво, хранително-вкусовата 
промишленост, енергетиката, 
строителството, телекому-
никациите и транспортните 
услуги.

Стефан Стойков на среща между Сем Фабрици 
и представители на националните съвети

„Великден на 
тримеждието  
2018“
XXV Международен  
детски Великденски  
фестивал
„Великденска  
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в Димитровград

Димитровград

Среща на 
българска 

парламентарна 
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представители 
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малцинство

Вигенин:
Проблемите 

могат да  
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решени, 
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На Великден – окъпани от  
Божествената любов

Стара планина 
- място за 
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В ОУ „Георги  
Димитров” в 
Босилеград
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майчин език  
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осми клас
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Стефан Стойков на среща между Сем Фабрици  
и представители на националните съвети

Зам.-председателят на 
Националния съвет на българ-
ското национално малцинс-
тво в Сърбия Стефан Стойков 
присъства на срещата, която 
ръководителят на Делегацията 
на ЕС в Сърбия Сем Фабрици 
организира с представителите 
на 21 национални съвети на 
националните малцинства 
в Сърбия, а бе проведена в 
помещенията на Делгацията 
на ЕС в Белград.

На срещата са разисквани 
въпроси, свързани с прила-

гането на Плана за действие 
за реализация на правата на 
националните малцинства в 
контекст на присъединяването 
на Сърбия към Европейския 
съюз. Изтъкнато е, че зачи-
тането на малцинствените 
права е един от основните 
принципи на Европейския 
съюз и националните съвети 

трябва активно да се вклю-
чат в прилагането му, което 
е от съществено значение за 
подобряване на положението 
на малцинствата. 

В изявлението си за „Ново 
Братство” Стефан Стойков 
каза, че на срещата е запознал 
присъстващите с историчес-
ките факти и положението 
на българското национално 
малцинство, което в Сърбия 
се е оформило след Първата 
световна война. „Изтъкнах, 
че според данните от послед-

ното преброяване, проведено 
през 2011 г., в Сърбия живеят 
повече от 18 хиляди българи, 
а свободно може да се каже, 
че има няколко пъти повече, 
обаче не са се определили като 
такива”, подчерта той.  

- Посочих и какво е реализи-
рал НС на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия, 

откакто поехме ръководенето 
му през 2014 г. Казах, че когато 
оглавихме НС, нашето  мал-
цинство нямаше нито един 
преведен учебник на майчин 
език (от 30 години за основ-
ното и от 50 години за сред-
ните училища), закрита бе 
единствената печатна медия 
на български език „Братство”, 
а електронните малцинствени 
медии бяха пред закриване. 
Три години по-късно вече 
имаме подписано споразу-
мение с Министерството на 

образованието на Сърбия и 
с Института за учебници, въз 
основа на който са преведени 
на български и отпечатани 
всички учебници за основ-
ното училище, с изключение 
на учебниците по изобра-
зително изкуство и музика, 
както и 6 учебника за първи 
клас на гимназията, с което са 

създадени условия за качест-
вено обучение на децата на 
майчин език. Що се отнася 
до медиите - НС формира 
нов вестник „Ново Братство”, 
както и „Нова Радио телеви-
зия Босилеград”, а в общинс-
кото управление в Босилеград, 
както и в полицията, в съда и в 
Здравния дом, вече се издават 
документи на български език, 
поясни Стойков.

Той подчерта, че в речта си 
е посочил и приоритетите, 
които Националният съвет 

планира да реализира до края 
на мандата си.

- Изтъкнах, че планираме 
да подпишем нов анекс към 
Меморандума за превод на 
учебниците, който ще вклю-
чва превод на учебниците 
по изобразително изкуство 
и музика от първи до осми 
клас на основното училище, 

както и превод на останалите 
учебници за гимназията. Сред 
приоритетите е и изнамиране 
на начини за осигуряване на 
стабилно финансиране на 
„Ново Братство”. За излиза-
нето на вестника са нужни 
7,2 млн. динара на годишно 
ниво, а бюджетът на НС въз-
лиза на 7,7 млн. динара, така 
че в момента просто е невъз-
можно НС самостоятелно да 
осигури средства за работа 
на медията. Казах и това, че 
Правителството на Войводина 
е увеличило средствата за 
финансиране на малцинстве-
ните медии на територията на 
Войводина, докато медиите на 
българското малцинство не се 
финансират от държавата и са 
в неравностойно положение, 
каза Стойков. 

Зам.-председателят на НС 
подчерта, че в края на изказва-
нето си е запознал представи-
телите на ЕС и на останалите 
национални съвети с хуман-
ното отношение на общината 
и на всички граждани в Боси-
леград към мигрантите. „След-
вайки хуманната политика 
на ЕС и на Правителството 
на Сърбия, ние в Босилеград 
открихме мигрантски лагер и 
настояваме на хората, наста-
нени в него, да осигурим въз-
можно най-добри условия за 
живот през времето, което ще 
прекарат в нашата община”, 
добави Стойков.  

П.Л.Р.

В ОУ „Георги Димитров” в Босилеград

Националният съвет връчи учебниците 
на майчин език за седми и осми клас

На седмокласниците в 
Основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград, 
които изцяло се учат на май-
чин български език, мина-
лата седмица председателят 
и зам.-председателят на НС 
на българското национално 
малцинство в Сърбия Вла-
димир Захариев и Стефан 
Стойков връчиха комплекти 
преведени учебници на бъл-
гарски език, с изключение на 
тези по предметите изобра-
зително изкуство и музика. Те 
предоставиха на училището 
и  преведените учебници за 
осми клас, които учениците 
ще получат догодина, понеже 
през тази учебна година няма 
паралелка с обучение на бъл-
гарски език в осми клас.

Това бе финалната дейност 
по осигуряването на преве-

дени учебници за основното 
образование на учениците. 

Захариев и Стойков изка-
заха голяма благодарност към 
Правителството на Сърбия, 
Министерство на образова-
нието, науката и технологи-
ческото развитие и Института 
за печатане на учебници на 
Република Сърбия, които са 
дали голям принос за превода 
и печатането на учебниците. 

-  Сегашният състав на 
Националния съвет изпълни 
задачата си и обезпечи пре-
ведени учебници за всички 
класове на основното обра-
зование, с което са създадени 
необходимите условия за 
качествено обучение на май-
чин език. Призоваваме роди-
телите на всички ученици да 
използват правото си и да се 
определят децата им да се учат 

на майчин български език, 
заяви Захариев и добави, че 
се надява наскоро да започне 
и превода на учебниците по 
изобразително изкуство и 
музика за всички класове. 

Що се отнася до притур-
ките по българска национална 
история и география към пре-
ведените учебници по тези 
предмети, както и притурки 
за учебниците по изобра-
зително изкуство и музика, 
които ще представляват 30% 
от учебната програма по тези 
предмети, зам.-председателят 
на НС каза, че очаква това да 
бъде решено със съдействието 
на Министерството на обра-
зованието на Република Бъл-
гария и Държавната агенция 
за българите в чужбина. Той 
подчерта, че вече са отправили 
5 иска към МОН и ДАБЧ за 

изготвяне на съдържанието на 
притурките, но те все още не 
са решени позитивно. 

Стойков припомни и как е 
вървял процеса на превеждане 
и печатане на учебниците.

- През септември 2015 г. 
подписахме меморандум с 
Министерството на образо-
ванието и Института за учеб-
ници на Р. Сърбия за превод 
на учебниците за първи и пети 
клас, а след това през 2016 
г. за превод на учебниците 

за втори, трети, четвърти и 
шести клас и през декември 
2016 г. - за седми и осми клас. 
Сега очакваме да подпишем 
нов анекс за превод на учеб-
ниците по изобразително 
изкуство и музика, както и за 
учебниците за втори, трети и 
четвърти клас на гимназията 
и за липсващите учебници за 
първи клас на гимназията, тъй 
като по някои предмети вече 
са преведени, изтъкна той. 

П.Л.Р.
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Сръбско-български бизнес форум в Ниш
Зорана Михайлович:  
До края на сезона ще приключи  
изграждането на магистралата

До края на сезона Сърбия ще при-
ключи изграждането на източния 
и южния  лъч  и ще може да се 
пътува  по целия Европейски 
коридор номер 10. Това заяви 
вицепремиерът и министър на 
строителството, транспорта и 
инфраструктурата на Република 
Сърбия г-жа Зорана Михайло-
вич.
Михайлович подчерта, че дейнос-
тите по южния  лъч  от Ниш до 
границата с България продължа-
ват, включително и оборудването 
на трите вече изградени тунела 
– Банцарево, Сопот и Сарлах.  Тя 
напомни, че в средата на март са 
открити още 7,5 километра от 
магистралния път в източната 
част на коридор 10 - 5,5 км от 
които при Пирот и 2 в близост до 
Димитровград.
Магистралата е  част от коридор 
номер 10,  който свързва Сърбия 
с Австрия и Унгария, а оттам към 
Европа на запад, както и Сърбия и 
Анкара и Атина на югоизток.

Да се увеличи стокооборотът от един на 3,5 млрд. евро поискаха бизнесмени от Сър-
бия и България на бизнес форума, организиран от  Стопанската камара на Сърбия и 
Агенцията за малки и средни предприятия на България през средата на март в гр. Ниш. 
Събитието бе открито от вицепремиера и министър на строителството, транспорта и 
инфраструктурата на Република Сърбия Зорана Михайлович и зам.-министър-предсе-
дателя на Република България Томислав Дончев.

В приветсвието си вицепремиерът Михай-
лович подчерта, че Сърбия и България могат 
да бъдат пример за други страни в региона 
по отношение на успешното сътрудничество 
и покани български фирми да участват в инф-
раструктурни проекти в Сърбия.

- Голям брой пътни фирми от България вече 
работят в нашата страна и са добре дошли да 
се присъединят към компаниите от Сърбия 
в модернизирането на железопътната линия 
Ниш-Димитровград и изграждането на магис-
тралата Ниш-Прищина, добави тя. 

Михайлович припомни, че България пред-
седателства ЕС и подчерта, че затова тази 
страна е много важна за Сърбия и европейс-
ката ни интеграция.

- Историята ни е направила съседи, а от нас 
зависи да бъдем приятели и да работим по-
добре заедно, заяви вицепремиерът Томислав 
Дончев.

Той представи  приоритета на Българското 
председателство на Съвета на ЕС за европейска 
перспектива за Западните Балкани.

Вицепремиерите  Михайлович и Дончев 
обсъдиха необходимостта от съвместни усилия 
за насърчаване на свързаността във всички 
измерения с основен акцент пътната, желе-
зопътната, комуникационната инфраструк-
тури и енергетиката.

На форума, който имаше за цел да насърчи 
директните контакти между сръбския и бъл-
гарския бизнес при създаване на благопри-
ятни условия за развитие на двустранните 
търговско-икономически отношения, произ-
водствено коопериране, внедряване на добри 
производствени и търговски практики, съз-
даване на бизнес партньорства и  трансфер 
на знания и технологии участваха повече от 
100 сръбски и български фирми от различни 
сектори, както и кметовете на няколко общини 
от трансграничния регион.

