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Потенциалите на  
Стара планина  
за развитие на 
селския туризъм

Записване на първолаци в  
ОУ в Босилеград

В първи клас ще се учат 
40 деца

Захариев и Стойков на среща  
с министъра на образованието 

Младен Шарчевич
Стр. 

Стр. 



18 май 2018 година�() Актуални теми

Заседание на Съвета за националните малцинства

Кръгла маса в организация на Форума 
за етнически отношения в Белград

Присъстваха и  
представители на НС на 
българското малцинство

Премиерката Ана Бърна-
бич председателствува засе-
данието  на Съвета за наци-
оналните малцинства, което 
миналата седмица се проведе 
в Правителството на Сърбия. 
На заседанието присъства и 
председателят на Национал-
ния съвет на българското мал-
цинство в Сърбия Владимир 
Захариев.

Както предават медиите, 
министър-председателката 
Бърнабич изтъкнала на засе-
данието, че Съветът за наци-
оналните малцинства е от 
изключително заначение за 
Сърбия и че политиката на 
Правителството е базирана 
върху толерантност, зачитане 
на правата на националните 

малцинства и тяхното интег-
риране в обществото. Тя посо-
чила, че нивото на дискри-
минация на малцинствените 
групи и на принадлежащите 
към националните малцинс-
тва намалява, но за да се пре-
върнем в напълно отворено 
общество, трябва още по-уси-
лено да работим. 

Представителите на наци-
оналните съвети били запоз-
нати с Адресния регистър, 
който съвместно реализират 
Републиканският институт по 
геодезия, Пощата на Сърбия, 
Постоянната конференция 
на градовете и общините и 
местните самоуправления. 
Благодарение на този регис-
тър на гражданите и на биз-

неса ще бъде улеснен достъпа 
до  услугите, които предлага 
държавата. 

Премиерката припом-
нила, че общественият дебат 
по Проектозакона за измене-
ние и допълнение на Закона 
за националните съвети на 
националните малцинства 
е проведен в периода от 29 
март до 18 април и че учас-
тие в него са взели държавни 
органи, органи на АП Войво-
дина, националните съвети 
на националните малцинс-
тва, политически партии,  
сдружения и граждани. Тя 
подчертала, че е планирано 
до края на тази година да се  
проведат избори за национал-

ните съвети на националните 
малцинства.

На заседанието присъст-
вали и министърът на държав-
ната администрация и мест-
ното самоуправление Бранко 
Ружич, както и и.д. директорът 
на Канцеларията за човешки 
и малцинствени права Сузана 
Паунович. Министър Ружич 
посочил, че на последното 
заседание на съвета е решено 
информирането на езиците на 
националните малцинства да 
продължи да е приоритетна 
област за финансиране от 
Бюджетния фонд за наци-
оналните малцинства през 
2018 г., който в сравнение с 
миналата година е увеличен 
12 пъти и сега възлиза на 21,8 

милиона динара. Той заявил, 
че на 7 май е обявен конкурс 
за отпускане на средства от 
Бюджетния фонд за финанси-
ране на програми в областта 
на информирането на езиците 
на националните малцинства 
през 2018 г. 

Г-жа Сузана Паунович  
представила Шестия доклад 
относно изпълнението на 
Плана за действия за реализи-
ране на правата на национал-
ните малцинства и посочила, 
че в момента се подготвя и 
Седмия доклад, чието пред-
ставяне е планирано за нача-
лото на юни.

П.Л.Р.

Форумът за етнически отно-
шения организира кръгла маса 
в Медия центъра в Белград, на 
която бе представена публика-
цията „Предизвикателствата 
на политиката за малцинс-
твата в двустранното и реги-
оналното сътрудничество”, 
която Форумът е изготвил с 
подкрепата на  Фондацията за 
отворено общество - Сърбия. 

На кръглата маса участие 
взели председателят и зам.-
председателят на Национал-
ния съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Владимир Захариев 
и Стефан Стойков, както и 
представители на други наци-
онални съвети, представители 
на Народното събрание и пра-
вителството на Република 
Сърбия, на държавни органи, 
представители на независими 
институции, неправителс-
твения сектор, експерти и 
на посолствата на съседните 
страни членки на ЕС. 

Публикацията има за цел да 
подчертае основните елементи 
и основните процеси, които 
влияят върху упражняването 
на проактивната интегративна 
политика на Р Сърбия, както 
и да посочат възможностите 
за подобряване защитата на 
правата и интеграцията на 
националните малцинства, 
на отношенията със съсед-
ните страни в двустранното и 
регионалното сътрудничество, 
както и в процеса на интег-
рация в Европейския съюз. 
Специално внимание е пос-

ветено на взаимното влияние 
на интересите на държавите 
и интересите на народите и 
на националните малцинства 
от друга страна. Изданието е 
резултат от работата на екип 
от експерти на Форума за етни-
чески отношения по проекта 
“Интегративни политики и 
положението на национал-
ните малцинства”. Целта на 
проекта е била да допринесе 
за по-успешно прилагане на 
Плана за действие на Репуб-
лика Сърбия в укрепването на 
позицията на националните 
малцинства и за подобряване 
на отношенията между Сър-
бия и съседните страни, като 
по този начин се укрепва про-
цеса на интеграцията на Сър-
бия в Европейския съюз. 

 
П.Л.Р.

* Председателят на НС на 
българското национално малцинство и 
кмет на Община Босилеград Владимир 
Захариев заяви, че след заседанието на 
Съвета за националните малцинства 
е провел разговор с премиерката Ана 
Бърнабич, в който поискал помощ 
и съдействие на Републиканското 
правителство за довършване на 
реализацията на някои започнати 
проекти в Босилеградска община.

- Запознах премиерката със 
започнатите проекти в нашата 
община и потърсих съдействие от 
правителството и от съответните 
министерства за тяхното довършване. 
Общината от своя страна е готова 
да осигури част от средствата и 
да участва в довършването на 
започнатите инвестиции, обаче 
имаме нужда и от подкрепа на 
правителството, което да ни осигури 
средства от бюджета или да ни 
съдейства за кандидатстването пред 
международни организации. Имайки 
предвид отличното ни сътрудничество 
с премиерката Бърнабич, още докато 
тя беше министър на държавната 
администрация и местното 
самоуправление, надявам се исковете 
ни да бъдат решени позитивно, заяви 
Захариев. 

П.Л.Р.

Положени венци пред паметник-костницата на „Ледена стена“ 

На 1 май в квартала „Ледена 
стена“ в Ниш бяха положени 
венци пред Паметник-костни-
цата на българските войници, 
загинали в битките за освобожде-
ние на град Ниш по време на Вто-
рата световна война и в битките 
за освобаждане на Югославия. 
Това, вече традиционно полагане 
на венци организира Генерал-
ното консулство на Република 
България в Ниш.

На церемонията присъстваха 
генералният консул на Р Бълга-
рия в Ниш Едвин Сугарев със 

сътрудниците си, председателят 
на община Палилула Александър 
Ждрале, началникът на полици-
ята в Ниш Славиша Вирийевич 
и представители на българското 
малцинство в Сърбия. 

От България пристигна автобус 
с ветерани, участвали в битките 
за освобождението на Югославия 
и техни потомци, които тачат 
спомените на Първа българска 
армия, както и представители на 
Министерството на отбраната на 
Република България. 

С.Дж.
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Софийска програма 
за Балканите

Общинското ръководство 
на Босилеград на среща с  

ръководството на 
ВМА в Белград

Радко Влайков:

Заключителната декларация 
е резултат от съвместна  

ангажираност
Посланикът на България в Сърбия Радко Влайков заяви, че 

„Декларацията от София” е резултат от съвместна ангажира-
ност на 28-те държави-членки на ЕС и страните от Западните 
Балкани. 

Според него не е лесно да се съберат всички лидери од 
Западните Балкани на една маса, но с диалог винаги може да 
се постигне решение, приемливо за всички.

Дипломатът, който участва в конференцията „Срещата на 
върха на ЕС - Западните Балкани: Къде е разширяването?” 
припомни, че благодарение на българското председателство 
на ЕС въпросът за разширяването бе възстановен сред евро-
пейските приоритети.

Подготви С.Б.

В Димитровград се срещнаха омбудсманите на Сърбия и България 

Не много големи пари, но дадени от сърце 
В Димитровград неотдавна 

се срещнаха омбудсманите 
на Сърбия и България Зоран 
Пашалич и Мая Манолова. 
Министерството на външните 
работи на България отпусна 
35 хиляди евро за институци-
ята на омбудсмана в Сърбия 
за реализиране на проект под 
название „Увеличение достъп-
ността на омбудсмана до 
граждани, които живеят във 
вътрешността на Сърбия”. 

Омбудсманите на двете 
страни, посланикът на Р Бъл-
гария в Белград Радко Влайков 
и кметът на Димитровградско 
д-р Владица Димитров най-
напред положиха цветя пред 
паметника на Левски в цен-
търа на града. Срещата про-
дължи в сградата на местното 
самоуправление, а след това и 

в конферентната зала на Спор-
тно-туристическия център. 

Там към присъстващите се 
обърна най-напред послани-
кът Влайков: „Министерството 
на външните работи на Бъл-
гария не дава много големи 
средства за целта, но ги дава 
от сърце”, заяви той и добави, 
че през изминалата година от 
България за Сърбия са при-
стигнали около 300 хиляди 
евро за укрепване на демок-
рацията, докато тази година е 
запланувано да се заделят 700 
хиляди евро. „Най-важните 
проекти тази година се касаят 
до обучението на кадри за 
изготвяне на проекти, увеличе-
нието на административните 
капацитети и увеличението на 
достъпността на омбудсмана”, 
каза  българският дипломат.   