На българо-сръбския бизнес форум, който на 
19 март се състоя в Ниш, присъстваха и кметът 
на Община Босилеград и председател на НС 
на българите в Сърбия Владимир Захариев и 
зам.-кметът и зам.-председател на НС Стефан 
Стойков. 
Както те ни осведомиха, въпреки че предвари-
телно са отправили иск към организаторите да 
представят стопанските потенциали на Община 
Босилеград по време на официалната част на 
форума с цел привличане на потенциални инвес-
титори от Р България, не им е била дадена такава 
възможност. 
- Организаторите ни осведомиха, че е било дого-
ворено да говорят по трима представители на 
общини от Сърбия и България и че Босилеград-
ска община не е сред тях, понеже принадлежи 
към Пчински окръг и към Регионалната стопан-
ска камара в Лесковац, която не е организатор 

на събитието, изтъкна Захариев.
Челните хора на общината подчертаха, че все 
пак са използвали момента и са направили преки 
контакти с няколко български фирми във връзка 
с текстилния завод „Кобос”, за който и досега е 
имало няколко заинтересовани инвеститори. 
- Представителите на няколко български фирми 
от областта на текстилната промишленост  под-
робно запознахме с капацитетите на „Кобос” 
и с условията за предоставянето му от страна 
на общината, която е собственик на цеха, каза 
Стойков. 
Двамата посочиха и че след форума са имали 
среща с началника на Нишки окръг Драгана 
Сотировски, която е и председател на Комисията 
по информиране към Националния съвет на бъл-
гарското национално малцинство в Сърбия.

 
П.Л.Р.

В рамките на форума помощник-кметът 
на Община Димитровград  Драган Манчев 
направи презентация на икономическите 
възможности на общината. Той осъществи 
контакти с участници в събитието, с които 
обсъди идеи и посоки за развитие на бизнеса 
в крайграничното градче.

Проф. д-р Драган Антич  
преизбран за ректор  
на Нишкия университет
Проф. д-р Драган Антич е роден в гр. 
Враня през 1963 г. Докторска степен 
защитава в Електронния факултет в 
гр. Ниш. За постигнатите резултати 
по време на следването си през 1987 г. 
получава Харта на университета в Ниш, 
като най-добър студент.
Автор и съавтор е на  международни 
монографии и около 280 научни труда, 
публикувани в международни и наци-
онални списания и сборници, както и 
на десет учебника и учебни помагала, 
предназначени за инженери и студенти 
от техническите факултети.
Проф. Антич от 2015 г. е заместник-председател на Ректорския 
съвет на Конференцията на университета в Сърбия.

Нишкият университет пре-
избра досегашния си ректор 
проф. д-р Драган Антич за 
трети мандат. Всичките 26-
ма членове на Съвета на уни-
верситета се обединиха около 
безспорната кандидатура и 
единодушно му гласуваха 
доверие.  

- През изминалия мандатен 
период имаме постижения 
във всички сфери, универси-
тетът успя да повиши авто-
ритета си, стана видим и на 
международната сцена и с 
близо 30 000 студенти е една 
от най-важните иституции в 
региона, заяви ректорът.

Проф. Антич  оповести, че 
през следващите три години 
той ще постави специален 
акцент върху  интернациона-
лизацията на университета, 
подобряване качеството на 
преподаване  и укрепване 
на сътрудничеството с други 
университети в Сърбия, а осо-

бено с европейските универ-
ситети.

На въпроса ни какво е 
сътрудничеството с българс-
ките висши учебни заведения, 
ученият каза: 

-Отлично,  но разбира 
се, с колегите от България 
сме си  поставили и нови 
хоризонти – да доразвием 
успехите, особено по линия 
на Европейската асоциация 
на университетите. В момен-
та управляваме много наци-
онални и международни 
проекти, включително и 
такива с колегите от България, 
с които съвместно организи-
раме научни конференции, 
семинари, кръгли маси, по 
Еразъм обменяме студенти и 
преподаватели.

Ректорът каза, че във всич-
ките 13 факултета към Нишкия 
университет следват студенти 
с български произход, които 
показват солидни знания.

Сунчица Бойкова

Бизнесмените се обединиха около мнени-
ето, че сътрудничеството и взаимодействи-
ето между сръбски и български фирми има 
огромен потенциал, който към момента не се 
използва пълноценно и че е необходимо засил-
ване на регионалното сътрудничество в това 
число и двустранните партньорски взаимоот-
ношения между малки и средни предприятия 
от двете страни на границата. 

***

Кметът на Босилеград Владимир Захариев  
по време на бизнес форума в Ниш проведе 
разговори с представители на присъстващите 
компании и общини от двете страни на грани-
цата, както и с директори на търговски дружес-
тва и обединения. Той посочи предмиствата за 
инвестиране на територията на общината.

- Съществуват условия за развитие на сери-
озен бизнес, имайки предвид благоприятното 
местоположение – границата с двете съседни 
страни, България и Македония, подчерта той 
в разговор с директора на „Поларис медиа” 
проф. д-р Саша Николич. 

Той покани сръбски и български фирми 
лично да се уверят в това, като посетят Боси-
леград и на място обсъдят идеите за развитие 
на бизнеса.

В.Б.

Владимир Захариев и проф. д-р Саша Николич 
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XXV Международен детски Великденски фестивал 
В организация на Сдруже-

ние ГЛАС от 2 до 10 април в 
Босилеград ще се проведе XXV 
Международен детски велик-
денски фестивал. Организато-
рите очакват в него да вземат 
участие над 800 деца от Сър-
бия, България, Македония, 
Румъния, Молдова, Унгария, 
Украйна, Албания, Гърция и 
Кипър. 

Покрай турнира по чупене 
на великденски яйца, който 
представлява централно съби-
тие, по време на фестивала ще 
бъдат организирани редица 
културни и забавни мероп-
риятия - концерти, изложби, 
театрални представления, кон-
курси за избор на най-хубаво 
боядисано и най-оригинално 
яйце, екскурзия до Рилския 
манастир и Благоевград и 
други съпътстващи програми. 
И тази година за всички учас-
тници в турнира по чупене на 
великденски яйца са осигу-
рени награди.

Александър Димитров, гла-
вен организатор на фестивала 
и председател на Сдружение 
ГЛАС, казва, че в рамките на 
културните програми ще бъде 
изнесен спектакъла „Осмото 

чудо” в изпълнение на из-
вестния български фолкло-
рен ансамбъл „Българе”, ще 
бъдат организирани представ-
ления на театри от Будапеща 
и София, концерти с учас-
тие на Лидия Ганева, пред-
ставяла България в „Детска 

Евровизия 2016“,  на хор 
„Слависта”, бенд „Спектрум” 
и др., изложба на художест-
вени творби изработени по 
време на пленера, който ще 
се организира по повод юби-
лейната годишнина на фес-
тивала, дефиле на кукери и 
други изненади. По време на 
юбилейния XXV Великденски 
фестивал ще бъдат наградени 
и всички победители в турни-
рите по чупене на яйца от 1994 
до 2017 г., поясни Димитров.

Международният детски 
Великденски фестивал, който 
е награден с EFFE знака (Label) 
за 2015 и 2016 г. от Европейс-
ката асоциация на фестива-
лите (EFA), миналата година 
откриха тогавашният служе-
бен министър-председател на 
Р България проф. Огнян Гер-
джиков и вицепремиерът и 
министър на външните работи 
на Р Сърбия Ивица Дачич.

На паната бяха предста-
вени снимки от досегашните 
издания на фестивала, както 
и културни и исторически 
забележителности на Боси-
леградско.                               

 П.Л.Р.

В Европейския парламент 
в Брюксел Сдружение 
ГЛАС неотдавна представи  
фотоизложба под название 
„Босилеград преди и сега“, 
посветена на Международ-
ния детски Великденски 
фестивал. Домакини на 
изложбата бяха българс-
ките евродепутати Андрей 
Ковачев и Асим Адемов, а 
на мероприятието присъс-
тваха и зам.-министърът по 
европредседателството на 
България Моника Панайо-
това, евродепутатите Ева 
Майдел, Владимир Уру-
чев и Светослав Малинов, 
както и представители на 
посолството на Сърбия в 
Брюксел. В рамките на кул-
турната програма по повод 
откриването на изложбата 
младежи от Босилеград 
изпълниха рецитал и бъл-
гарски народни песни.

„Великден на тримеждието 2018“
По повод празнуването на 

Великден Община Босилеград, 
Центърът за култура „Боси-
леград”, Основното училище 
„Георги Димитров” и Спорт-
ният съюз „Босилеград” от 1 до 
8 април организират мероп-
риятие с международен харак-
тер „Великден на тримежди-
ето 2018”. В събитието покрай 
местните ще вземат участие и 
деца и танцови ансамбли от 
Куманово и Крива паланка, 
Р Македония.

Мероприятието започна на 
1-ви април с изложба на кар-
тини с оцветени великденски 
мотиви на ученици от основ-
ното училище, открита във 
фоайето на Културния дом. 
Участниците в изложбата са 
оцветявали следните мотиви: 
Вход Господен в Йерусалим, 
Тайната вечеря, Осъждането 
на Исус Христос, Разпятие 
Христово и Възкресение Хрис-
тово. Те са разпределени в две 
възрастови категории - уче-
ници от първи до четвърти и 
от пети до осми клас, а вместо 
с имената на участниците, екс-
понираните рисунки са със 
шифъри. Посетителите могат 
да гласуват само за по една 
картина за всеки от мотивите в 
двете възрастови категории, а 
победителите ще бъдат излъ-
чени въз основа на техните 
гласове (50%) и въз основа на 

мнението на журито, съста-
вено от учители по изобрази-
телно изкуство и други квали-
фицирани лица (също 50%). 
Най-успешните участници ще 
бъдат наградени от организа-
торите навръх Великден.

На откриването на излож-
бата присъстващите бяха 
поздравени от кмета Влади-
мир Захариев и директора на 
Центъра за култура Воислав 
Божилов, а след това Негово 
Преосвещенство Вранският 
епископ Пахомий изнесе 
беседа за най-големия хрис-
тиянски празник Великден.    

Освен изложбата на кар-
тини с оцветени великденски 
мотиви, в рамките на проявата 

ще се проведат и редица други 
събития с културен, образо-
вателен, спортен и забавен 
характер - отбелязване на 
100 години от излизането на 
книгата на Йордан Захариев 
„Кюстендилско крайще”, теат-
рално представление „Беше 
мое жал за младост”, рабо-
тилница за боядисване на 
яйца, културно-художествена 
програма навръх Великден, 
състезания за мъже и деца по 
футбол, волейбол, баскетбол, 
лека атлетика и тенис на маса, 
дефиле на участниците и др. 
За най-успешните участници в 
спортните състезания и в кон-
курса за най-добре оцветени 
великденски мотиви орга-

низторите са подсигурили 
награди. 

Както изтъква директорът 
на Центъра за култура Воис-
лав Божилов, целта на органи-
зирането на мероприятието 
„Великден на тримеждието 
2018” е съхраняване на тради-
циите и обичаите, свързани с 
празнуването на Великден, и 
сближаване на трите близки 
балкански народа с общи 
християнски традиции и цен-
ности. 

- Тъй като в Босилеград 
с десетилетия се провежда 
Международен детски Вели-
кденски фестивал, който пре-
димно е със състезателно-заба-
вен характер т.е. централното 

събитие е състезанието по 
чупене на великденски яйца, 
с нашите дейности настояваме 
да запълним отсъствието на 
мероприятия, които имат за 
цел опазването на традициите 
и обичаите и популяризиране 
на християнските ценности 
сред младото поколение. Двете 
мероприятия по никакъв 
начин не си пречат, напротив 
взаимно се допълват и обога-
тяват, изтъкна Божилов. Това 
изтъквам, понеже по някои 
медии беше намекнато, че 
нашето мероприятие дубли-
ра споменатия Международен 
детски Великденски фестивал 
и като такова е ненужно, т.е. 
представява „ненужно харчене 
на пари”, добави той. 

По думите му Центърът за 
култура е институция, която 
според законите и общинските 
нормативни актове се зани-
мава с развитие и съхраняване 
на културното наследство,  а 
традициите и обичаите, свър-
зани с празнуването на Велик-
ден, представляват важна част 
от това наследство. „Ясно е, че 
никой няма право да  полага 
изключителни права върху 
отбелязването на дати, свър-
зани с народните  вярвания, 
традиции и обичаи и всички 
институции и организации 
могат да го правят според 
своите програми, възгледи 
и възможности”, подчертава 
Божилов. 

П.Л.Р.

„Великденска перашка“  
в Димитровград

И тази година по повод най-големия християнски празник 
Великден в Димитровград ще бъде организирано културно-
забавното мероприятие „Великденска перашка“. Организа-
тор на 12-ото издание на „Великденска перашка“ е Спортно 
туристическият център Цариброд. Проявата ще се състои на 
самия ден на празника – неделя 8 април, от 11 часа на площада 
пред спортната зала в СЦ „Парк“.
Покрай културните програми, мероприятието има и състе-
зателски характер. За своите способности и умения награди 
ще получат участниците в категориите: най-вкусен козунак, 
най-хубаво боядисано яйце и най-твърда перашка. 
Събитието причинява изключителна радост за децата и те го 
очакват с нетърпение, а площадът пред спортната зала става 
една прекрасна гледка, огряна от светлината на празника.

Д. Х.
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Игор Антимов е избран за председател  
на босилеградските пчелари

„АА + сертификат” за  
босилеградската ветеринарна 
амбулатория

Игор Антимов стана нов 
председател на пчеларското 
сдружение „Радилица” в 
Босилеград. Той бе избран 
на редовното избирателно 
заседание на Скупщината на 
сдужението, а мандатът му 
ще продължи 4 години. На 
този пост Антимов наследи 
известния босилеградски пче-
лар Захари Михалов, който 
оглавяваше сдружението в 
продължение на два мандата 
и според Устава на организа-
цията няма право повече да 
се кандидатира. 

На заседанието бяха при-
ети и докладът за дейностите 
и финасовият отчет за 2017 
година, както и планът за 

работа на сдружението през 
2018 година. С цел съгласуване 
на Устава на сдружението с 
този на Съюза на пчеларс-
ките организации на Сърбия 
(СПОС) на заседанието са при-
ети и определени изменения 
на Устава на сдружението. 
След като измененията бъдат 
одобрени от Агенцията по 
вписвания на Сърбия, ще бъде 
проведено ново заседание на 
скупщината на сдружението, 
на което се очаква да бъдат 
избрани и другите му управ-
ляващи органи - Изпълните-
лен съвет и Надзорен съвет. 

Новоизбраният председа-
тел Игор Антимов изтъкна, че 
основната му задача ще бъде 

омасовяване на сдружението, 
а същевременно призовава 
всички членове по-активно 
да се включат в работата на 
организацията им.

 П.Л.Р.

Публичното предприятие 
Ветеринарна амбулатория 
„Босилеград” получи „Сер-
тификат АА +” за успешна 
дейност, който Международ-
ната организация Company 
Wll ltd със седалище в Лондон 
присъжда въз основа на извър-
шените проверки на финансо-
вите показатели за дейността 
на фирмата. „Сертификат АА 
+” се присъжда на фирми с 
най-висок рейтинг за конку-
рентоспособност, оценяван въз 
основа на финансовите отчети,  
сключените и реализирани 
договори, бизнес сътрудни-
чеството и други дейности на 
предприятията. 

Директорът на Ветери-
нараната амбулатория д-р 
Рада Джорджевич изразява 
задоволство от полученото 
признание и изтъква, че то 
представлява потвърждение 
за досегашната им успешна 

работа, а същевременно ги 
задължава да продължават 
усърдно да изпълняват зада-
чите си в областта на меди-
цинската грижа за домашните 
животни в общината.  

В босилеградската ветерина-
рана амбулатория в момента 
провеждат подготовки за реа-
лизация на мерките за здравна 
защита на животните в рам-
ките на Програмата на Минис-
терството на селското стопанс-
тво за 2018 г., които предвиж-
дат диагностично изследване, 
вписване и маркиране, както 
и ваксиниране на добитъка на 
цялата територия на общи-
ната. На местните ветеринари 
предстои да ваксинират гове-
дата срещу син език и нодура-
лен дерматит, както и овцете 
срещу син език, да направят 
диагностично изследване на 
говедата на туберкулоза, бру-
целоза и левкоза и диагнос-

тично изследване на овцете и 
козите на бруцелоза. 

Г-жа Джорджевич заяви, 
че това са редовни предпазни 
мерки за здравна защита на 
добитъка с цел предотвратя-
ване на евентуалната поява и 
разпространение на заразни 
заболявания и добави, че 
акцията ще стартира веднага 
след като получат разрешение 
и необходимото количество 
дози ваксина от Управлението 
за ветерина.  

П.Л.Р.

Общинското ръководство на 
Босилеград посети Куманово 
и Крива паланка

Делегация на общинското 
ръководство на Босилеград 
начело с кмета Владимир 
Захариев посети общините 
Куманово и Крива паланка 
в Р Македония, където се 
срещна с  кметовете на Кума-
ново Максим Димитриевски 
и на Крива паланка Борянчо 
Мицевски. Срещите бяха орга-
низирани по инициатива на 
кмета Захариев, на които той 

бе придружен от зам.-кмета 
Стефан Стойков и началника 
на общинската администра-
ция Миодраг Якимов. 

 В изявлението си за „Ново 
Братство” Захариев подчерта, 
че с колегите си в Куманово и 
Крива паланка са обсъдили 
възможностите за съвместно 
кандидатстване по проекти от 
различни области, които ще се  
финансират от ИПА фондо-
вете. Освен за проекти, чиито 
носители или партньори ще 
бъдат общините, разисквано 
е и съвместно кандидатстване  
на организации и срдужения 
от Босилеград, Куманово и 
Крива паланка. 

В знак на благодарност към ВМА в Белград 

Стотина босилеградчани се включиха в кръводарителската акция

На срещите са обсъдени и 
възможностите за сътрудни-
чество в сферата на културата 
и спорта, организирането на 
землячески срещи, тъй като 
в тези македонски градове 
живеят голям брой пресел-
ници от Босилеградско, на 
срещи между пенсионерски 
организации и др. Договорено 
е деца и танцови ансамбли от 
Куманово и Крива паланка да 

вземат участие в мероприя-
тието „Великден на тримеж-
дието” и в Международния 
фолклорен фестивал „Боси-
леградско краище пее и тан-
цува”. 

Захариев изтъкна, че с 
кмета на Крива паланка са 
обсъдили и въпроси, свър-
зани с граничния преход на 
Голеш и с подобряването на 
пътната инфраструктура от 
двете страни на границата, а 
станало дума и по въпроса за 
организацията на традицион-
ния международен събор на 
Голеш (на 12 юли).  

- С представителите на 
Крива паланка разговаряхме 
и за проблемите във връзка 
с преминаването на нашите 
преселници през граничния 
преход Голеш, тъй като в 
момента македонските гра-
нични власти разрешават 
единствено на преселниците 
от Крива паланка да премина-
ват само с лични карти, докато 
на останалите нашенци, които 
живеят в другите части на 
Македония, това не е разре-
шено. Ще отправим иск до 
премиера и компетентните 
министерства на Македония 
за организиране на среща, на 
която ще поискаме да бъде 
разрешено на всички наши 
преселници, без оглед в коя 
част на Македония живеят, 
да преминават през пункта 
на Голеш само с лични карти, 
изтъкна Захариев. 

П.Л.Р.

Стотина босилеградчани дариха 
безвъзмездно кръв във втората добро-добро-
волна акция по кръводаряване за нуждитеакция по кръводаряване за нуждите кръводаряване за нуждите 
на Военномедицинската академия в Белг-Военномедицинската академия в Белг-в Белг-
рад, която миналата седмица се проведе в, която миналата седмица се проведе в 
Здравния дом в Босилеград. Организатор 
бе Община Босилеград в сътрудничес-бщина Босилеград в сътрудничес-
тво с Отдела за трансфузиология къмОтдела за трансфузиология към 
ВМА в Белград, местната организация 
на Червения кръст и босилеградскияЧервения кръст и босилеградскияи босилеградския 
Здравен дом. 

Това е втората акция по кръводаряване, 
която общинското ръководство в 
Босилеград организира в сътрудничес-сътрудничес-
тво с ВМА в Белград. Първата акцияВМА в Белград. Първата акция 
се проведе през декември миналата 

година и в нея се включиха около 120 
босилеградчани.  

Инициативите са организирани в знак 
на благодарност и признателност към 
Военномедицинската академия в Белград, 
чиито лекарски екипи, въз основа на 
договора на общинското ръководство със 
съответните републикански министерства 
и управляващите във ВМА, от ноември 
месец миналата година почти всеки 
петък идват в Босилеград и в местния 
Здравен дом вършат безплатни прегледи 
на жителите от общината, с цел ранна 
диагностика и превенция при лечението. 
Освен прегледи осигурено е и безплатно 
лечение на пациенти от Босилеградско 
във ВМА, както и изследвания на кръв 

в лабораториите на ВМА. Заявките за 
прегледи и други услуги гражданите 
подават в сградата на общинската адми-в сградата на общинската адми-
нистрация..

- С тази инициатива искаме да изкажем 
огромната си благодарност за грижите,си благодарност за грижите,благодарност за грижите,за грижите, 
които на гражданите на Босилеградска 
община оказва медицинският персоналският персоналят персонал персонал 
във ВМА. Медицинските услуги, които 
тази престижна болница ни предлага, са 
от огромно значение за всички жители 
на общината и затова ще продължим да 
организираме такива инициативи, казаказа 
кметът Владимир Захариев, който и тозиЗахариев, който и тозиев, който и този 
път бе сред кръводарителите.  

П.Л.Р.
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Стара планина - място за активна почивка
Тази година „Панаирът на туризма“ в Ниш се проведе от 29 до 31 март в спортната зала „Чаир“. В изложението участваха седем туристичес-
ки агенции, 61-на туристически организации, хотелиери, клубове за екстремни спортове, както и представители на здравния туризъм.

На панаира имахме въз-
можност да проведем разго-
вор с директора на Туристи-
ческата организация на град 
Княжевац Бобан Маркович. 
Княжевац на панаира промо-
вира активния туризъм, който 
става все по-популярен.

- Вашата организация пред-
лага туристически услуги, 
свързани с активния ту-
ризъм на Стара планина. 
Можете ли да ни кажете 
нещо повече за Стара плани-
на и за нейното значение?
Стара планина е от голямо 

значение за развитието на 
туризма не само за община 
Княжевац, но и за цяла Сърбия. 
Нашите общински ръководи-
тели разбраха това отдавна и 
още през деветдесетте години 
предоставиха планината на 
държавно управление. Стара 
планина сега се стопаниства 
от три компании: Обществе-
ното предприятие „Стара 
планина”, което се занимава с 
развитието на Стара планина, 
„Сърбияшуме”, която управ-
лява парка на природата, и 
Общественото предприятие 
„Ски курорт”, в чиято ком-
петенция са ски курортите. 
С построяването на хотела 
„Стара планина” започна 
и развитието на планината. 
Заедно с хотела са построени 
и ски писти. Сега имаме 13 км 
ски писти, които са оборуд-
вани с машини за изкуствен 
сняг.