Мая Манолова разкри, че 
благодарение на отпуснатите 
средства в Сърбия ще бъдат 
реализирани 12 мобилни 
приемни за изслушване на 
граждани. „Сред тях ще са и 
приемните в Димитровград 
и Босилеград. Със сръбските 
колеги постигнахме договор 
представители на омбудсмана 
на България да помагат при 
организирането на срещите с 
гражданите в тези две общини, 
предвид, че немалък брой на 
гражданите в двете общини 
имат и българско гражданс-
тво“, сподели Манолова. Тя 
подчерта, че малцинствата са 
тези, които трябва да бъдат 
подкрепяни и че тя добре е 
запозната с положението 
на българското малцинство 
в Сърбия, предвид, че е по 

потекло от крайграничния 
български град Кюстендил. 
Оповести, че работи дейно 
за сформиране на Мрежа на 
обмудсманите на Балканите, 
която би трябвало да бъде 
направена до края на юни 
т.г. 

Зоран Пашалич оцени, че 
предложението на колежката 
му Манолова представители 
на институцията на омбус-
мана от България да помагат 
при реализирането на сре-
щите с гражданите в Димит-
ровградско и Босилеградско 
е приел с въодушевление. 
На представителите на Бъл-
гария Пашалич благодари 
за средствата и добави, че те 
означават много за институ-
цията на омбудсмана в Сър-
бия. „Политиците главно са 

запознати с проблемите и 
ги решават в съответствие с 
времето, с което разполагат, 
както и в съответствие с въз-
можностите си. Струва ми се, 
че най-конкретните проблеми 
на гражданите все пак сме в 
положение да решаваме ние, 
омбудсманите”, каза между 
другото той. 

Посланикът Влайков и 
омбусманът Пашалич под-
писаха договор във връзка с 
реализирането на проекта. 

Като жест, който трябва да 
символизира началото на доб-
рото сътрудничество между 
двете институции, Влайков 
подари на омбудсмана Паша-
лич и водачите на Димитровг-
радско д-р Владица Димитров 
и Зоран Гюров вратовръзки. 

Б. Д.

Кметът Владимир Захариев, 
зам.-кметът Стефан Стойков 
и председателят на Общинс-
кия парламент в Босилеград 
Славчо Владимиров миналата 
седмица имаха среща с ръко-
водството на Военномеди-
цинската академия в Белград. 
Както узнаваме, на срещата е 
обсъдено досегашното сътруд-
ничество между общината и 
ВМА и са направени договори 

за по-нататъшни конкретни 
действия във връзка с идването 
на лекарските екипи от ВМА 
и Военната болница от Ниш в 
Босилеград, както и договори 
за прием и лечение на паци-
енти от нашата община във 
ВМА в Белград.

Представителите на общин-
ското ръководство за пореден 
път изказват благодарност 
към ВМА в Белград и Военната 

болница в Ниш и подчертават, 
че в зависимост от нуждите 
и исковете на гражданите от 
общината, в Здравния дом 
в Босилеград и занапред ще 
идват лекари-специалности от 
споменатите военномедицин-
ски институции и ще оказват 
безплатни медицински услуги 
на жителите в общината.  

  
П.Л.Р. 

На срещата на върха ЕС 
- Западни Балкани, която 
се  състоя в София вчера (17 
май), като анекс към полити-
ческата декларация, бе приета 
и Софийска програма за Бал-
каните. Според министъра на 
българското председателство 
на Съвета на ЕС Лиляна Пав-
лова Софийската програма 
разписва конкретни съвмес-
тни проекти и програми, за 
да бъде осъществена ико-
номическата интеграция на 
региона. 

В Софийската програма 
за Балканите се предвиждат 
повечето инфраструктурни 
проекти, сред които и магист-
ралите София - Скопие, Атина 
- Солун - Скопие - Белград - 
Централна Европа, Солун - 
София - Видин - Централна 
Европа, скоростни жп линии 
София - Скопие и София - 

Белград, транспортен коридор 
Бургас - Дурас, както и телеко-
муникационна свързаност.

Проектите в региона  са на 
стойност от над 30 млрд. евро и 
предимно ще бъдат финанси-
рани от 4 международни инс-
титуции - Световната банка, 
Европейската инвестиционна 
банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и 
Регионалния съвет за сътруд-
ничество.

На срещата на върха ЕС - 
Западни Балкани присъстваха 
държавните или правителстве-
ните ръководители на държа-
вите  членки на ЕС и лидери 
на 5-те държави партньори от 
Западните Балкани: Албания, 
Босна и Херцеговина, Сър-
бия, Черна гора, Македония 
и на самопровъзгласило се за 
държава Косово.

Подготви С.Б.
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На 11 май в Димитровград 

Училищата отбелязаха 
Деня на светите братя 

Официална делегация от Община 
Ягодина на посещение в България

Делегация от Община 
Ягодина, водена от Драган 
Маркович Палма, председа-
тел на политическата партия 
„Единна Сърбия“, депутат 
в Народната скупщина на 
Р Сърбия и председател на 
Скупщината на Ягодина, и 
кметът на град Ягодина Ратко 
Стеванович, била на посеще-
ние в България. В официал-
ната делегация били и слу-
жители на Община Ягодина 
и на Поморавски окръг, пред-
ставители на образованието, 
здравеопазването, общински 
съветници, бизнесмени и фер-
мери от Ягодина. 

Както предават българс-
ките медии, cpeщaта пocтaвя 
нaчaлoтo нa cъвмecтнo cътpyд-
ничecтвo мeждy двaтa paйoнa 
- гpaд Ягoдинa в Cъpбия и 
Общинa Koвaчeвци и ce е 
cлyчила двe ceдмици след 
визитaтa нa ĸмeтa нa Общинa 
Koвaчeвци Bacил Cтaнимиpoв 
и нeгoвия eĸип в P Cъpбия. 
Целта на срещите е да се пос-
тави начало на едно бъдещо 
добро сътрудничество, от 
което да имат полза хората 
и от двете общини. Община 
Ковачевци и Община Ягодина 
имат идеи за постигане на 
икономически растеж и раз-
витие, както и взаимодействие 
за междукултурен обмен. На 
срещата в Ковачевци присъст-
вал и народният представител 
Станислав Владимиров, който 
е председател на комисията 
за приятелство със Сърбия 
в Народното събрание на Р 
България.

Делегацията от Ягодина 
paзглeдaла язовира Πчeлинa, 
родната къща нa Гeopги 
Димитpoв в Koвaчeвци, а 

имали и срещи съc зeмeдeлcĸи 
пpoизвoдитeли от тази най-
малка община в област Пер-
ник. B ĸpaя нa срещата ĸмeтът 
нa Koвaчeвци Bacил Cтaни-
миpoв пoдapил нa Дpaгaн 
Маркович cypвaĸapcĸa мacĸa 
oт paйoнa. От своя страна 
гocтитe подарили на нapoд-
ния пpeдcтaвитeл Cтaниcлaв 
Bлaдимиpoв пoчeтeн знaĸ нa 
гpaд Ягoдинa, a на кмета Cтa-
нимиpoв флaнeлĸa, нa ĸoятo 
било изпиcaнo нeгoвoтo имe. 
Палма поканил официално 
чрез кмета фолклорна група, 
която да участва в концертите 
на сцената на Летния театър в 
Ягодина през месец юли.

Освен посещението на 
Община Ковачевци, Драган 
Маркович Палма имал среща 
и със зам.-председателя на 
Народното събрание на Р Бъл-
гария Емил Маринов Христов. 
Както предадоха медиите в 
Сърбия, Христов и Маркович 
обсъдили редица политически 
и икономически въпроси.

- Очакваме на срещата на 
върха Европейският съюз - 
Западните Балкани, която ще 
се проведе в София на 17 май, 
България да подкрепи Сърбия 
и в крайна сметка правдата, а 
не силата  да бъде критерий 
за присъединяването й към 
Европейския съюз. И прав-
дата да не бъде мнозинство от 
гласовете, защото досега това 
беше несправедливо за Сър-
бия. Нито една страна, която е 
станала член на ЕС, не е имала 
задължения като Сърбия. От 
нас още искат и да се откажем 
от една част от собствената си 
територия. Сърбия никога 
няма да признае едностранно 
обявената независимост на 

Косово - казал Маркович. Той 
добавил още, че Сърбия има 
пълно доверие на премиера 
Борисов.

- Сигурен съм, че Сърбия 
пази мира и стабилността 
на Балканите с голяма под-
крепа на България. За нас и 
за вас е много важно южният 
руски или турски поток, без 
значение как се нарича, да 
се задвижи и да започне да 
минава газ през България и 
през Сърбия, от което да се 
възползват нашите страни и 
нашите народи, казал Палма 
и подчертал, че миналого-
дишният обмен между двете 
страни от 600 млн. евро трябва 
да се увеличи. 

Mедиите в Сърбия преда-
доха и това, че зам.-председа-
телят на Народното събрание 
на Р България Емил Христов 
казал, че България е застанала 
твърдо на страната на Сър-
бия. 

 - Нашите две страни имат 
история, която многократно е 
прочетена. Но това е история. 
Важно е да имаме бъдеще. 
Бъдещето не принадлежи на 
тези, които се разделят, осо-
бено тук на Балканите. Бъде-
щето е, когато работим заедно 
като близки народи и затова 
България твърдо е застанала 
на страната на Сърбия. Ние 
се отнасяме към вас с уваже-
ние и имате нашата подкрепа 
да бъдем заедно в сърцето на 
Европа. Премиерът Борисов 
и цялото ни правителство са 
големи приятели на Сърбия 
и ви пожелаваме да успеете в 
намеренията си - казал Хрис-
тов. 

 
П.Л.Р.

В рамките на инициативата 
„Розите на България”, задви-
жена от Министерството на 
образованието и науката на 
България (МОН), двете димит-
ровградски училища отбеля-
заха с подходящи културни 
програми Деня на светите 
братя Кирил и Методий. След 
въвеждането на Григорианс-
кия календар през 1916 година 
празникът се чества на 24 май 
по официалния държавен 
календар, но по църковния 
литургичен календар този ден 
е на 11 май.

Инициативата „Розите на 
България” провеждат учи-
лища в България, но и учи-
лища извън страната, в които 
образованието се провежда на 
български език. Според све-
дения на МОН в проявата са 
се включили 30-ина хиляди 
ученици извън пределите на 
България. 

Мероприятието в основ-
ното училище се проведе 
пред бюст-паметника на 
Христо Ботев, на чието име то 
е назовано. Подходящи речи 

изнесоха директорката на 
училището Катарина Симео-
нова и предствители на МОН. 
Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий” пък празника отбе-
ляза на лятната сцена към биб-
лиотеката „Детко Петров“. 
Там говори директорката на 
учебното заведение Снежана 
Симеонова, представители на 
МОН, както и генералният 
консул на България в Ниш 
Едвин Сугарев. 

Празненството бе повод 
още веднъж да се припомни 
за делото на просветителите 
Кирил и Методий, както и да 
се посочат успехите на учени-
ците от двете училища през 
изминалия период. Шанс за 
поредна изява получиха чле-
новете на фолклорния ансам-
бъл към Центъра за култура. 
След официалната програма 
под звуците на „Празнична 
сюита“ на хорото се хванаха 
всички желаещи и по този 
начин придружиха хилядите 
българи по света, които на 
този ден играха българско 
хоро.                                  Б. Д.

XX Национален фестивал на 
детската книга

От 8 до 10 май за двадесета 
поредна година в Сливен се 
проведе най-приказния детски 
празник в България - Нацио-
нален фестивал на детската 
книга.

 XX Национален фестивал 
на детската книга се органи-
зира от Регионална библи-
отека „Сава Доброплодни” 
– Сливен в партньорство с 
Министерството на култу-
рата, Община Сливен, Облас-
тна администрация - Сливен, 
Асоциация „Българска книга“, 
Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина, най-големите 
детски издателства и др. 

В РБ ”Сава Доброплодни” 
се проведе кръгла маса с меж-
дународно участие на тема: 
„Балканските детски литера-
тури и разпространението им 
в Европа”, в която участваха и 
гости от Сърбия, Босна и Хер-
цеговина, Албания и Румъ-
ния.

В рамките на фестивала бяха 
организирани базар на книги, 
концерти, представления на 
открита сцена, Национален 
пленер на детска рисукна, 
карнавално шествие, срещи 
с писатели...

С приветствие към органи-
заторите и гостите на фести-
вала се обърна председателят 
на 44-то Народно събрание и 

патрон на фестивала – Цвета 
Караянчева. Със специално 
видеообръщение участниците 
и гостите на фестивала позд-
рави и еврокомисарят Мария 
Габриел.

В края на фестивала бе връ-
чена Националната награда 
„Константин Константинов”. 
Наградата в категория „за 
цялостен принос“ бе при-
съдена на Божана Апостолова, 
в категорията „илюстратор” 
- на Мая Бочева, а Асен Сира-
ков бе награден в категорията 
„автор”. С награда бе удостоен 
и дългогодишният приятел 
на фестивала - директорът 
на най-стария литературен 
фестивал в Европа – „Змаеви 
детски игри“ г-н Душан Джур-
джев. 

За целенасочената си дей-
ност за популяризиране на 
детската книга и стимулиране 
на детското четене и по повод 
20-годишния юбилей на Наци-
оналния фестивал на детската 
книга, Регионална библиотека 
„Сава Доброплодни” бе отли-
чена с почетен знак на Минис-
терство на културата /печат на 
Симеон Велики/ и грамота. 
Отличието бе връчено на 
директора на Регионалната 
библиотека Росица Петрова 
Василева.

М.В.
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В местността Остър връх край Димитровград 

Започна  
изграждането 
на приютен 
център за  
кучета и котки 

Димитровградското обще-
ствено предприятие „Комуналац” 
неотдавна започна изграждането 
на общински приютен център 
за изоставени кучета и котки в 
местността Остър връх. За целта 
ще се приспособи бивш военен 
обект и парцел (с обща площ 1200 
квадратни метра) на Войската на 
Сърбия, което имение органите 
на местното самоуправление 
купиха миналата година. Ще се 

изградят боксове, в които живот-
ните ще бъдат настанени. 

Работите ще се провеждат 
по етапи. За тази година пред-
приятието е заделило за целта 5 
милиона динара. Според проекта 
за цялостното изграждане и обо-
рудване на приютния център ще 
бъдат необходими над 40 мили-
она динара. 

Понастоящем работниците 
от „Комуналац” провеждат т. 
нар. груби строителни работи 
– извършват уреждане на терена, 
приспособяване на водопровод-
ната и канализационна мрежи, 
дейности около изграждането на 
ограда и т.н. 

Някогашният военен обект 
(къщичка) също ще се ремонтира 

и част от нея ще се приспособи 
за пребиваване на работници, 
докато в другата му част ще се 
складира храната за животните и 
ще се адаптира място за съответна 
амбулатория, в която ще им се 
оказва необходима медицинска 
помощ. 

Приютният център ще може 
да побере 200 кучета и 20-ина 
котки. 

Според проекта животните 
там ще бъдат класифицирани 
според възрастта, здравословното 
състояние и големината им, в 
съответствие с които параметри 
ще бъдат настанявани в подхо-
дящи боксове.

За здравето им ще се грижи 
ветеринарен лекар.            Б. Д.

Накратко от Димитровград

Преасфалтирана част  
от улица „8 март” 

Благодарение на средства от бюджета на общественото 
предприятие „Комуналац” неотдавна бе преасфалтирана 
част от ул. „8 март” от трафопоста до кръстовището с ул. 
„Светосавска” в Димитровград с дължина около 200 метра. 
За целта са отделени около 2 милиона динара. 

Извършител на работите бе пиротското предприятие 
„Друмови АД”. 

Ще се завърши  
асфалтирането на пътя  

до с. Куса врана 
Тази година е предвидено да проключи реконструкцията 

на пътя между селата Трънски Одоровци и Куса врана. 
Остава всъщност да се уреди третия участък от пътя с 
дължина около 2,4 км. 

За целта ще бъдат заделени около 3, 1 милиона динара, 
които в съотношение 50 : 50 на сто ще обезпечат Община 
Димитровград и Министерството за стопанство на Р Сър-
бия. 

За извършител на работите е избрано пиротското пред-
приятие „Друмови АД”.

Ремонтира се мостът  
на улица „Пастерова” 

В началото на този месец започнаха работи по възстано-
вяването на моста над Нишава на улица „Пастерова”. 

Канцеларията на управляване с обществени инвестиции 
на Сърбия за целта отдели около 8, 5 милиона динара 
(без ДДС). Община Димитровград е заделила средства за 
надзора на строителната площадка, както и за изготвяне 
на проектната документация. 

Извършител на работите е пиротската фирма „Ифор-
микс”. 

Мостът ще бъде разширен - ще има две платна и пътеки 
за пешеходци и ще се подсилят стълбовете му.

Зарибени язовирите  
край с. Смиловци 

Спортно-туристическият център „Цариброд”, който 
стопаниства с язовирите „Сават 1” и „Сават 2”, преди 
броени дни извърши тяхното зарибяване с 1350 килограма 
риби от видовете шаран, амур и бяла риба. 

За целта са отделени 450 хиляди динара. 
От ведомството съобщиха, че създването на добри усло-

вия за развитие на въдичарството в общината е една от 
стратегическите му цели. 

Б. Д.

На третата акция  
– 40 кръводарители 

На третата за тази година акция по кръводаряване, 
която неотдавна се проведе в Димитровград, ценната теч-
ност дариха 40 души, което е двойно повече в сравнение 
с втората акция. 

От броя на дарителите удовлетворение изпита и Миро-
слав Потконяк от нишкия Институт по кръвопреливане. 
Той осебено наблегна върху факта, че в акцията са се 
включили много млади хора, които за първи път са подали 
ръката си. 

Следващата акция ще се проведе в последния петък на 
този месец. 

Д. С.

Захариев присъства на приема по повод 
Деня на Европа в Белград  

Председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Владимир Захариев 
присъства на приема, който 
Делегацията на Европейс-
кия съюз в Сърбия начело с 

ръководителя Сем Фабрици 
организира по повод 9 май 
- Деня на Европа, в Музея на 
съвременните изкуства в Бел-
град. 

Той заяви, че на срещата 
имал възможност да се срещне 

с редица представители на 
обществено-политеческия 
живот в Сърбия и с офици-
ални представители на посол-
ствата в Белград. 

П.Л.Р.

Публичното предприятие за строителни площи и  
пътища на Община Босилеград

Уреждат каналите за напояване на градините 
Екипи на Публичното пред-

приятие за строителни площи 
и пътища на Община Боси-
леград са ангажирани върху 
почистването и уреждането 
на каналите за напояване на 
земеделски парцели в Боси-
леград и селата Райчиловци 
и Радичевци. Директорът 
на предприятието Страшко 
Апостолов казва, че става дума 
за редовно пролетно уреждане 
на Централската, Градската 
и Райчиловско-Радичевската 

„вади”. На някои места ще 
бъдат построени и бетонни 
канаваки или ще се извърши 
ремонт на вече съществува-
щите. 

- Тази дейност се реализира 
всяка пролет и се финансира 
от общината, докато нашето 
предприятие е извършител 
на работите, подчерта той 
и добави, че след като при-
ключи уреждането на кана-
лите ще бъдат назначени 
лица (вадари), които ще ги 

поддържат през лятото и ще 
се стараят за опазването на 
установения ред за ползването 
на водата от каналите за напо-
яване. Апостолов апелира 
към всички граждани да не 
изхвърлят боклук в каналите 
за напояване.

Публичното предпри-
ятие за строителни площи и 
пътища е ангажирано и върху 
почистването и уреждането 
на гробищата в Босилеград и 
Райчиловци.               П.Л.Р.
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Потенциалите на Стара 
планина за развитие на 

селския туризъм
Селският туризъм, като 

алтернативен тип туризъм, 
е в състояние да удовлетвори 
нуждите на съвременния 
човек, които градската среда 
не е в състояние да направи. 
Диференциран е въз основа на 
мотивната привлекателност на 
селските райони със запазени 
традиционни характеристики. 
Това са среди, в които турис-
тите могат да се занимават със 
земеделие, животновъдство, 
преработка и занаятчийство 
с традиционни характерис-
тики, участие в тържества и 
събития, сесии и фолклорни 
срещи. Туристите са привле-
чени от незамърсената околна 
среда, чистия въздух и свежата 
изворна вода, селската иди-
личност, традиционната архи-
тектура и интериорен дизайн, 
традиционните семейни отно-
шения и срещи с домашни 
животни и любимци.