- Какъв е капацитетът на 
ски пистите?
Пистите се използват от 

7500 скиори на час. Освен 
хотела „Стара планина” раз-
полагаме и с хотелите „Бабин 
зуб” и „Планинарски дом”. 
Тези три обекта са в основата 
на развитието на туризма 
на Стара планина. Нашата 
туристическа организация е 
много активна в развитието на 

селския туризъм, където през 
последните години забеляз-
ваме постоянен растеж. Сега 
разполагаме със 700-750 легла 
в селските домакинства, които 
заедно с капацитетите на хоте-
лите дават 1500-2000 легла. Но 
факта, че капацитета на ски 
пистите е 7500 скиори на час 
ясно показва, че се нуждаем 
от по-големи възможности 
за настаняване. Надяваме се 
държавата да ни помогне с 
инвестиции за изграждането 
на нови хотели и съпътства-
щите ги съоръжения. Стара 
планина задвижи развитието 
на целия регион и най-много 
развитието на община Кня-
жевац, защото много хора си 
намериха работа, а селата на 
Стара планина отново ожи-
вяха.

- Доволни ли сте от работа-
та и какви са Вашите пла-
нове за бъдеще?

Oбщо взето доволни сме. 
Една от посоките на разви-
тието на община Княжевац 
е туризмът, но и селското 
стопанство е важно. Към 
нашата община принадле-
жат 85 села. Това е голям 
потенциал за развитие. През 
летния сезон броят на турис-
тите значително намалява 
и тогава имаме празен ход. 
Преди няколко години през 
лятото започнахме да орга-
низираме планински маратон 
- състезание за издръжливост, 
в което още сега имаме 500 
заявени участници. Миналата 
година участниците бяха от 15 
различни държави, а тази оча-
кваме да бъдат повече. През 
лятото имаме и други мероп-
риятия, които организираме 
заедно с други планинарски 
организации.

- Постоянно ли участвате в 
панаирите на туризма?

Панаирът на туризма в 
Ниш е интересен за нашата 
организация, защото е панаир 
за активна почивка и туризъм 
и ние сме тук да насочваме 
туристите към Стара пла-
нина, като място за активна 
почивка.

- Получавате ли подкрепа от 
държавата или от ЕС ?
Засега не, но правим всичко 

възможно да получим такава 
помощ. Имаме идея чрез ИПА 
проект да получим средства за 
изграждане на хотел, който ще 
се намира от двете страни на 
Стара планина. Това е много 
сериозен проект и за него-
вата реализация е необходим 
договор на двете държави. Аз 
вярвам, че този проект ще 
има голям успех. Българите 
са наши най-чести гости. Те 
много обичат да карат ски на 
Стара планина, защото плани-
ната е много хубава и цените 
са изгодни. Миналата година 
имахме регистрирани 57 000 
нощувки, които видно увели-
чиха  доходите от туристичес-
ката такса.

- Доволни ли сте от състоя-
нието на пътищата в рейо-
на?
Пътищата са сравнително 

добри. Извършен е ремонт 
на една част от пътя, който 
свързва Княжевац и Кална, и 
също е ремонтирана една част 
на пътя от Свърлиг до Кална. 
Сега от две посоки имаме 
хубави пътища до Стара пла-
нина. Има хора, които очакват 
до ски курорта да пътуват по 
магистрала, но това не е въз-
можно. Трябва още няколко 
участъка от пътищата да бъдат 
изградени през тази година. 
Ще се строи и пътя от Пирот 
до Стара планина, който ще 
свързва Пирот, Мирковци 
и Стара планина. По този 
начин Стара планина ще бъде 
достъпна от три страни.

- Очаквате ли селският ту-
ризъм да се развива още пове-
че?
Ние като туристическа орга-

низация активно участваме и 
правим всичко възможно да 
стане така. Миналата година 
отпечатахме брошура, в която 
представихме регистрираните 
стопани, които дават къщи 
под наем. Участваме в обуча-
ването на хора, които имат 
желание да се върнат на село и 
да живеят от туризма. Инфор-
мираме ги за кредити и за 
заеми. Някои искат да инвес-
тират в стари къщи, които 
ремонтират и дават легла под 
наем. По този начин възникна 
етно селото „Сърна”, което 
днес разполага с 200 легла, а 
започна с идването на човек 
от Лесковац, който купи 
една стара къща, от която 
направи ловджийски дом. В 
началото собственикът посре-
щаше само приятелите си, но 
малко по малко той  построи 
още няколко пансиона и сега 
има 200 легла и хотел, който 
в момента все още се строи. 
Когато приключи изгражда-
нето му, той ще разполага  
с още 120 легла. Радваме се, 
че все повече хора се инте-
ресуват от Стара планина и 
искат да живеят от туризъм. 
Има много семейства, които 
живеят от туризма. Нашата 
организация това трябва да 
запази и да развива.

С. Дж.

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 националните  
малцинства.
Решение №:  
401-00-00307/2017-27

Отбелязан Денят на театъра

И покрай отсъствието на 
условия димитровградският 
театър не остави неотбеля-
зан Международния ден на 
театъра – 27 март. 

И този път бе уважена тра-
дицията в деня на празника 
преди представлението да 
бъде прочетено посланието, 
което световноизвестна лич-
ност поднася на всички почи-
татели на изкуството. Автор 
на посланието тази година бе 
Саймън Макбърни от Обе-
диненото кралство – актьор, 
писател, режисьор и основа-
тел на театър „Комплисите“, 
а пред димитровградската 

публика от импровизираната 
сцена във фоайето на Центъра 
за култура го прочете ръково-
дителят на театъра „Христо 
Ботев“ Делча Гигов.

Предлагаме ви няколко 
изречения от посланието: 
„Живеем във време, в което 
да се вижда ясно е трудно. 
Днес сме заобиколени от 
повече фикции от който и да 
било друг път в историята. 
Всеки „факт“ може да бъде 
оспорен, всеки разказ може 
да претендира, че е „истина“. 
И непрекъснато сме заобико-
лени от една определена фик-
ция. Онази, който иска да ни 

разделя. От истината. И едни 
от други. Фикцията, че сме 
нещо отделно. Един народ от 
друг...

И понеже театърът същес-
твува само в настоящето, той 
подкопава този разрушителен 
възглед за времето. Настоя-
щият момент винаги е пред-
метът на театъра. Значенията 
в него се конструират в акта на 
общение между изпълнителя 
и зрителите. Не просто тук, но 
и сега. Без акта на изпълнителя 
публиката не би повярвала.

Не могат да ни спрат. Ще се 
появяваме отново всяка вечер. 
Актьорите и публиката ще се 
събират отново всеки път, и 
едно и също действие ще се 
разиграва пак и пак.“

В духа на празника пред 
зрителите, които обичат изкус-
твото, димитровградските 
артисти изиграха забавно-
хумористичната програма 
„Зарът е хвирлен“. Програ-
мата се изпълнява на местния 
ни говор и представлява колаж 

от скечове, които грабват зри-
теля и го пренасят в едно изме-
рение, далеч от всекидневието. 
Такива моменти ни стават все 
по-нужни и дано след реконс-
трукцията на салона те станат 
и все по-чести.

Д. Х.
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XXIII Регионална „домиада“ в Пирот

Художникът Любиша Пенев  
продължава да жъне успехи  

Млекарската школа „Д-
р Обрен Пеич“ в Пирот бе 
домакин на 23-ата „Домиада“, 
регионална среща на средно-
школските общежития (сръб. 
домови ученика), която се про-
веде на 24 март. „Домиадата“ е 
мероприятие, в което участват 
ученици в средните училища, 
живеещи в общежитията към 
тях. В тазгодишната среща, 
която се състоя в пиротския 
Дом на културата, участваха 
над 500 ученици от 14 града 

в Югоизточна Сърбия, които 
представиха богатството и 
традицията на културно-
художественото творчество на 
региона. В категориите: танци, 
пеене, рецитиране, актьор-
ско майсторство, фолклор и 
изобразително изкуство, се 
представиха ученици от гра-
довете: Неготин (две общежи-
тия), Княжевац, Враня, Ниш, 
Прокупле, Църна трава, Боси-
леград, Лесковац, Сурдулица, 
Пирот, Алексинац, Зайчар и 
Бор. Възпитаниците на обще-
житието в Босилеград се пред-
ставиха с автентични фолк-
лорни изпълнения. Също така 
в съставите на изпълнителите 
имаше деца от Димитровг-
рад и Босилеград, настанени 
в общежитията, които участ-
ваха в проявата.

Добре дошли на всички 
най-напред пожела дирек-
торът на ведомството-дома-
кин Ненад Джорджевич, 
който между другото каза, 

че в днешно време, когато 
сме заобиколени от безвку-
сие и кич, самото присъствие 
сред младежите, заредени 
с амбиции и нови идеи, ни 
облагородява и допринася за 
разпространяването на култу-
рата и традицията на нашия 
народ. „Това са поколенията, 
които един ден ще поведат 
държавата в някое по-добро 
утре и ще бъдат носители на 
културата“, каза той.

Проявата откри помощник-
градоначалникът на Пирот 
Милица Голубович, която 
пренесе поздравленията на 
градоначалника Владан Васич 
и между другото изтъкна: 
„Всички вие днес сте победи-
тели, тъй като времето не ви 
попречи да дойдете в нашия 
град. Желая ви успешно пред-
ставяне, но преди всичко да 
сключите много нови при-
ятелства, които ще продължат 

през целия ви живот, защото 
това е изключително важен 
аспект на тези срещи.“ Тя пох-
вали организаторите за това 
как са се справили.

Тази традиционна среща 
е преглед на извънкласните 
дейности по време на учебната 
година, които се реализират в 
общежитията, а водят се от въз-
питателите в тях. Учениците 
се представят с музикално-
сценични изпълнения, които 

се оценяват от специ-
ализирани журита и 
победителите учас-
тват в Републикан-
ската „домиада“. 
Нека изтъкнем още 
веднъж, че акцента 
на „домиадата“ не  е 
върху състезаването, а 
върху другаруването 
сред младежите. 

Републиканската 
среща ще се състои в 
Кралево.

Д. Х.

Младият босилеградски 
художник Любиша Пенев, 
преподавател по изобрази-
телно изкуство в босилеград-
ското основно училище, стана 
носител на награда от излож-
бата „Кюстендилска пролет”, 
която по повод Деня на про-
летта и празника на града се 
организира в художествената 

галерия „Владимир Димитров 
Майстора” в град Кюстендил, 
Р България. В експозицията 
бяха включени три негови 
творби, които са избрани от 
журито. Една от тях е с мотиви 
на местността Дойчин дел 
(Босилеград), а другите две с 
морски пейзажи от Венеция. 
Наградата за Пенев е това, че 
една от картините му е заку-
пена от галерията.

От десетина години мла-
дият художник участва 
редовно в тази престижна 
изложба, а през 2016 г. получи 
и парична награда. Традици-
онната изложба „Кюстендил-
ска пролет” води начало от 
далечната 1978 година и е част 

от честването на едноименния 
празник на Кюстендил.

На Пенев предстои участие 
в Световната изложба на аква-
рели, която тази година ще 
се проведе от 3 до 9 август в 
столицата на Чехия, Прага. 
Босилеградският художник 
ще се представи с творабата си 
„Госпа у сенци” и ще бъде един 
от тримата представители на 
Сърбия, избрани от между-
народното жури. Това е второ 
участие на нашия художник в 
световноизвестната изложба, 
тъй като и миналата година 
негова картина бе избрана и 
представена на Световната 
изложба на акварели, състо-
яла се в Боливия.  

П.Л.Р.

Борис Божилов, ученик в 
четвърти клас на босилеград-
ската гимназия, ще участва в 
републиканското състезание 
по английски език, което на 
14 април ще се проведе във 
Валево. Правото си да участва в 
това престижно състезание, на 
което ще представлява както 
ведомството, така и общината, 
той осъществи, спечелвайки 
трето място на окръжното със-
тезание, което миналия месец 
се проведе във Враня.  