Красивата Стара планина 
с много села от двете страни 
на границата, с добри клима-
тични условия, с богати гори, 
отлични релефни пейзажи, 
богата хидрография и тра-
диционно гастрономическо 
предложение има голям 

потенциал за развитие на сел-
ския туризъм, който е особено 
привлекателен за чуждестран-
ните туристи.

-Специфичният начин на 
номадския живот и тради-
ционната биологично здра-
вословна храна  със своите  ор-
ганогенни характеристики са 
специална атракция за турис-
тите, които пристигат от къде 
ли не, увери Димитър Димит-
ров от Белоградчик. 

Според колегата му Драган 
Прийич от Княжевац напасва-
нето на овцете, тяхното доене, 
подхранване, преработката на 

млякото и производството на 
млечни продукти, характерни 
за старопланинските овчари, 
също са привлекателни за 
туристите. 

Специалистите считат, 
че развитието на този тип 
туризъм на Стара планина 

има забележителни развле-
кателни възможности, свър-
зани с разглеждане на при-
родата и с активната почивка, 
а в социално-икономически 
смисъл  предотвратява 
обезлюдяването  и открива 
процес на завръщане и засел-
ване на нови жители.

С. Бойкова

Фестивал на сире-
нето в Сливница
В красивото българ-
ско градче Сливница, 
отдалечено двадесетина 
километра от Димит-
ровград, в неделя ще се 
проведе IV-то издание на 
традиционния  „Фестивал 
на сиренето”. 
Според предварител-
ната информация освен 
промоции, презентации 
и представяне на про-
изводители гостите ще 
имат възможност да се 
насладят на готварските 
умения на Иван Звез-
дев, концерта на Ана 
– Мария и Иван Йосифов 
и фестивалния  кон-
церт с участието на 
състави от Община 
Сливница и от региона.

Анджела Митов спечели трето  
място на Републиканското състезание  

по сръбски език и литература
Анджела Митов, ученичка 

във втори клас на босилеград-
ската гимназия, спечели трето 
място на Републиканското 
състезание по сръбски език 
- Литературна олимпиада, 
което на 13 май се проведе 
в Сремски Карловци в орга-
низация на Министерството 
на образиванието, науката и 
технологичното развитие и 
Дружеството за сръбски език 
и литература. Тя завоюва 18 
от максималните 20 точки. За 
това постижение министерс-
твото ще я награди с книги и 
грамота. 

Постижението на Анджела 
представлява голям успех и 
за Гимназията, а също така 
и за нашата община, имайки 
предвид, че в състезанието са 
участвали над 200 второклас-
ници от всички краища на 
Сърбия, осъществили високи 
резултати на окръжните със-
тезания. Нека да припомним, 
че на окръжното състезание 
във Враня Анджела също бе 
трета. 

- Много съм доволна от пос-
тигнатия успех на републи-
канското съревнование, казва 
Анджела. Нека да си приз-
ная, че потайно се надявах да 
осъществя добър резултат, 
понеже усръдно се подготвях 
за състезанието. Този успех 
ще ме мотивира в бъдеще още 
повече да уча и да се стремя 
към нови постижения. Много 
дължа и на преподавателя 
си по сръбски език Даниел 
Стойнев, който наистина е 
изключителен преподавател, 

винаги готов да помага на уче-
ниците и да им съдейства в 
усвояването на нови знания, 
споделя тя. 

Анджела Митов е пълна 
отличничка. Учителите в 
гимназията казват, че тя е 
просто образец за ученик, 

който винаги е подготвен 
за всеки урок. По време на 
досегашното си обучение тя 
знае само за петици и отли-
чия. Още като ученичка в 
основното училище  редовно 
е участвала в състезания по 
различни предмети, от които 
е бележила изключителни 
резултати. Освен по сръбски 
език и литература, тази година 
участва и в републиканските 
състезания по математика и 
по български език, а преди 
няколко години е  участвала 
и в Републиканско съревно-
вание по биология. Анджела 
има две по-малки сестри - 
Миляна (8 клас) и Йелена (7 
клас), както и братче Михайло, 
който е ученик във втори клас 
на основното училище. 

Тя ни разказа, че обича 
всички предмети, а особен 
интерес изпитва към литера-
турата. Постоянно чете книги 
от различни области. Моми-
чето отново подчерта огром-
ните заслуги на преподавателя 
Даниел Стойнев, който по 
този повод каза следното:

- Чувствам се много горд, че 
сам учител на такава ученичка. 
За Анджела мога да изкажа 
само хвалби. Тя винаги проя-
ваява интерес да усвоява нови 
знания и да учи много повече 
от онова, което предвижда 
самата учебна програма. 
Пожелавам й и занапред да 
продължи да жъне успехи и 
да ни радва, изтъкна младият 
преподавател. 

П.Л.Р. 

Проектът се реализира с финан-
сова подкрепа на Бюджетния фонд 
за националните малцинства за 

финансиране на програми и проек-
ти в областта на информирането 

на езиците на националните 
малцинства. Решение №: 401-00-

00307/2017-27

Кметът на Димитровград по случай  
зачестилото отравяне на кучета 

Гражданите да посочват потенциалните  
отровители 

Кметът на Димитровград-
ско д-р Владица Димитров 
прикани чрез местната теле-
визионна станция гражданите 
на общината да осведомят 
полицията, доколкото забе-
лежат, че някой техен съграж-
данин разпространява отрова 
в обществените площи (ули-
ците, парковете...) с цел да 
отрови кучетата.  

В Димитровград напоследък 
зачестиха случаи на отравяне 
на кучета, което кметът оцени 
като катастрофално състояние. 
Той подчерта, че поради тези 
деяния страдат не само куче-
тата, но може да се стигне и до 
отравяне на хора и деца. 

„Ние от местното самоуп-
равление може да отправяме 
апели, но с този проблем все 
пак по-сериозно трябва да 
се натоварят полицейските 
органи. Проблемът с хвърля-
нето на отрова вероятно окон-
чателно ще се реши до две-три 
години, когато в целия град 
бъдат инсталирани свърхка-
чествени камери, но ние не 
можем да чакаме толкова 
време, а трябва да действаме и 
проблема да решим възможно 
по-скоро”, каза кметът 

Според думите му гражда-
ните не трябва да се притес-
няват да посочат потенциал-
ните отровители и този свой 
жест не трябва да разбират 

като клевета, а като извърш-
ване на гражданска длъжност. 
„Доколкото гражданите не 
искат да отидат в полицей-
ския участък, тогава нека да 
се обърнат към органите на 
местното самоуправление, 
които информацията ще 
предоставят на полицията”, 
категорично заяви той.  

Димитров добави още, 
че хвърлянето на отрова на 
обществени площи с цел 
отравяне на кучета представ-
лява углавно дело, за което е 
предвидено наказание затвор. 
Според него  проблемът май 
няма да се реши ефикасно все 
докато някое лице не бъде 
наказано.                       Б. Д.
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На фестивала „Шопски наниз” в гр. Костинброд 

Димитровградчани обраха бурни аплодисменти 

Първият фолклорен ансам-
бъл към димитровградското 
Културно-художествено дру-
жество в края на миналия 
месец участва във фестивала 
„Шопски наниз”, който от 
години се провежда в българс-
кия град Костинброд. Димит-
ровградчани изпълниха две 
хореографии – „Понишавие” 
и „Тракия”. Фолклористите 
бяха придружени от Народ-
ния оркестър към КХД-то, 

а вокалната изпълнителка 
Хелена Стоянова изпя пес-
ните „Ах, къде е мойто либе” 
и „Катарино, моме”. 

Художественият ръководи-
тел на КХД-то и корепетитор 
Далибор Глигоров сподели, 
че изпълненията на димит-
ровградчани въодушевили 
публиката и журито и добави, 
че зам.-кметът на Костинброд 
Александър Ненов им отпра-

вил покана през есента пак да 
гостуват в този град. 

„Шопски наниз” е фести-
вал със състезателски харак-
тер, който се организира от 
Община Костинброд, Народно 
читалище „Иван Вазов 1947”, 
Народно читалище „Св. св. 
Кирил и Методий” и Народно 
читалище „Заря 1914”, всич-
ките от Констибродско. В таз-
годишното издание на про-
явата участваха 100-ина ансам-

бли от 30 градове предимно 
от България, но и от Сърбия 
– освен Димитровград, пред-
ставиха се и фолклористи от 
Гаджин хан и Бабушница. 

Димитровградчани отчитат 
доста успехи от участията си 
във фестивала – през измина-
лите три години бяха провъз-
гласявани за най-добър чуж-
дестранен ансамбъл, докато 
през 2014 г. спечелиха „Гранд 
При”.                                Б. Д. 

Записване на първолаци в  
ОУ в Босилеград

В първи клас ще се учат 40 
деца

През учебната 2018/2019 
година в първи клас в Основ-
ното училище „Георги Димит-
ров” в Босилеград ще се запи-
шат 40 деца, с 4 повече от 
миналата година. От общия 
брой 25-има първолаци ще се 
учат в централното училище 
в града, а останалите 15 в под-
ведомствените осмокласни 
и четирикласни училища в 
селата - 10 в Райчиловци и 
по едно в Горна Любата, Гру-
инци, Рибарци, Бранковци и 
Гложйе. 

Право да се запишат в първи 
клас имат всички деца, родени 
през 2011 година, както и роде-
ните до 1 март 2012 година. 
Бъдещите първолаци вече са 
преминали задължителни 
лекарски прегледи в тукаш-
ния Здравен дом, извършени 
от страна на специалисти по 
педиатрия, офталмология, 
физиология и оториноларин-
гология, както и лабораторни 
изследвания.

В момента в училището се 
провежда проверка на пси-
хическата подготвеност на 
децата за училище, тъй като 
училищният психолог, педагог 

и логопед с всяко дете поотде-
лно решават тестове и провеж-
дат разговори, въз основа на 
които се утвърждава степента 
на неговата психическа под-
готвеност за училище. Освен 
това задължително се провеж-
дат разговори и с родителите 
на децата.  

Заедно с лекарските и 
удостоверения за психичес-
ката подготвеност, при запи-
сването на децата си родите-
лите задължително трябва 
да предоставят и акт за раж-
дане, както и   удостоверение 
за завършено предучилищно 
обучение, което ще получат 
през следващия месец, след 
приключването на задължи-
телните занятия на децата в 
предучилищния курс. 

Броят на първолаците в 
Босилеградско през послед-
ните десетилетия постоянно 
намалява и всички сериозно 
трябва да си обмислим начи-
ните за спиране на тази нега-
тивна тенденция. Нека да си 
припомним, че само допреди 
двадесетина години в първи 
клас са се записвали по 100-
ина деца.                        П.Л.Р.

Захариев и Стойков на среща  
с министъра на образованието  

Младен Шарчевич

От ляво: шефа на кабинета на просветния министър Марко Попадич, Владимир Захариев, министър Шарчевич 
и Стефан Стойков

Председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Владимир Заха-
риев и зам.-председателят 
Стефан Стойков миналата 
седмица в Белград имаха 
среща с министъра на обра-
зованието, науката и техно-
логичното развитие Младен 
Шарчевич. На срещата са 
обсъдени въпроси, свързани 
със сключването на нов анекс 
към меморандума за превод 
на учебници за превеждане 
на учебниците по музика 
и изобразително изкуство 
от първи до осми клас на 
основното училище, понеже 
учебниците по всички пред-
мети за основното училище 
са преведени. Разисквани са 
и въпроси, касаещи дина-
миката на превеждането 
на учебниците за средните 
училища. 

Стойков изтъкна, че са 
изказали благодарност към 
министерството и лично 
към министър Шарчевич за 
превода на учебниците за 
основното училище с изклю-
чение на музика и изобра-
зително изкуство и добави, 
че преводът на липсващите 
учебници по тези предмети е 
била тема и на отделната им 
среща с държавния секретар 
в това министерство Анама-
рия Вичек.  

Захариев и Стойков 
подали иск до министър 
Шарчевич за откриване на 
паралелка на някое средно 
техническо професионално 
училище в състава на боси-
леградската гимназия от 
учебната 2019/2020 г. 

На срещата били разиск-
вани и начините и възмож-
ностите за приключване на 
изграждането на спортната 
зала в Босилеград.

П.Л.Р.

* Захариев и Стойков в 
Белград са имали среща 
и с държавния секре-
тар в Министерството 
на младежта и спорта 
Предраг Перуничич.  

Снимки от фестивала – Далибор Глигоров и Марко Тодоров
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В димитровградската галерия 

Изложба на детски творби 

В градската галерия в 
Димитровград за четвърта 
поредна година бе организи-
рана изложба, на която бяха 
представени най-различни 
творби, изработени от най-
различни материали от страна 
на възпитаниците на Детската 
градина „8 септември”. 

Децата от клона на ведомс-
твото в с. Желюша изпълиха 
подходяща увеселителна про-
грама. 

Посетителите имаха въз-
можност и да си купят творби, 
които им харесват, а да ги 
заплатят по цена, която сами 
определят.                     Б. Д. 

„Христо Ботев” на  
фестивал в Тополовград 

Ще изпълнят „Нишан” 
Димитровградският театър 

„Христо Ботев” и тази година 
ще участва във международ-
ния фестивал на самодейните 
театри в българския град 
Тополовград, който органи-
зират тамошното читалище 
„Св. св. Кирил и Методий” и 
Министерството на културата 
на Р България. Тазгодишното 
издание на фестивала е 23-ето 
поред. 

Възнесение Господне и  
Петдесетница (Света Троица)

Възнесение Господне се 
празнува четиридесет дни 
след Пасха, по-точно в чет-
въртък на шестата седмица 
след празника Възкресение 
Христово. На този ден в хрис-
тиянския свят се случва още 
едно чудо. Господ Исус Хрис-
тос се възнася към Небесата. 
Празникът принадлежи към 
групата подвижни празници 
и тази година го отбелязахме 
на 4/17 май. 

През 40-те дни след Въз-
кресението Господ Исус се 
явявал многократно на уче-
ниците Си. Разяснявал им 
Царството Божие, отварял 
ума им за да разбират Светото 
писание. Всички се убедили, 
че Той е възкръснал наистина. 
На четиридесетия ден им се 
явил за последен път. Апос-
толите по обикновеному били 
на молитва, в очакване Божи-
ето обещание да се изпълни. 
Както били събрани, Христос 
се явил сред тях, беседвал и 
ги извел от града на Елеонс-
ката планина (на около два 
километра от Иерусалим, до 
Витания, където бе възкресил 
Лазар). 

Господ отново им изяснил 
слизането на Светия Дух, което 
се извършва на Петдесетница 
и Неговото абсолютно значе-
ние като сила, която оживот-
ворява Църквата Христова 
(Деян. 1:4,5,8). Като се изка-
чили на планината, Христос 
вдигнал ръце да ги благослови. 
Още докато ги благославял Се 
отделил от земята и, подет от 
облак, Се издигнал към небето 

при Своя небесен Отец. Не 
изчезнал веднага от погледа 
им, а се издигал постепенно, 
докато станал невидим за пог-
леда им нагоре във висините. 
Апостолите се поклонили на 
Възнасящия се Господ и не 
могли да откъснат поглед от 
чудната гледка. В този момент 
пред тях застанали двама 
ангели в бяло облекло, които 
им казали “мъже галилейци, 
какво стоите и гледата към 
небето? Този Иисус, Който 
се възнесе от вас на небето, 
ще дойде по същия начин, 
както Го видяхте да отива 
на небето” (Деян.1:11). Така 
небесните вестители потвър-
дили думите на Христа за 
Второто велико Негово при-
шествие и следващия от това 
Всеобщ съд. По думите на св. 
евангелист Марко, Христос, 
като се възнесъл на небето, 
седнал отдясно на Бога. Това 
нагледно изражение означава 
равночестност с Бог Отец. 

С възнесението Си Исус 
завършва делото на спасени-
ето. Затова народа му е дал 
название с дълбок религиозен 
и богословски смисъл - Спа-
совден, Денят на Спасителя.

Освен хората, които го чест-
ват като семеен празник, Спа-
совден се отбелязва и в димит-
ровградските села Желюша, 
Градине и Смиловци.

След като им дал послед-
ните напътствия, Исус Хрис-
тос заръчал на апостолите да 
се пръснат по целия свят, за да 
проповядват Божието слово. 
Казал им, че повече няма да 

слезе на Земята, но ще им изп-
рати Светия дух, който да се 
грижи за тях. Това става на

 Петдесетница (Света Тро-
ица)

Случва се в 50-ия ден от 
Великден и 10-ия ден от Въз-
несение Господне. В този ден 
Светият дух се появява като 
огнени езици, осенява апос-
толите с безброй добродетели 
и те започват да говорят раз-
лични езици, които не са зна-
ели преди. Сега вече те били 
готови да поемат своята миси-
онерска работа по света.

Денят на Светата Петде-
сетница от древни времена 
се смята за рождения ден на 
Христовата Църква, създадена 
не от суетата на човешки тъл-
кувания и размисли, но по 
Божествена благодат. Следва-
щият ден, понеделник след 
Петдесетница, е празникът 
на Светия Дух. Този праз-
ник Църквата е установила 
заради величието на Пре-
светия и Животворящ Дух, 
Единосъщен с Бог Отец и 
Синът Божий. Чрез Него ни се 
дарява всяка мъдрост, живот, 
движение, Той е източникът 
на всичко живо. Светият Дух 
обогатява човека с духовни 
дарове. Плодовете на Духа, 
по думите на апостол Павел, 
са: любов, радост, мир, дъл-
готърпение, благост, милост, 
милосърдие, вярност, кротост, 
себеобуздание.

Весели празници!
 

Подготви Д. Христова

Събрание на димитровградското сдружение на пенсионерите 

Положетелно финансово стопанистване и куп дейности 

Димитровградското сдру-
жение на пенсионерите неот-
давна проведе събрание, на 
което бяха приети докумен-
тите, поднесени от ръководс-
твото начело с председателя 
Асен Радоицев. 

Що се касае до финансовия 
аспект на дейността през 2017 
г., резултатите са положи-
телни – приходната част във 
финансовия отчет възлиза на 
1 206 305, а разходната – 1 186 
282 динара. 

Представители на коми-
сии към сдружението отче-
тоха дейността им, като Петър 
Рангелов, който е задъжен за 
екскурзиите сподели, че при 

организирането им не е имало 
никакви проблеми и всичко 
е реализирано по възможно 
най-добрия начин; Бора Нико-
лич, задължен за участията на 
членовете на сдружението в 
спортни мероприятия, изрази 
сравнителното си удовлетво-
рение от постигнатите резул-
тати, подчертавайки обаче, че 
занапред амбициите винаги 
трябва да се нагласят към пос-
тигането на най-високи цели 
и т.н. 

Говорейки за дейностите 
за тази година, водачът Асен 
Радоицев наблегна, че се пола-
гат усилия и в Димитровград 
да започне ползването на т. 
нар. сениор кредитни карти, 

които, както подчерта, в 
момента са много актуални 
в Белград. Той  посочи, че 
с местната червенокръстка 
оранизация ще се говори по 
темата за по-ефикасно разп-
ределяне на хуманитарните 
пакети, предвид, че в сдруже-
нието има голям брой чле-
нове в незавидно материално 
положение. Ще се поддържа и 
по възможност ще се интензи-
фицира сътрудничеството със 
сдружения от България, които 
искат да установят връзки с: 
органите на местното самоуп-
равление, Здравния дом, ОП 
„Комуналац”... 

За тази година сдружени-
ето е запланувало да инкасира 

1, 25 милиона динара. Най-
много приходи би трябвало 
да залегнат от застрахотва-
телното дружество „Дунав” 
– 620, след това от членския 
внос – 240, общинския бъджет 
– 240, наема от помещенията 
на сдружението – 130 хиляди 
динара и т.н. 

На събранието бе верифи-
цирано решението на Изпъл-
нителния съвет на сдружени-
ето от този орган да се оттег-
лят Славчо Алексов и Станика 
Иванов. Място в посочения 
орган вместо тях ще заеме 
само един член и то Грана 
Манчева от местната органи-
зация в крайградското селище 
Лукавица.                       Б. Д. 