Още от първи клас на основ-
ното училище Борис се учи 
изцяло на майчин български 
език. Той е пълен отличник, 
а по време на блестящата си 
ученическа кариера е пече-
лил редица награди и отли-
чия от различни състезания 
и конкурси. Знанията си по 
английски език дължи на обу-
ченията по информатика и 
компютърни науки в Софту-
ерния университет в София, 
който вече три години следва 
дистанционно, а от решаващо 
значение за този успех са били 
и подготовките с преподава-
телката му Ирена Глигорова.

- Тъй като обученията, мате-
риалите и изпитите в Софту-
ерния университет в София 
изцяло са на английски, няма 
как да се следва без солидни 
познания на английски език, 
споделя той. Изказвам голяма 
благодарност и към профе-

сорката Глигорова, която 
прецени, че със знанията, 
които притежавам, мога да 
осъществя успех. Тя просто 
ме мотивира да взема участие 
в състезанието и аз оправдах 
очакванията й, казва Божи-
лов. 

 И по време на следването 
си в Софтуерния универси-
тет Борис е спечелил дузина 
сертификати за различни 
компютърни знания и уме-
ния, а изпитите главно е взел 
с отличие. 

Въпреки че притежава 
изключителен талант и про-
явява интерес към всички 
предмети, все пак неговата 
страст са новите техноло-
гии и затова възнамерява да 
продължи образованието си 
в някой от Софийските уни-
верситети, които предлагат 
висше образование в областта 
на софтуерното инженерство. 
В момента готви дипломна 
работа по информатика на 
тема „Изработка на уеб сай-
тове“, в рамките на която ще 
направи уеб сайт на боси-
леградската гимназия.

П.Л.Р.

Борис Божилов на 
републиканското 
състезание по  
английски език

Сътрудничество между центрове за деца с увреждания

Нишкият Дневнен център за 
деца и възрастни с увреждания 
„Мара” може да засили сътрудни-
чеството си с подобни български 
институции и дружества, насоче-
ни към социалната интеграция 
на децата и лица със специални 
нужди. Това стана ясно по време 
на посещението на генералния 
консул на Р България в Ниш г-н 
Едвин Сугарев на ведомството.

- Дойдох, за да се запозная с 
дейностите и програмата на Цен-
търа, но и да видя какви контакти 
бих могъл да обезпеча с България 
и центровете, които биха могли 
да ви помогнат в евентуални 
съвместни проекти за създаване 
на по-благоприятни условия за 

усъвършенстване на цялостната 
дейност, каза Сугарев.

Организатор на посещението 
бе Родното сдружение на граж-
дани „Цариброд”, което вече 
сътрудничи с ведомства за пре-
доставяне на социални услуги за 
деца и лица с увреждания.

-  Ние вече имахме една акция 
– заведохме децата от „Мара” 
в Центъра за хипотерапия в 
Димитровград. Убеден съм, че 
сътрудничеството ще се задъл-
бочи, подчерта председателят на 
сдружението Любен Алексов.

Алексов, който е лекар по 
професия, изтъква, че личните 
контакти и социалните умения в 
приятелска и близка до реалната 
среда ще спомогнат развитието 

на физическия, психическия и 
творчески потенциал на децата 
и юношите.

Директорът на Центъра  Ми-
лош Ранджелович не скри удо-
волствието си от личното посе-
щение на консула Сугарев.

-  Надявам се, че след тази 
среща ще намерим общ инте-
рес и ще продължим сътрудни-
чеството. Благодаря на консула, 
благодаря на Родното сдружение 
на граждани „Цариброд”, каза 
той.

Ползващите услугите  на Днев-
ния център за деца и възрастни 
с увреждания „Мара” изпълниха 
подходяща културно-художест-
вена програма за гостите.

Сунчица Бойкова
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Весна Николов
Как работи музейна сбирка към една библиотека

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

(Продължение  
от миналия брой)

Особено са значителни 
документите, които се отнасят 
до местната история и мина-
лото и които свидетелстват 
за историческото минало и 
всекидневния живот на град-
чето, няколко пъти променяло 
държавите и режимите. Има 
много турски тапии и крепос-
тни актове от 19 век, кафед-
жийски книги, митнически 
декларации, както и учени-
чески книжки от началото на 
20 век, написани на българ-
ски и след 1920 г. на сръбски 
език. 

В Музейната сбирка се пазят 
и няколко стотици снимки, 
които свидетелстват за изгледа 
на градчето от края на 19 век 
до днес. Безценни са бройните 
снимки на жителите, напра-
вени по най-различни поводи: 
разходки из чаршията и по 
околните манастири и лозя, 
на тържества, „слави“, сватби, 
в занаятчийски работолници, 
бакалници и ресторанти. 

Освен с изследването и 
съхранението на материал-
ното културно наследство, 
Музейната сбирка и местният 
одел на библиотеката се зани-
мават и с устното културно 
богатство – събиране и запи-
сване на обичаи, легенди и пр. 
През 2004 година съвместно с 
Центъра за култура беше при-
готвена „Смиловска седянка”, 
пърформанс, в който можеше 
да се чуят песни от нашия 
край, шеги и приказки на 
местния диалект, разказвани 
на някогашните седянки. Пър-

формансът беше подготвен 
по ръкописа на Цветанка 
Андреева, учителка, която 
дълги години се занимавала 
със събиране на такъв мате-
риал. С тази програма Народ-
ната библиотека и Местната 
музейна сбирка участваха във 
фестивала „Култура, религия 
и традиция на народите”  в 
Стара Загора, след това в Чир-
пан и Сапарева баня, а голям 
интерес предизвика и сред 
нашите съграждани. 

Откриването и проучването 
на оброчните кръстове, как-
вито често се срещат по тези 
краища, е още една от дейнос-
тите на Музейната сбирка.

Понеже библиотеката 
и Музейната сбирка доне-
отдавна бяха в една и съща 
сграда, а сега са комшии, 
читателите и потребителите 
на библиотеката бяха и най-
бройните посетители на 
Музейната сбирка. За нас това 
е от изключително значение, 
тъй като много от дейностите 
на двете ведомства се препли-
тат - примерно организират 
се поетични работилници за 
най-малките читатели, където 
те пишат, но и рисуват пред-
мети, които представляват 
нашето културно наследство, а 
след това правят изложби или 
приготвят различни програми 
и телевизионни предавания, 
свързани с нашата традиция. 
Членовете на Археологи-
ческо-етнографската секция, 
която от 1997 г. съществува 
към Музейната сбирка, чрез 
подходящи презентации се 
запознават с  миналото на този 

край и нерядко пишат на тази 
тема, ползвайки библиотеч-
ния местен  фонд. Същото се 
отнася и до специалисти от 
областта на историята, архе-
ологията и етнологията.

Изминалите десетина 
години бележат най-много 
дейности на Музейната 
сбирка. Увеличава се броят 
на събраните предмети, орга-
низират се изложби  по раз-
лични поводи, каквито са нпр. 
Нощ на музеите и Седмицата 
посветена на Вук Караджич, а 
организират се и изложби на 
наши съграждани, които се 
занимават с изобразително 
изкуство или някои традици-
онни занаяти. Благодарение 
на Музейната сбирка нашите 
съграждани могат да видят и 
гостуващи изложби, каквито 
са изложбите „Куюнджилък, 
златарство и накит в Горното 
Понишавие” на Народния 
музей от Ниш, „Пиротски 
град” и „50 години на Музея на 
Понишавието” от Пирот, „Цар 
Самуил” и „Българска архео-
логия: настояще и бъдеще” на 
Националния археологически 
музей от София и други.

 Музейната сбирка прите-
жава и библиотека с над 500 
книги и списания от областта 
на музейното дело, археоло-
гия, етнология, история и 
история на изкуството. Тези 
книги се ползват и от страна 
на редовните потребители на 
местната библиотека, особено 
когато трябва да пишат дип-
ломни работи или да вършат 
изследвания в тези области. 
Книгите и списанията са даре-

ния от музейни институции 
в Сърбия, а немалък брой са 
от България, от Националния 
археологически институт с 
музей от София, музеите в 
Монтана, Благоевград, Ботевг-
рад, Перник и други градове. 

В издание на Народната 
библиотека е публикувана и 
книгата „Музейна сбирка в 
Димитровград” (автор Весна 
Николов), написана на сръб-
ски и на български език и 
диплянка със снимки  на 
най-интересните експонати 
от сбирката.

Почти всичките предмети, 
снимки и исторически доку-
менти са подарък от съгражда-
ните, които много емотивно се 
отнасят към Музейната сбирка 
и към Народната библиотека. 
Тези места са винаги повод 
за дълги приказки за мина-
лото, младите се запознават с 
непознати предмети и тяхнато 
предназначение, а по-старите 
си припомнят как някога е 
било. 

Многобройни промоции на 
книги и литературни вечери, 
които се организират в биб-
лиотеката, са повод посети-
телите да видят и Музейната 
сбирка.

И Народната библиотека 
и Музейната сбирка, освен 

че се намират на мястото 
на някогашното училище, 
в което много поколения са 
направили своите първи уче-
нически крачки, са и място, 
където може да се вземе инте-
ресна книга, да си припомнят 
за миналото, да се чуе някоя 
нова непозната история за 
градчето.

 Музейната дейност, покрай 
библиотечната и архивната, 
би трябвало да бъде основа 
за надстройка на всички кул-
турни дейности на една среда. 
Затова  събирането и съхра-
няването на материалната 
култура от димитровградския 
край е изключително ценно 
и ни дава важни сведения за 
културното богатство на няко-
гашния царибродски край, 
на някогашните и сегашните 
жители на градчето, стараейки 
се да допринасяме за неговото 
развитие и припомняме за 
неговото минало.

Благодарение на съвремен-
ните технологии, презента-
циите и социалните мрежи, 
нашето културно наследство 
може да се разпространява 
по света и да бъде достъпно 
на специалисти и любители 
на старините.

(Край)

Работна среща между  
преподаватели от ВТУ „Тодородор 
Каблешков“ и университета в Нишуниверситета в Нишниверситета в Ниш

В началото на март в София се 
проведе работна среща между акаде-
мичното ръководство на ВТУ „Тодородор 
Каблешков“  и преподаватели от 
Електронния факултет към Нишкия към Нишкия 
университет.

На срещата, на която присъстваха 
ректорът на ВТУ проф. д-р Дани-ът на ВТУ проф. д-р Дани- на ВТУ проф. д-р Дани-
ела Тодорова и колегите й проф. д-
р  Васил Димитров,  проф. д-р Иван 
Миленов и доц. д-р Васил Димит-
ров от българска страна и проф. д-р 
Ванче Бойков, проф. д-р Небойша 
Раичевич и м-р Зоран Петрушич, бяха 
обсъдени възможностите за съвместно 
разработване и участие в проекти по 
международни програми в областта 
на висшето образование. Бяха дис- Бяха дис-Бяха дис-

кутирани варианти за академично и 
научно–изследователско сътрудни-
чество между двете ведомства. Проф.ете ведомства. Проф. ведомства. Проф.ведомства. Проф.. Проф. Проф.Проф. 
Тодорова и проф. Бойков обсъдиха и 
възможностите за сътрудничество в 
областта на хуманитарните науки.

Ректорът посочи,  че Висшето транс-
портно училище „Тодор Каблешков” е 
една от най-успешните опции за 
продължаване на образованието и 
придобиване на професия в Бълга-
рия и  прикани кандидат-студенти от 
Босилеградско и Димитровградско да 
изберат някоя от 20-те бакалавърскинякоя от 20-те бакалавърски от 20-те бакалавърски 
програми, а завършилите ОКС „бака-
лавър“ или „магистър“ - някоя от 24-те някоя от 24-те от 24-те 
магистърски програми.