През изминалите години 
димитровградчани отчетоха 
много успехи в него, като дори 
три пъти спечелиха най-зна-
чителната награда „Златна 
камила”. През 2005 г. при-
знанието спечелиха с пред-
ставлението „Нишан”, през 
2011 г. - с „Няма даде, няма 
бате”, докато лани изпълниха 
и сполучиха със спектакъла 
„Женитба”. 

В тазгодишния фестивал, 
който ще се проведе от 14 до 
20 май, димитровградчани 
пак ще изнесат комедията 
„Нишан”, имайки предвид, 
че поради реконструкция на 
салона в Центъра за култура 
през изминалия период не 
са имали възможност да под-
готвят нова пиеса. „Нишан” 
този път няма да е в категори-
ята за получаване на награди, 
предвид, че вече е спечелил 
най-голямата през 2005 г., но 
артистите, които участват в 
спектакъла, ще са в конкурен-
ция за получаване на награди 
за индивидуални артистични 
изпълнения. 

Нека да припомним, че 
„Нишан” е дело на пиротс-
кия автор Слободан Минко-
вич. Ролите в него изпълняват: 
Делча Гигов, Надица Иванова, 
Славча Антов, Славча Димит-
ров, Николинка Ранчева, Соня 
Станулова, Соня Виденова, 
Сърджан Христов, Милан 
Андреевич, Ангелина Марин-
кова и Драголюб Пейчев. 

Б. Д.
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На лятната сцена към НБ „Детко Петров” 

Премиера на „Малкият принц” 
Театралната  трупа 

„Камъче” към Народната 
библиотека „Детко Петров” 
в Димитровград преди бро-
ени дни изигра премиера на 
първата си пиеса „Малкият 
принц”. Премиерата се състоя 
на лятната сцена в рамките на 
двора на ведомството. 

Трибуните на лятната сцена 
бяха изпълнени до краен пре-
дел, а имаше и голям брой 
правостоящи. Общата пре-
ценка бе, че зрелището наблю-
даваха към 300 зрители. 

Текста на „Малкия принц”, 
по известното произведение 
на френския писател Антоан 
дьо Сент-Екзюпери, е адап-
тирала българската актриса, 
режисьорка и драматуржка 
Анна Петрова, която присъс-
тва на премиерата. 

Като режисьор се прояви 
известният димитровградски 
театрален деец Борис Лаза-
ров. Главната роля на Малкия 
принц впечатляващо изпълни 
малката Петра Димитрова. 
Останалите роли изпълниха 
следните деца: Мария Гео-
ргиева (в ролята на пилота), 
Марта Костова (царят и еди-
ния стрелочник), Ана Кирова 
(змията), Анджела Цветкова 
(географът), Сташа Донкова 
(лисицата), Лара Иванова 
(бизнесменът и търговецът), 
Хелена Стоянова (фенерджи-
ята), София Иванова (суетния), 
Миня Цветкова (пияният и 
ехото), Кристина Гоцева 
(розата), Зорница Лазарова 
(вторият стрелочник), Владана 

Алексова (цветето) и момичен-
цетата Ванеса Василева, Лола 
Борисова, Маша Станкович 
и Дуня Димитрова, които се 
превъплъщаваха в рози. 

Ръководител на трупата бе 
Албена Милева, за мултиме-
дията се погрижи Даниела 
Костова Пейчева, музиката 
бе подбор на Драголюб Пей-
чев, за костюмите бяха задъл-
жени Кристина Стаменова и 
Ивица Лазаров, осветлението 
бе грижа на Ненад Гмитров, а 
тона – на Милан Пейев, сце-
нографичните решения под-
бра самият режисьор Борис 
Лазаров, а гримирането на 
артистите бе дело на Мая 
Димитрова. 

Пиесата въодушеви публи-
ката, която награди изпълни-
телите с бурни и продължи-
телни аплодисменти. Режись-

орът Борис Лазаров на въпроса 
на „Ново Братство” доволен 
ли е от изпълнението, даде 
кратък отговор: „Да, изклю-
чително”. На сцената се появи 
е гостенката Анна Петрова, 
която приветства публиката, 
благодари и похвали екипа, 
който е подготвил спектакъла 
(на български език). Трогната 
от атмосферата Петрова в един 
момент дори се разплака. 

„Малкият принц” е под-
готвен под патронаж на 
Община Димитровград. Под-
крепен е от 15-ина фирми от 
Димитровград. Местният све-
щеник Синиша Бувач преди 
началото на пиесата освети 
новопостроената лятна сцена, 
предвид, че това бе първата 
културна проява, с която тя 
се открива. 

Б. Д. 

Босилеградските танцьори на фестивал в Чепеларе
Танцовият състав към Центъра за 

култура „Босилеград”, по покана на 
Държавната агенция за българите в 
чужбина, миналата седмица взе учас-
тие във фестивала „Веселие в Чепеларе 
- празник на хората“.

На сцената на площад „Олимпий-
ски“ в малкия родопски град се изя-
вили близо 300 танцьори от петнаде-
сетина фолклорни състави от Бълга-
рия, както и ансамбли на българските 
общности от Украйна, Молдова и Сър-
бия. Нашите танцьори, ръководени 
от  хореографа Саша Радованов, впе-
чатлили публиката с изключителното 
си изпълнение на Шопски игри от 
Босилеградско. Фестивалът е част от 
празничния цикъл за Деня на славянс-
ката писменост и българската просвета 
и култура.

За успешното си представяне във 
фестивала босилеградският ансамбъл 
е награден с грамота, а от Центъра за 
култура „Босилеград” изказват благо-
дарност към ДАБЧ, която им подарила 
комплект мъжка и женска шопска 

носия. Освен участието в официалната 
програма и в дефилето по улиците на 
Чепеларе, босилеградските танцьори 
имали възможност да се запознаят 
и с редица културни, исторически 

и туристически забележителности в 
града домакин, в Смолян, както и в 
планинския курорт Пампорово. 

Кметът на Община Чепеларе Славка 
Чакърова имала среща с босилеград-

ския танцов ансамбъл, на която хоре-
ографът Саша Радованов й подарил 
картина с мотиви от нашия фолклорен 
фестивал „Босилеградско краище пее 
и танцува” и отправил покана към тан-
цовия състав от Чепеларе за участие 
във фестивала това лято. В разгово-
рите им били разисквани и въпроси за 
укрепване на сътрудничеството между 
фолклорните ансамбли от Босилеград 
и Чепеларе.       

Радованов изтъква, че всички чле-
нове на ансамбъла са изключително 
доволни от топлото посрещане на 
домакините, които се погрижили да 
им осигурят прекрасни условия по 
време на пребиваването им в Чепе-
ларе. Нашите танцьори били наста-
нени в четиризвездния хотел „Борика”, 
обзаведен със закрит плувен басейн, 
професионален фитнес център, сауни, 
парни бани, джакузи, масажен център 
и др.  

Разноските за транспорта на тан-
цовия ансамбъл е осигурила Община 
Босилеград.                                    П.Л.Р.

Още едно хорово пение в  
димитровградската църква

Неотдавнашното госту-
ване на хора на Софийските 
момчета в Димитровград пос-
ледва още едно, този път на 
смесения хор „Св. Николай 
Жички“ от град Чачак, Сър-
бия. Тъй като празненствата 
по повод Великден приклю-
чиха в навечерието на праз-
ника Възнесение Христово 
и този концерт бе посветен 
на най-светлия християнски 
празник, а бе изнесен в събота 
на 12 май, когато църквата чес-
тва един от най-почитаните 

сръбски светци Свети Васи-
лий Острожки. Концертът бе 
реализиран в организация на 
Църковната община Димит-
ровград и по инициатива на 
местния свещеник Синиша 
Бувач.

Хорът „Св. Николай Жички“ 
е основан през 2007 г. и набро-
ява 30 членове. Ръководи се от 
диригентката Теодора Хаджи 
Стойкович. Отбелязва бройни 
гостувания в страната и чуж-
бина, а неотдавна хористите са 

се завърнали от четиридневно 
турне в България. Репертоара, 
който изпълняват на своите 
концерти, е една плитка от 
духова и изворна музика, руски 
духови песнопения, както и от 
богослужебна, защото най-
често, когато гостуват някъде, 
пеят и Литургия. С литургий-
ните песнопения те удостоиха 
и димитровградчани на Све-
тата Литургия в неделя на 13 
май. Службата отслужи отец 
Сърболюб Хаджи Стойкович, 
който придружаваше хорис-

тите, в съслужение на отец 
Мардарий, игумена на манас-
тира „Св. Йоан Богослов“, и на 
местния свещеник Александър 
Джорджевич.

Редки са случаите да ни 
гостуват професионални 
хорове и да слушаме духова 
музика в нашия град, така че 
би трябвало да се възползваме 
от всяка една възможност да 
присъстваме на тях.

Д. Х.



18 май 2018 година10() Спорт

В неделя на 6 май, Св. вмчк Георги 
Победоносец, в Димитровград се 
състоя първият „Гергьовденски про-

бег – Паметник 2018“. Мероприятието 
се проведе в организация на Клуба 
по лека атлетика „Балкан“ и под пат-
ронаж на Община Димитровград, а с 
финансова подкрепа на Посолството 
на Р България в Белград и компани-
ята „Трейс ПЗП Ниш АД Ниш“, от 
името на която присъства г-н Теодор 
Одрински.

Церемонията по откриването на 
проявата се състоя в Образователния 
център на спортната зала, където 
бе сборното място за всички участ-
ници, а откри я кметът на Община 
Димитровград Владица Димитров. 
Присъстващите поздрави и първият 
секретар в Посолството на Р България 
в Белград г-н Юлиан Китипов. Тър-
жественото откриване последваха две 
лекции – едната, свързана с историята 
на костницата на загиналите българи 

и сърби в братоубийствената война от 
1885 година на „Нешков връх“, която 
изнесе преподавателят по история в 

Гимназията „Св. св. Кирил 
и Методий“ Бранислав Ста-
менов, и втората, свързана 
с празника Гергьовден и св. 
вмчк Георги Победоносец, 
която изнесе преподава-
телката по вероучение в 
ОУ „Христо Ботев“ Дани-
ела Христова. След офи-
циалната част участниците 
бяха закарани до стартовите 
места по трасето на пробега 
от Стационара до Памет-
ника, разпределени в кате-
гории според възрастта им. 
Състезанията започнаха с 
най-малките, ученици в I и 
II клас, които пробягаха 200 
м, и приключи с главното 
състезание мъже и жени, 
които трябваше да се пребо-
рят с разстоянието от 3100 
м, в което най-успешни бяха 
Марко Ранкович от Лазаре-
вац и Йована Величкович 
от Ниш.

В първото издание на Гергьовденс-
кия пробег участваха общо 130 състеза-
тели от 9 града от Сърбия и България 
– Димитровград, Пирот, Босилеград, 
Ниш, Лазаревац, Зайчар, Луковит, 
Пирдоп и Плевен. Преди началото на 
церемонията по връчването на меда-
лите и наградите на победителите г-н 
Юлиан Китипов още веднъж се обърна 
към всички участници в проявата: 
„Поздравявам ви с този светъл христо-
янски празник св. Георги Победоносец, 
почитан и от българския и от сръбския 
народ. Много се вълнувам, защото се 
намирам на едно историческо място. 
На Паметника-костница издигнат след 
братоубийствената война с послание 
към нас самите – Никога повече да не 
се повтори тази трагична страница 
от нашата история. Днес всички вие 
сте обединени в този стремеж за 
победа, но преди всичко сплотени от 
хистиянската вяра към добротата и 
към закрилата на св. великомъченик 
Георги Победоносец. Всички вие сте 
победители и заслужавате поздрав-
ления. Най-големият успех е нашето 
единство и целеустременост към поко-
ряване на нови върхове. Пожелавам ви 

здраве, много успехи и късмет на вас 
и на вашите семейства.“

За всички участници събитието бе 
едно прекрасно празнично и спортно 
изживяване. Организаторите обещаха 
то да стане традиционно и да се раз-
раства, така че с радост ще очакваме 
всяко следващо.                             Д. Х.

И тази година в традицион-
ния Крос на РТС, който се про-
вежда от 1991 г., се включиха 
ученици от основното учи-
лище и гимназията и деца от 
предучилищния курс от Боси-
леград, които се надбягваха на 
стадиона „Пескара”.   

Според регламента, над-
бягванията бяха организи-
рани поотделно за момичета 
и момчета от всеки клас, както 
и за малчуганите от предучи-
лищния курс.  

Победители по класове: 
предучилищна възраст: Алек-
сандър Стойнев и Хелена 
Михалов;
I клас: Давид Господинов и 
Нора Гонев;
II клас: Михайло Асков и Вале-
рия Стойнев;

III клас: Йоца Стаменов и Вале-
рия Стоянова;
IV клас: Владан Стойнев и 
Анастасия Алексов;
V клас: Никола Стойчев и 
Мария Рангелов;
VI клас: Миодраг Занев и Мар-
тина Иванов;
VII клас: Стефан Стоянов и 
Ивана Иванов;
VIII клас: Михайло Глигоров и 
Анелия Стаменов;
Гимназисти:
I клас: Мартин Христов и Ана 
Стойнев;
II клас: Давид Стаменов и Анд-
жела Бойков;
III клас: Владан Новков и Анд-
жела Владимиров;
IV клас: първо място разделиха 
Ивайло Димитров и Даниел 
Иванов, докато момичетата не 
се състезаваха.                П.Л.Р.

Босилеград

Традиционен Крос на РТС 

Малките лекоатлети от Босилеград, членове на 
АК „Младост”, се завърнаха с медали от „Гергьов-
денския пробег - Паметник 2018“ в Димитровград. 
Осмокласникът Дарко Димитров завърши на второ 
място и спечели сребърен медал в надбягването на 
500 м, а същия резултат осъществиха и петоклас-
никът Никола Стойчев в пробега на 400 м и вто-
рокласникът Марко Костадинов в надбягването 
на 200 м. Заедно с тях в състезанието участваха 
и Милян Цеков (V клас) и Лука Пенев (IV клас), 
които също осъществиха солидни резултати.
Треньорът на АК „Младост” Сретен Михалов 
изрази задоволство от постиженията на малките 
лекоатлети и подчерта, че се надява те да ги моти-
вират още по-усилено да тренират и да осъществя-
ват добри резултати в следващите състезания.   
Разноските за участието на нашите лекоатлети в 
пробега пое общината.

П.Л.Р.

Успешно реализирано първото културно-спортно  
мероприятие „Гергьовденски пробег – Паметник 2018“
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На 23 май се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, 
баща и дядо 

ЛЮБЕН С. МИТОВ  
от Босилеград, по потекло от с. Плоча 

(1933 - 2016)
Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб и за 

твоите добрини! Благодарим ти за всичко! 
Почивай в мир!
Съпругата Рилка, синът Владимир и дъщерята Йонка със 

семействата си

Тъжен помен 
На 20 май се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ, 

откакто ни напусна нашият мил и непрежа-
лим съпруг, баща, свекър, тъст и дядо 

СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ  
(1943-2018)  

от Димитровград, по потекло от с. Сенокос
Ще останеш завинаги в сърцата ни! 

Семействата Александрови и Милошеви

Гробищата по селата, 
особено през пролетта, 
когато  след дъждовете в тях 
израства буйна растителност 
от храсти и треви, страдат от 
все по-малко грижи и под-
държане. Гробищния парк в 
Босилеградското село Гложйе 
е пример как близките трябва 
да се отнасят към своите 
покойни предци. С помощта 
на потребителите на социални 
помощи гробищата са почис-
тени – извършено е събиране и 
извозване на отпадъците и на 
всички саморасли дървета и 
бурени, а тревата е окосена.

Гложани разполагат и със 
сграда край гробището, която 
се ползва за извършване на 
религиозни обреди и народни 
обичаи. Обектът обаче е без 
ток и затова миряните  ще 
поискат помощ от общината 
сградата да получи електри-
чество.                       С. Бойкова

Гробищата в Гложйе 
най-поддържани 

в Босилеградска община

Футбол – Зона „Юг” – XXIV и XXV кръгове 

Победа и загуба 
В рaмките на XXIV кръг от 

първенството „Балкански” 
като домакин претърпя загуба 
от „Власина” с 1 : 2. Това бе 
четвъртото поредно пораже-
ние на димитровградчани. 
„Власина” бе по-добрият 
отбор и заслужено занесе 
точките вкъщи. Домакините 
стартираха настървено и в 
30-ата минута след отлична 
акция на Георгиев и Стоянов 
откриха резултата. Гостите 
изравниха в края на първата 

част чрез гол на Джокич. 
Окончателния резултат 1 : 2 за 
„Власина” оформи Стоянович 
в 61 минута. 

„Балкански” в този мач 
игра в следния състав: Илич 
6, Пешев 6, Давидович 6, Геор-
гиев 6, С. Кирков 6, Марков 6, 
5, Стоянов 6, 5, Ранджелов 6, 
Чирич 6, Тодорович 5, 5 (Н. 
Кирков –), Васов 5, 5 (Зарков 
-). 

„Балкански” победи „Вран-
ска баня” като гост 

В XXV кръг от първенството 
„Балкански” след четири 
поредни поражения спечели 
като гост във Вранска баня 
срещу едноименния отбор с 
2 : 1. 

В състава на димитровград-
чани в този мач бяха: Илич, 
Зарков, Давидович, Георгиев, 
Николич, С. Кирков, Тодо-
рович, Д. Васов, Н. Чирич, С. 
Васов, Н. Кирков (Истатков) 

Д. С.

Възпоменание

На 20 май се навършват 12 ГОДИНИ от 
смъртта на нашия баща и дядо

АСЕН МИТОВ  
от с. Бресница 

(1928 - 2006) 
На 14 март се навършиха 26 ГОДИНИ от 

смъртта на нашата майка и баба

 ИВАНКА МИТОВА 
от с. Бресница 

(1930 - 1992) 
Поклон поред светлата ви памет! Почивайте 

в мир! 
От дъщерите Винка и Спаска със семействата си

Тъжен помен
На 23 май се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 

смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, 
баща, свекър, тъст и дядо

 СТОЯН ВАСИЛЕВ  
от Босилеград  

дългогодишен учител в основното училище   
(1933 - 2018)

Панихидата ще отслужим на 20 май от 11 ч. на гробището 
в Босилеград. 

Дълбоко в сърцата си ще пазим свидния спомен за теб и 
за добрините ти, с които безпощадно ни даряваше!

С много обич и признателност свеждаме глави пред твоя 
светъл лик! Почивай в мир!
Съпругата Снежана, синът Звонко и дъщерята Жаклина със 

семействата си и многобройни роднини и приятели

Благотворителна  
вечер в Ниш

„Сдружението на сръбско-
българското приятелство” от 
Нови Сад организира хума-
нитарна акция „Сладкиш за 
неизвестен приятел”. Мероп-
риятието ще се проведе на 
26 май в ресторант „Бисер” 
в Ниш с начало от 20 часа. 
Вечерта ще бъде съпътствана 

от богата културно-художест-
вена програма, в която учас-
тие ще вземат нашенецът 
Александър Васов и нишки 
културно-художествени дру-
жества. Всичките сладкиши 
ще бъдат предоставени на 
домовете за деца без родител-
ски грижи в Ниш. Очаква се 
най-много дарения и сладки 
да се съберат на благотвори-
телната вечер, но в акцията ще 

могат да се включат и граж-
дани, които подаръците ще 
могат да донесат на няколко 
пункта в града. 

Подобна вечер ще се орга-
низира и в Белград на 1 юни 
в ресторанта на хотел „Бала-
шевич” от 19 часа. 

Резервации могат да се 
направят по  
тел. 061/2158444.

ФК „Младост” се доближава 
до шампионската титла

След победата в неделния мач с 2:0 срещу „Южна пруга” във Вла-
дичин хан „зелените” сa на крачка от завоюването на шампионската 
титла в Пчинска футболнна лига. Голмайстори за отбора на Владица 
Манасиев бяха Мирослав Васев в 23-та и Никола Спасич в 53-та мин. 
След 19 изиграни мача босилеградският отбор има 52 спечелени 
точки (17 победи, 1 равенство и 1 загуба) и е на 10 точки преднина 
пред второкласирания „Лугина”. 