С.Б.

С любов към поезията в Ниш
Сдружението на писателите и преводачите от 

Ниш с подкрепата на нишки институции и организа-
ции за четвърта поредна година отбеляза Световния 
ден на поезията.

На 21 март във фоайето на Народния театър в 
Ниш всеки от присъстващите писатели чете сти-
хотворения от любимия си писател с цел, както 
казаха в сдружението, да проветрят стиховете към 
настъпващата пролет.

Освен постоянните партньори - Нишкия културен 
център и Народната библиотека “Стеван Среамац” в 
Ниш, тази година съорганизатори на проявата бяха 
и Народният театър и фестивалът „Нишвил“.

Музикални гости на писателите бяха членове на 
групата “The Wild Side”+Мариета Николич и кита-
ристът на банда «Горибор» Желко Любич ПИТИ.

За да бъде подчертано значението на четенето и за 
да се направи книгата достъпна за повече читатели, 
Народната библиотека бе направила «банкомат 
за книги» във фоайето на Народния театър, който 
на посетителите предлагаше бройни безплатни 
заглавия.               

С. Дж.
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Димитровград:  
Среща на българска  
парламентарна делегация  
с представители на  
българското национално  
малцинство

В Димитровград на 31 март се състоя 
среща на делегация на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове (КЕВКЕФ) на 
Народното събрание на Република 
България с представители на българс-
кото национално малцинство. Покрай 
председателя на КЕВКЕФ Кристиан 
Вигенин, в състава на делегацията 
бяха още зам.-председателите Иве-
лина Василева и Петър Петров, членът 
на комисията Иван Иванов и сътруд-
никът Еньо Савов. Парламентарната 
делегация бе придружена от посла-
ника на Р България в Сърбия Негово 
Превъзходителство г-н Радко Влайков, 
генералния консул на Р България в 
Ниш Едвин Сугарев и пълномощния 
министър на Генералното консулство 
в Ниш Николай Колев. Техни дома-
кини бяха представителите на общин-
ската власт начело с кмета Владица 
Димитров. Основната цел на срещата 
бе високите гости да се запознаят с 
проблемите, касаещи българското 
малцинство в Сърбия, с акцент върху 
образованието и информирането. На 
срещата бяха поканени представи-
тели на образователните ведомства, 
на културни институции и на мал-
цинствените медии от Босилеград, 
Димитровград и Ниш, а присъстваха 
и заинтересовани граждани.

Визитата на българската парла-
ментарна делегация в Димитровград 
започна с полагането на цветя пред 
бюст-паметника на Левски в центъра 
на града, а след това проведоха среща 
с кмета на Община Димитровград Вла-
дица Димитров и сътрудниците му 
в сградата на общината, на която са 
обсъдени възможностите за засил-
ване на капацитета на общината за 
реализиране на проекти с европей-
ски средства, включително със засил-
ване на партньорството с български 
общини.

От общината гостите и домакините 
се пренесоха на срещата в образова-
телния център в спортната зала, на 
която след уводните думи от страна 
на кмета Владица Димитров и посла-
ника Радко Влайков, председателят на 
КЕВКЕФ Кристиан Вигенин подчерта 
важността на срещата и изтъкна, че са 

дошли на място да се запознаят с про-
блемите на българското малцинство 
в Сърбия и да чуят препоръките към 
България. Той уведоми присъства-
щите, че по време на официалната 
си визита в Сърбия са имали бройни 
срещи с представители на Народното 
събрание в Белград и са дали подкрепа 
на присъедияването на страната към 
Европейския съюз, а по отношението 
към българското малцинство ще се 
съди доколко Сърбия има готовност за 
членство в ЕС. Г-н Вигенин отбележи, 
че в последните години българското 
Народно събрание проявява все по-
силна ангажираност към сънародни-
ците в чужбина и освен комисиите 
по външна политика и европейски 
въпроси вече е създадена и комисия за 
работа с българите в чужбина, които 
ще бъдат запознати с разговорите и с 
конкретни предложения от срещата, а 
те няма да останат без резултати.

Представителите на институциите 
и на малцинствените медии запознаха 
високите гости с проблемите, които 
ги касаят, като: възстановяване на 
културно-историческото наследство; 
възстановяване на образованието на 
български език от предучищна възраст 
до средно образование; за Босилеград 
– подобряване на медицинското 
обслужване на жителите и подмяна 
на наименованията на определени 
улици, в този контекст и възвръщане 

на наименованието на град Димит-
ровград в Цариброд; липсата на: про-
грама за работа с децата в детската 
градина, план-програма за двуезиково 
обучение за основното образование 
и на учебници и учебни програми на 
български език за средното образова-
ние; възстановяването на програма на 
български език по РТС,  и други.

По повод няколко забележки във 
връзка с работата на „Ново Братство“ 
директорът Мила Васов се постара да 
запознае делегацията от България със 
значението и дейноста на Издателс-
твото през годините, а то съществува 
от 1959 г. Като основна причина за 
критиките към медията той посочи 
политическия проблем и неконтакту-
ването между двете общини с българ-
ско население. По този повод Негово 
Превъзходителство г-н Радко Влайков 
изтъкна, че отправя поздравления за 
писмените издания на издателството, 
но, както каза, вестник „Ново Братство“ 
не е издание на Националния съвет на 
българското национално малцинс-
тво, а на Община Босилеград. В своето 
обобщение по-нататък посланикът 
изтъкна важността на образованието 
на майчин език от предучилищна 
възраст и създаването на условия за 
преквалификация и непрекъснато 
усъсвършенстване на кадрите. По 
въпроса за образованието той помоли 
да бъде посочен и следния факт: „В 
основното училище в Босилеград има 
108 учители и 15 души технически 
персонал, а в училището се учат 250 
ученици.“ Г-н Влайков в заключени-
ето си подчерта следното: „Крайно е 
време да се спре да се говори за раз-
делението Босилеград – Цариброд. 
Българската държава няма да може 
да ви помага, ако имате такъв подход 
на разделение.“

Всичките споменати са наистина 
сериозни проблеми на малцинството, 
но се открои един като особено важен, 
а това е обезлюдяването на районите 
с българско население.

Зам.-председателят на КЕВКЕФ Ива-
лина Василева в своето обръщение 
изтъкна, че се радва заради срещата и 
възможността да се запознаят с про-
блемите, които вълнуват малцинс-

твото и добави: „Искам да ви уверя в 
нашата ангажираност и желанието да 
допринесем и ние чрез своите компе-
тенции в сферата, в която работим, и 
политическите сили, които представ-
ляваме, за да подобрим живота на 
хората и да помогнем за решаването 
на проблемите. Искам да ви уверя, че 
и в Народното събрание, и сред народ-
ните представители и в правителс-
твото има пълно разбиране за необхо-
димостта да се насочват повече усилия 
в подпомагането на националните ни 
малцинства. Преди всичко грижа за 
хората чрез образованието.“ Тя поз-
драви инициативите за посещения 
на учениците в България и отправи 
покана, когато са в София непременно 
да посетят и Народното събрание. 
Василева изтъкна, че е важно усилията 
да бъдат общи, „Общото разбиране е 
за по-доброто бъдеще на нашите деца 
в контекста на европейските ценности 
в европейското семейство“, каза тя.

В своето обобщение г-н Вигенин 
каза, че една част от нещата, споменати 
на срещата, е лична отговорност. Той 
посочи като ключов въпрос развити-
ето на бизнисите и икономическите 
възможности: „За да не се обезлюдява 
един район, трябва да има работа, 
работни места, възможности за реа-
лизация, по-високи заплати, за да не 
бягат хората. Тук има поле за сериозна 
работа, трябва да насочим внимани-
ето към реализацията на различни 
проекти, но и да се види къде е бъл-
гарският бизнес, който е родолюбив, 
но не иска да рискува тука. А той не 
само трябва да рискува, но и да се бори 
с пречките, които се създават, за да ви 
помогне на вас. Неотдавнашния бизнес 
форум показа, че има интерес, но той 
трябва да бъде стимулиран. От това, 
което чух, сигурен съм, че няма про-
блем, който да не може да бъде решен 
с добра воля, добра комбинация и 
съвместна работа“, бе заключението 
на Вигенин.

С посещението на Димитровград 
приключи тридневната визита на бъл-
гарската парламентарна делегация в 
Сърбия.

Д. Х.

Вигенин:  
Проблемите могат да бъдат  
решени, стига да има добра воля

Среща на представители на Нишкия университет и УниБИТ от София Народна библиотека „Бранко 
Милкович“ от Гаджин хан и Читали-
ще „Елин Пелин” от гр. Елин Пелин 
ще  кандидатсват по Програмата 
Interreg-ИПП за трансгранично 
сътрудничество Сърбия  - Бъл-
гария.  Реализацията на проекта 
ще се осъществи с  подкрепата на 
Университета по библиотекознание 
и информационни технологии от 
София, решиха кметът на Гаджин 
хан Саша Джорждевич, заместник-
ректорът на УниБИТ проф. д-р Иван 
Гарванов и ръководител на Катедра 
„Информационна среда за туризъм, 
изкуство и култура” към УниБИТ 
проф. д-р Евгени Кирилов Велев.

В ректората на Нишкия уни-
верситет се проведе среща на 
представители на ведомството 
и на Университета по библиоте-
кознание и информационни тех-
нологии (УниБИТ) в София, на 
която бяха обсъдени плановете 
за проектни предложения по 
Програмата Interreg-ИПП за 
трансгранично сътрудничество 
Сърбия  - България. Замест-
ник-ректорите на университета 
в Ниш проф. д-р Драган Денич 
и на УниБИТ проф. д-р Иван 

Гарванов обединиха мненията 
си за кандидатстване с проект, 
насочен към дигитализаци-
ята на културното наследство 
в двете страни. Проф. Денич 
посочи, че е изключително 
важно да се откроят сложните 
връзки между различните най-
добри практики в областта на 
дигитализацията, с която Елек-
тронния факултет е във фокуса 
на вниманието на университета 
в Ниш, а в София - на Факултета 

по информационни техноло-
гии.

- Убеден съм, че, ако съумеем 
да допълним конкурентните 
предимства и създадем добър 
проект, ще оставим богатото ни 
културно наследство на бъде-
щите поколения, подчерта 
ученият.

- Много сме доволни от 
сътрудничеството с Нишкия 
университет и резулатите са 
невероятни. Нека напомня 
само, че с Електронния факул-

тет реализирахме един проект 
по трансграничното сътрудни-
чество, съвместно участваме в 
научни прояви, успешно при-
лагаме най-добрите практики 
от двете страни в учебните про-
грами, подчерта проф.  Гарва-
нов.

На срещата присъстваха и 
проф. д-р Ванче Бойков и проф. 
д-р Небойша Раичевич от уни-
верситета в Ниш и проф. д-р 
Евгени Велев от УниБИТ.

С.Б.
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На Великден – окъпани от  
БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

Тази година празника на 
празниците - Възкресение 
Христово, честваме на 8 
април/26 март (стар стил). 
Възкресението на Иисус Хрис-
тос е онзи исторически факт, 
който дава основа на цялото 
християнство. То е и най-То е и най- е и най-и най-най-
големият празник, защото 
самият акт на Христовото 
Възкресение е най-великото 
събитие в човешката история.  
Вече трето хилядолетие пъл-ето хилядолетие пъл- хилядолетие пъл-е пъл- пъл-
нотата на Църквата възнася 
благодарствени молитви и и 
прославя това спасителноова спасително 
чудо, победата на живота над, победата на живота над 
смъртта..

След най-тъмната нощ е 
просиял най-светлият ден в 
историята на човешкия род. 
След Велики Петък е изгряло 
Възкресение Христово. 

Възкресение Христово е 
Велик Ден на безкрайната 
Божия сила; Вечен Ден на 
незалязващата Божия радост 
в света! Извор на вдъхновение, 
светлина и радост! Господнята 
Пасха представлява триумф, 
тържество на безсмъртната 
Божия Любов, която се роди 
на Кръста, изгря в мрака на 
гроба и заблестя в зората на 
Възкресението.

Великият сръбски духовник 
и писател св. Юстин Попович 
същността на Великден 
обяснява по следния начин: 
„Христос Воскресе! ВоистинуХристос Воскресе! Воистину 
Воскресе! Ето, в тези четири 
думи е събрана съдбата на 
всички хора от всички вре-

мена! В четири думи е цялата 
история на човешкия род. В 
четири думи е твоята и моята 
история. В четири думи е 
най-голямата революция във 
всички човешки светове, най-
големият преврат. Когато 
влакът на човешкия живот, 
който стремително се е носел 
по релсите на смъртта, извед-
нъж е завил към безсмърти-
ето. Невиждан обрат! Какво се 
случило с човешкия род?

Чрез Своето Възкресение 
Господ е извел човешкия 
род от ада и го възвел в рая, 
изтръгнал е човешкия род от 
смъртта и го възнесъл в без-
смъртието. Господ от нищото, 

от небитието, е възкресил 
човешкото същество за вечен 
живот. Господ отнел човека 
от дявола и го дал в прегръд-
ките на Бога. Това е Великден! 
Наистина, това е най-голя-
мата революция във всички 
светове. Единствената съвър-
шена и завършена револю-
ция, съвършена и завършена, 
защото чрез нея какво се дава 
на човека? Вечен живот!

Господ е дошъл в този свят, 
за да покаже и да докаже, че 
само с помощта на добри 
средства може да се стане 
добър, само с Божия помощ 
може да се стане Бог по бла-
годат, само с помощта на Бога 
човек може да стане съвършен 
в този свят, съвършен в исти-
ната, съвършен в любовта. 
Без това светът се задушава в 
безбройни злодеяния. Непре-
станно злодеяние – това е 
историята на човешкия род. 
Свети Симеон Нови Богослов 
е казал: „Доброто, което не се 
върши по добър начин, не е 
добро”. Това е евангелското 
учение, братя. Доброто може 
да се постигне само по добри 
начини, само с помощта на 
Бога.““

Нека в празничния Велик 
ден се срещнем с вълшеб- се срещнем с вълшеб-се срещнем с вълшеб-вълшеб-
ния звън на великденските 
камбани и се присъединим и се присъединим 
към небесната музика на небесната музика на 
ангелите, към величествениякъм величествения величествения 
химн на Всемира! Този небе-
сен звън - тържествен химн- тържествен химн тържествен химн 
на Възкръсналата Божествена 

Любов, мощно да отекне над, мощно да отекне над  мощно да отекне надда отекне надотекне наде над над 
земните простори, окъпани 
в пролетна ведрина и омай-
ваща красота! Този сладък 
звън повелително да отекнеда отекнеотекнее 
и в човешките сърца!

Известният мисионер 
на Православната църква, 
сръбският богослов св. 
Николай Велимирович ни 
дава следния съвет: „Не сеНе се 
отклонявайте нито наляво, 
нито надясно, но гледайте 
напред по правия Божи път, 
за да заслужите да влезете в 
небесното Христово царство, 
което са придобили всички 
ваши кръстени предци, и да 
се удостоите с великата Среща 
с Христос и със своите мъче-

ници-роднини от по-стари 
и по-нови времена. А има 
ли нещо по-сладко от тази 
среща? За да застанем в строя 
на безбройните войнства от 
ангели и светии, и заедно с 
тях в хор да славим вечната 
Христова победа над смъртта 
и да пеем:

„Христос възкръсна от мър-Христос възкръсна от мър-
твите, като със смърт смъртта 
потъпка, и на тези, които са в 
гробовете, живот дарува.““

Христос Воскресе, братя и 
сестри!

Христос Воскресе, радост 
донесе!

Подготви  
Д. Христова

Босилеград

Уреждане на кейовете
В рамките на проекта за уреждане на речното 

корито в Босилеград, който се финансира от 
общината чрез Службата за опазване на окол-
ната среда, публичното предприятие „Строи-
телни площи и пътища” продължи уреждането 
на кея на Драговищица, който започва над бен-
зиностанцията пред входа на града и продъл-
жава до цеха за преработка на дърво „Инак”. 
Едновременно с тези дейности бе почистен и 
уреден и кеят на Добродолския поток. 

Директорът на ПП „Строителни площи и 
пътища” Страшко Апостолов казва, че мина-
лата година в края на лятото се възползвали 
от низкото ниво на реката и с тежки машини 
почистили речното корито и бреговете на кея. 
„От началото на пролетта нашите екипи почис-
тиха и уредиха кейовете, а в момента чакаме 
разрешение от публичното предприятие „Сър-
бия води”, за да продължим уреждането на 
коритото и бреговете на Драговищица и под 
мястото, където свършва  кея”, добави той. 

Освен разхубавяването на кейовете с урежда-
нето на коритата на Драговищица и на Добро-
долския поток се цели да се предотвратят евен-
туалните наводнения и нежеланите последици, 
които реките могат да предизвикат. 

П.Л.Р.

Реконструкция на конака към манастира  
в с. Бресница и изграждане на църква в Изворщица

На Цветница
В неделя преди Великден 
нашата църква чества 
празника Вход Господен в 
Йерусалим или Цветница. 
В димитровградския храм 
„Рождество Богородично“ 
той бе отбелязан със 
Света Литургия, в края на 
която, според обичая, на 
миряните бяха раздадени 
осветени върбови клонки, 
които символизират 
палмовите, с които Исус 
Христос е бил посрещнат 
от хората при влизането 
в Йерусалим. Клонките 
се занасят вкъщи за 
благословия и се слагат 
на домашната икона.

Д. Х.

Директорът на Управлението за сътрудничество с 
църквите и верските общности Милета Радойевич и 
Негово Преосвещенство Вранският епископ Пахомий, 
заедно с кмета Владимир Захариев и директора на 
Публичното предприятие „Строителни площи и 
пътища на Община Босилеград” Страшко Апостолов 
посетиха манастира „Свети пророк Илия” в с. Брес-
ница, където миналата година започнаха работите по 
реконструкция на манастирския конак. Те договорили 
динамиката на изпълнението на строителните работи, 
извършител на които ще бъде предприятието „Стро-
ителни площи и пътища”.

В рамките на проекта миналата година е разру-
шен рухналия конак, а очаква се наскоро да започне 
и изграждането на нов, при което ще бъде спазван 

автентичния му вид. За реконструкцията на конака, 
който ще разполага с килии за монаси и гостенски 
стаи, републиканското правителство вече е отпус-
нало 1 милион динара. Община Босилеград от своя 
страна предоставя работна ръка и механизация, а за 
разрушаването на стария конак са били ангажирани 
заети в СД „Младост”.

Манастирът „Свети пророк Илия” в село Бресница 
е построен още през далечната 1863 г. Преди десетина 
години жителите на селото, подпомогнати със средс-
тва от републиканското правителство, ремонтирали 
покрива на църквата, уредили църковния двор и 
построили навес, където се организират селските 
служби.

Кметът Владимир Захариев казва, че по време 
на разговорите му с директора на Управлението за 
сътрудничество с църквите и верските общности и с 
епископ Пахомий е поискал разрешение и подкрепа 
за изграждане на църква в босилеградския квартал 
„Изворщица“. Той изтъкна, че общината от своя 
страна ще подсигури всички необходими разрешения 
за строеж и ще кандидатства при институцията, огла-
вявана от г-н Радойевич, за средства за изграждането 
на храма. Планира се църквата да бъде построена на 
кея на потока Изворщица.

Директорът на Управлението за сътрудничество 
с църквите и верските общности Милета Радойевич 
подарил икона на общината.                             П.Л.Р.
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Кръв дариха 
47 души

В петък (23 март) в Димит-
ровград се проведе втората таз-
годишна Aкция по кръводаря-
ване. Акцията се състоя в хола 
на Центъра за култура, а в нея 
се включиха 47 хуманни граж-
дани. Организатори бяха Инс-
титутът по кръвопреливане от 
Ниш и Общинската организа-
ция на Червения кръст. Доктор 
Деян Обрадович от нишкия 
институт каза, че е изключи-
телно доволен от акцията, 
както и от сътрудничеството с 
Червения кръст. „Всяка акция 
е успешна, защото се включат 
по 30-40 кръводарители, така 
че досега не е имало липса на 
кръв“, изтъкна той.

Следващата кръводари-
телска акция в Димитровг-
рад е запланувана за края на 
април.

Д.С.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Димитровград
Одсек за локалну пореску администрацију, 

пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-32/2018-14/1
Датум: 26.03.2018.год.
Димитровград
А.И.

О б а в е ш т е њ е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби  

процене утицаја на животну средину 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. глас-
ник Р.Србије» 135/04,36/09), надлежни орган за процену 
утицаја на животну средину при Општинској управи Опш-
тине Димитровград, даје следеће обавештење о поднетом 
захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину.

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и орга-
низације да је носилац пројекта, Министарство финансија 
– Управа царина, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 
бр.155а, поднео Општини Димитровград Захтев за одлу-
чивање о потреби израде Студије о процени утицаја на 
животну средину пројекта: - Комплекс „Царинска испос-
тава за царињење и смештај робе“ фаза 2. на катастарској 
парцели бр. 2766/5, КО Градиње, на територији Општине 
Димитровград, дана 26.03.2018. године, заведен под бројем 
501-32/2018-14.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину 
захтева сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама 
Одсека за локалну пореску администрацију, пољопри-
вреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.12 и 
достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављи-
вања овог обавештења.

Одсек за локалну пореску администрацију,пољопривреду и 
заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел за местна данъчна администрация,  

селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-32/2018-14/1
Дата: 26.03.2018 г.
Димитровград
А.И.

С ъ о б щ е н и е 
за подадено искане за решаване относно необхо-

димостта от оценка на въздействие върху околната 
среда  

На основание чл. 10. алинея 1., а във връзка с чл. 29. алинея 
1. и 3. от Закона за оценка на въздействие върху околната 
среда («Сл. вестник на Р Сърбия» 135/04,36/09), компетен-
тен орган за оценка на въздействие върху околната среда в 
Общинското управление Димитровград даде съобщение 
във връзка с подадено искане за решаване относно необхо-
димостта от оценка на въздействие върху околната среда. 

Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи 
и организации, че носителят на проекта Министерството 
на финансите - Митническа администрация, Нови Белград, 
Булевард „Зоран Джинджич“ № 155а, подаде до Община 
Димитровград Искне за решаване относно необходимостта 
от изготвяне на проучване за оценка на въздействието върху 
околната среда на проекта: - Комплекс “Митническо учреж-
дение за митническо оформяне и съхранение на стоки” 
фаза 2. на кадастрален парцел № 2766/5, КО Градина, на 
територията на Община Димитровград, от 26.03.2018 г., 
вписан под № 501-32/2018-14. 

Заинтересованите граждани могат да направят проверка 
на съдържанието на искането всеки работен ден от 10-14 
часа в помещението на Отдела за местна данъчна адми-
нистрация, селско стопанство и опазване на околната 
среда, ул. „Балканска“ № 12, и да представят свое мне-
ние в рамките на 10 дена от деня на публикуването на 
съобщението. 