На 20 май (неделя) „Младост” посреща „Павловац” от едноимен-
ното вранско село и доколкото завоюва победа и математически ще 
си осигури шампионската титла в Пчинска футболна лига няколко 
кръга преди края на първенството.                                            П.Л.Р.

ФК „Младост”



Здраво баба Сускье
Да те бог убийе, изакъли ме ньекня кa окну по телефонат. Окала 
си ме йош ка ти се роди унукат Драган, а са он иде у забавище. 
Прецепи се съсве, ногье ми се отсекоше. Знам дека нема кой да 
радьа, нема кой да се жени и я, къв сам баксуз, помисли, недай 
Боже, нещо йе стануло с деда Лулу. Лъкну ми ка ме пита има ли 
йош кой да работи на границуту, кига су гьи све поапсили и има 
ли некой од наше село да не йе у апсу. Е па баба Сускье, ти си 
съсвем прогорела, та ме джабе изакъли. Па не си ли запазила дека 
у нашуту държаву не йе никиква новос ка некога уапсе за крадьу 
или прейебушку. Новос би било да некога од уапсените осуде. 
Постояно апсе разни бизнисмени, царинци, пандури, и кой 
знайе кви преваранти, па гьи пуще и они си праве кво си знаю. У 
нашу държаву убаво живею униформисани и преваранти, а най-
убаво преваранти у униформу. Не йе важно ква йе униформата, 
само да йе държавна униформа. 
Од уапсените Сускье, само су неколко нашинци, другьите су све 
другоселци. Дооде на работу и по 100 км, плате им малечкье, ама 
рудникат златан. Оно у наше село има училище за царинци, ама 
они теквия не запошляваю, а само по партийску линию. Запосле 
гьи без школу, а они облечу униформу и се упишу у школуту. Щом 
се упишу, дипломе им напишу и чекаю да мине време, па да им 
гьи даду. Айде сама си помисли, ко даскалйете че оборе на испит 
човека с униформу. Та нали он  представля държавуту. Оборе ли 
на испит униформисанога, ко да су против държавуту и ко да 
оборили държавуту, а не тогова що носи държавнуту униформу. 
Затова не мой да се потришаш, никой кой йе завършил нормално 
училище не йе уапсен. 
А и немой да ядуйеш и да мислиш да су поапсили сиромащию, па 
деца че им гладую. Свите уапсени су се убаво запасали, иже им ко 
царскье палате, кола им на пуле, викендице ко турскье куле, а и 
джеповете им се надули од девизе.
Само я Сускье, не могу да разберем теквия човеци. Шверцери им 
даваю паре, робу, йеденье и пийенье, държавата им дава све – од 
гаче, обуче, чорапци, капе, униформе, дава им и плату, прача гьи 
млади у пензию, а они, ни срам, ни очи – крадну гьу. Не само що 
гьу сисаю, а гьу и подсисую. Нашата държава йе чудо – кой одека 
иде гьу крадне, а оно пак има. Личи ми на црешньу до пут – кой 
одека иде, берне, макар да проба. Црешньа не може да се варди, ама 
държава би требало да  може. Ама нашата може и да не може да 
се одварди, ка гьу варде теквия що гьу сисаю и подсисую. Замисли 
си баба Сускье, ква би била убава да гьу не варде теквия! 
Него баба Сускье, нещо ми на акълат паде народната мудрос: 
– За кокошка нема прошка, за милиони нема закони. Затова се 
плашим да не испадне и това апсеванье циркус ко много друга 
преди това. Че гьи подържу у апсу, па че гьи пуще или че гьи даду 
на суд. А они нали имаю паре – че затрупаю с паре адвокати 
и судийе и – че гьи ослободе. Че испадне държавата крива що 
гьи йе насмитала да си узимаю и да си праве кво си сакаю. И 
че им плати дънгубуту, брукуту, они това окаю „душевни бол и 
изгубену зараду” и кво ли йош не. Или ако не може бъш съсвем да 
гьи ослободе, че им туре некикве гривне на рукье или белчузи на 
ногье, да си поседу дома, да се одморе. А после, пак кво си знаю. 
А това що су дърпили че си им остане. Затова се при нас 
крадьете най-много исплате. 
Замисли, Сускье, нийе и вийе с деда Лулу сто живота да имамо и 
само да работимо пощено, а да не йедемо и да не пийемо, не може 
толкова да заработимо. 
Бабо Сускье, немой да се прецепиш ако те я окнем по телефонат. 
А че те окнем само ако истинскье некога осуде и му узну 
краденото. Вероватно, нема никигаш да те окнем. Ама да ти 
кажем, за свакьи случай.
Айд у здравлье.                                                               Деда Мана.
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Хумор - Сатира - Забава
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• Дръж се в златната  
среда, за да излезеш на 
хубав край.
• Алкохола унищожава 
човека, човекът 
унищожава  алкохола. 
Така е, когато се срещнат 
двама пияници.
• В началото мисълта  за 
смъртта много тревожи, 
сетне съвсем успокоява.
• Ако в дома при жената  

си намериш друг мъж, не 
го прогонвай – от една 
чашка кафе ще разбере 
какъв е живота ти.
• Нашата екология: 
всеки ден е по-мръсен от 
изминалия.
• Влизане в Европейския 
съюз – маратонците 
тичат вечния кръг.
• Пожертва дама и го 
матира с кон - троянски.

• У нас властта и 
престъпността 
функционират по 
принципа на скачени 
съдове.
• Проблемите в брака 
най-често се решават в 
мрака.
• Най-много енергия се 
харчи за обръщането на 
празни глави.
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***
Отиват американец, фран-

цузин и българин на сафари 
в Африка. Вечерта се хвалят 
край огъня...

Американецът: - Днес аз 
убих един слон и три анти-
лопи. 

Французинът: - Аз - два 
жирафа и носорог. 

Българинът: - А пък аз 
само три носърчета. 

- Е, какви са тия носър-
чета? - попитали остана-
лите.

- Ами едни такива, как да 

ви ги опиша...
На следващата вечер край 

огъня... 
Американецът: - Днес уда-

рих лъв и две зебри. 
- Аз пък - леопард и анти-

лопа, казал французинът. 
Българинът отново се пох-

валил с няколко носърчета.
На третата вечер пак се 

хвалили, и когато бълга-
ринът споменал за носър-
четата, другите двама го 
попитали:

- Обясни ни сега какви са 
тия носърчета...

- Добре. Като си вървя из 
джунглата с пушката, изка-
чат от храстите едни такива 
черни, ръкомахат насреща 
ми и викат:

- Но, сър! Но, сър!
***
- Защо негрите мири-

шат?

- За да може и слепите да 
ги мразят!

***
Негър обяснява защо са му 

слънчеви очила на плажа:
- Значи, белите ги виждам 

като мулатки, мулатките - 
като негърки, а негърките 
въобще не ги виждам!

***
- Дядо ми знаеше в кой 

ден ще умре, даже и часа 
знаеше. 

- Екстрасенс ли е бил? 
- Какъв ти екстрасенс! 

Съдията му каза!
***
- Как успяхте да дожи-

веете до 110 години? - пита 
журналист един столетник.

- Винаги съм бил умерен 
във всичко: в секса, в пие-
нето, в пушенето, в яденето. 
Но има значение и това, че 
когато стигнах до пристани-
щето, “Титаник” вече беше 
отплавал.

***
- Kaква е разликата между 

средния пръст и палеца? 
- Не знам... 
- Иди на магистрала и 

покажи вместо палец среден 
пръст - те ще ти кажат....

*** 
При една гледачка отива 

диригент на симфоничен 
оркестър, за да разбере как 
ще се развие кариерата му: 

- Виждам, че работиш с 
две ръце.

- Точно така, казал дири-
гента.

- И много хора команд-
ваш.

- Да, така е.
- Ха, така слушай чедо - 

казала гледачката:
- Когато умреш ще ста-

неш диригент на ‘хора’ на 
ангелите.

- Е... има време до тогава, 
казал диригента.

- Няма време, утре поч-
ваш! 

***
Коя жена знае по всяко 

време къде се намира мъжа 
й? 

- Вдовицата.

Вицов еХУБАВО, ЛОШО И УЖАСНО

Какво е хубаво и какво е 
лошо:

Хубаво: Жена ти е бременна.
Лошо: В утробата й има цели 

три бебета.
Много лошо: Направил си 

операция за стерилизация. 
Преди три години. 

Хубаво: Жена ти не говори с 
теб.

Лошо: Иска развод. 
Много лошо: Тя е адвокат. 
Хубаво: Синът ти расте.
Лошо: Свалил е възрастната 

ви съседка.
Много лошо: Ти също. 
Хубаво: Синът ти прекарва 

много време в стаята си.
Лошо: В стаята му намираш 

скрити порнофилми.
Много лошо: Има те на някои 

от тях.
Хубаво: Мъжът ти най-накрая 

е съгласен - стига толкова деца! 
Лошо: Не можеш да си наме-

риш противозачатъчните. 
Много лошо: Взела ги е 

дъщеря ти. 
Хубаво: Твоят мъж добре се 

ориентира в модата. 
Лошо: Ти разбираш, че той 

тайно е обличал дрехите ти. 
Много лошо: На него му стоят 

по-добре. 
Хубаво: Провеждаш беседа 

за пчеличките и тичинките с 
дъщеря си

Лошо: Тя постоянно те 
прекъсва... 

Много лошо: ...и поправя. 
Хубаво: Синът ти излиза на 

първа среща. 
Лошо: С мъж. 
Много лошо: Който е твое 

гадже. 
Хубаво: Дъщеря ти си намира 

работа веднага след завършване 
на института. 

Лошо: Като проститутка. 
Много лошо: Някои от коле-

гите ти са й клиенти. 
Ужасно: Тя печели повече от 

теб. 
Хубаво: Четейки всичко това, 

ти се усмихваш. 
Лошо: Познаваш хора с 

подобни ситуации. 
Много лошо: Ти си един от 

тях. 