Отдел за местна данъчна администрация, 
земеделие и опазване на околната среда

На 6 април се навършват 20 ГОДИНИ  
от смъртта на нашата мила майка 

КРИНКА РАНГЕЛОВА 
по баща Иванова 

(1930 - 1998)  
преподавателка по биология от Босилеград

Мила майко, вечно в сърцата си ще носим скъпите спо-
мени за топлите ти грижи и неизмерната обич, с която ни 
даряваше. Горди сме, че имахаме такава майка! 

Почивай в мир!
Дъщерята Любинка и синът Петър със семействата си

Скръбна вест

На 26 март почина нашият мил и непре-
жалим 

СТОЯН АНАСТАСОВ 
(1944 - 2018) 

по потекло от Горна Лисина  
преподавател в босилеградската гимназия

С голяма болка и тъга се разделяме с теб, 
но ти вечно ще останеш в нашите сърца! 

С много обич и признателност се прекланяме пред твоя 
светъл лик!

От най-близките

In memoriam

Отиде си  
професор  
Стоян  
Анастасов

На 26 март почина дълго-
годишният гимназиален пре-
подавател Стоян Анастасов. 
Той напусна земния си път на 
74-годишна възраст. 

Стоян Анастасов или както 
му викахме - Стоянча, е един 
от плеадата преподаватели 
на босилеградската гимназия, 
отдадени на училището и на 
своите ученици. Учителската 
професия и босилеградската 
гимназия за него бяха нещо 
възвишено и свято. Живя 
скромно и достойно, преда-
вайки на учениците и на по-
младите си колеги много зна-
ния и любов и посвещавайки 
им изключително внимание. 
По време на богатата му и 
ползотворна професионална 
кариера е получавал редица 
награди и признания. 

Професор Анастасов е 
роден през 1944 г. в село Горна 
Лисина. След завършването 
на основното образование 
в родното си село, продъл-
жил да се учи в техническото 
училище в Белград. Живял и 
работил в Майданпек, а през 
70-те години се завръща в род-
ния си край и в Босилеград 
ръководи средното чилище 

за учениците, обучаващи се в 
областта на стопанството (бив-
шия ШУП). Едновременно с 
работата е завършил и висше 
образование в Педагогическия 
факултет в Загреб. До пенсио-
нирането си е работил в гим-
назията като педагог и препо-
давател по психология, логика 
и други предмети.

Стоян Анастасов остави 
зад себе си съпругата Ценка 
и синовете Душан и Крум. 
Душан живее и работи като 
машинен инжинер в Пълзен, 
Чехия. Женен е с Даниела, с 
която имат дъщеря Ема и син 
Филип. По-младият му син 
Крум живее в Палич. Завър-
шил е военна академия, но от 
години се занимава с частен 
бизнес. Женен е със Снежана, 
с която имат син Александър 
и дъщеря Йелена. 

Всички, които познаваха 
Стоян Анастасов, ще го пом-
нят като сериозен и отговорен 
педагог, уважаван професор, 
достоен, скромен и добър 
човек.

Поклон пред светлата му 
памет!

П.Л.Р.

На 5 април се  
навършват ДВАДЕСЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на 

нашата мила майка 

ВУКИЦА ИВАНОВА 
СТОИМЕНОВА  

(1935 - 1998)  
гимназиална учителка по 

сръбски език и  
поетеса, по потекло  

от Босилеградско

Вечно в сърцата си ще 
пазим хубавите спомени 
за теб. Горди сме и щас-
тливи, че сме твои деца!

 
Почивай в мир!

Дъщерите Весна и Биляна 
със семействата си

Четирима шахма-
тисти на първенс-
твото на Сърбия

На държавното първенство по 
шахмат за кадети в Нови Сад се 
класираха и четирима шахма-
тисти на ШК „Цариброд“. Със-
тезанията започнаха на 30 март и 
ще приключат на 8 април. Учас-
тието си в него на първенството 
на Централна Сърбия избориха и 
младите шахматисти Яна Стоиме-
нов и Милица Зарков в конкурен-
цията на момичета до 10 години, 
Стефан Наков – момчета до 8 г., и 
Неманя Тодоров – момчета до 14 
г. Ще бъдат изиграни 9 кръга по 
Швейцарската система. Пожела-
ваме им много успехи.      Д. Х.



Здраво деда Мане
Времето се натунтило, колка не йе пролет, а иде 

зима. Деда Лула отиде да надзърне козицете, а я 
строши две яйца и попържи урду за подручуйемо. 
Дойде он, пущи телевизарат и седомо да йедемо. 
По йедно време на телевизорат човек рече дека 
за потрошачку крошньу требе средньо нещо 
повече од 64 иляде динара. Я изкоколи, заседе ми 
залакат у гърлото. И деда Лула поче да истърза 
шию. А ония си орати. Не стизало по 400 динара 
да се напълни крошнята! Погледамо се удзверено 
с деда Лулу и я га пита:

- Ма Луле, за кою държаву тия орати? Кому 
не стизаю 400 динара, ка мене и тебе, по ньинуту 
рачуницу не стизаю не 4 с две нуле, ама 4 са 4 
нуле. За 40 000 смо зиян.

- Ма Сусе, за Сърбию орати, у Сърбию йе около 
64 иляде средньа заработка. 

- Ма у кою църну Сърбию, куде га това има. 
Айде да погледнемо у наше село. Па на сви 
наши пензията йе десетина-петнайес иляде, ако 
су двойица – около 25 иляде. Те я и ти зайедно 
скърпимо 24 иляде. 

- Ма они кажу среднье. Те доктор Пера, 
хирургат и жена му имаю за две крошнье и 
половина, а Славко пандурат и жена му – за 
крошньу и половина. Лича французинат и Мита 
гьерманацат имаю за по десетина крошнье. 
И може йош понекой да има да си напълни 
крошньуту, а сви другье су куси, и това за коджа.

- Ма дедо Луле, обръчай га ко сакаш, у 
цело наше село нема двайес иже койе 

може да си напълне крошньуту. 
А свите у село да намешамо 

парете и да почнемо да пълнимо 
крошньете, че си остану повече од 

половин празне.
- Кьути, прекьину ме деда Лула, тия пак орати 

за йеденье, съга за некикву здраву рану. 
Изцъклимо и ка га послушамо с деда Лулу, он 

се нацери ко згазен петлиджан. Разтърже уста од 
уше до уше, свитнуше му очите. 

- Ете, видиш ли Сускье, тия що напълне 
крошньете с купечко, йеду разни отрови. Не 
знаю кво све купую. Джабе им пълнете крошнье. 
А нийе нашето крошньенце не напълнимо, ама 
чуйеш ли, ранимо се здраво. Млекото, сиреньето 
и урдата од нашете козице, яйцата од нашете 
кокошкье, маста и месцето од нашето прасенце, 
лукат, васулчекат, шушпете, компирете – све си 
сами произведемо, све наше и све здраво. Чък и 
компирете не пръскамо, а златицете, ка се яве, 
истепамо с рукье. Но де бабо подгрей пърженото, 
видиш ле дека се слойи додека се разправлямо, 
да си подручуйемо. Ем наше, ем благо и здраво. 

Докига подручувамо си кьутамо, а я си мислим. 
Тия на телевизиюту су много гьаволье, алал им 
вера. Първо те збуне, излъжу, изплаше и разтуже, 
а после те погале и ти кажу некойу благу, да 
забовариш све. И подгреяното пържено с урдуту 
ти стане по-благо од благьежат що подручую 
чорбаджийете. 

Айд у здравлье деда Мане. Поздравля те и деда 
Лула и каже да пазиш кво йедеш.

Баба Суса

4 април 2018 година
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Здраво деда Мане

Хумор - Сатира - Забава

Вицов е

Афоризми Афоризми Афоризми             Симеон КОСТОВ
Будалите са много умни. 

Ако не вярвате – питайте ги.
Не е страшно, че сме 

Сърби, но, че не знаем кои 
сме.

Нашите медии са свободни 
и обективни – пишат за онова, 
което не се е случило.

„Не докосвайте моите 
кръгове! - извика владетелят. 
Значи чул е за Архимед.

Свободата е много скъпа. 
Добре, че имаме богати чуж-
дестранни спонсори.

На естрадата, за да про-
пееш или да те татуират, 
трябва да плащаш. В поли-
цията е безплатно.

Дадеш му пръст, той иска 
цялата ти ръка, дадеш му 
ръка, той иска власт, дадеш 
му власт и той те води, където 
си иска.

Властта и опозицията се 
обединиха. Така наложи хазя-
инът.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Излезе на прав път, след 
като зави в еднопосочна 
улица. 

Ще повярвам в по-хуба-
вото бъдеще, след като му 
махнат грима.

На миньорите им е много 
трудно да дойдат до по-големи 
заплати. Това е „рударска 
работа“.

Държавните институции 
решиха да продадат креслата. 
Крайно е време да ги заместят 
с легла.

Колко струва късче демок-
рация? Зависи от коя партия 
искаш.

На Балкана все още не са 
разделени всичките карти 
– географски.

Че какво, ако много наши 
хора отиват в чужбина? И у 
нас идват много чужденци 
– като туристи.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Катаджия седял цял ден 
в засада, обаче няма и няма 
коли. Към края на смяната 
някакъв се задава с бясна ско-
рост. Катаджията изскача и 
го спира: 

- Оохоо, ако знаеш откога 
те чакам! 

- Знам, старши, нали затова 
бързах толкова!

***
- Вие близнаци ли сте? 
- Не, защо питате?
- Ами майка ви така ви е 

облякла, много сте сладки...
- Господине, дайте си доку-

ментите и излезте от автомо-
била...

***
Мъж отива на среща - закъс-

нява, нервничи, няма къде да 
паркира. Поглежда към небето 
и моли:

- Господи, помогни ми да 
намеря място за паркиране! 
Обещавам, че ще спра да пия 
и ще ходя на църква всяка 
неделя!

Изведнъж по чудо се поя-
вява свободно място. Мъжът 
към небето:

- Край, няма нужда. Наме-
рих!

***
На вратата на лекарския 

кабинет се чука. 
Докторът отваря, а срещу 

него скелет. 
Докторът: - Ей, все до пос-

ледния момент чакате...
***
В момент на умиление 

тъщата разказва спомени на 
зетя:

- А на младини бях такава 
кльощава, с криви крака, 
направо грозна.... 

- Пу, пу! Да не са ти уроки, 
майко... много добре си се 
запазила!

***
Зет черпи с кафе майка си 

и тъща си. Налива първо на 
майка си, но от притеснение 
разлял и в чинийката. Тъщата 
си помислила: “Нали му е 
майка и в чинийката ще й 
налее…”.

***
Вчера ме спира непозната 

жена на улицата. 
- Извинете, мисля, че вие 

сте бащата на едно от децата 
ми... Втрещих се. Изгубих ума 
и дума...

- Не се притеснявайте, аз 
съм новата му учителка...

***
Моше и Исак са на 

фронта.

Моше е смъртно ранен и 
моли Исак:

- Моля те, Исак застреляй 
ме, да не попадна жив в ръцете 
на врага!!!

- Не, не мога!!! Ти си ми най-
добрият приятел. Освен това 
и патроните свършиха!

- Не, трябва да имам един 
патрон в джоба. Ще ти го про-
дам!!!

***
Едно кенгуро казва на 

друго: 
- Дано днес да е хубаво 

времето! Не обичам, когато 
децата играят вкъщи...

***
Идеаната жена: тази която 

ви е подслонила, нахранила, 
напоила, сложила ви е да 
спите... и не ви е оставила да 
спите.

Карикатурен екран Ìåтоäè - Ìåто Пåтроâ


