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Има ли решение за дълговете 
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Ниш ще бъде домакин на детския музикален  
фестивал „Сърбия в ритъма на Европа”

Добри Миланов, Саня Владимиров, Таня Иванов,  
Александра Дойчинов, Анджела Захариев  

и Владислава Петрунов

Републиканско състезание  
по български език 

Община Босилеград за първи път има свои  
представители в най-голямото детско  

музикално състезание в страната  
- „Сърбия в ритъма на Европа”
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Белоградчишкият епископ 
Поликарп посети  Ниш

По покана на Нишкия епис-
коп Арсений, с благословени-
ето на Негово Светейшество 
Софийският митрополит и 
Български патриарх Неофит, 
на 26 май Негово Преосве-
щенство Белоградчишки 
епископ Поликарп, викарий 
на Софийския митрополит, 
посети град Ниш.

Поводът за посещението 
бе отбелязване на храмовия 
празник “Св. Троица” в Ниш. 
Поликарп бе посрещнат от 
Нишкия епископ Арсений, 
отец Бранко и от голямо мно-
жество свещенослужители от 
Ниш. В навечерието на праз-
ника Петдесетница епископ 
Поликарп оглави всенощното 
бдение  с чина на петохлеби-
ето. След бдението Нишкия 
епископ Арсений приветства 
своя гост и от свое име, от 
името на свещенството и бла-
гочестивия народ му пожела 
достойно служение и изрази 

мнение за по-чести братски 
съслужения и срещи. Той 
помоли епископ Поликарп 
да поднесе сърдечните бла-
гопожелания и молитви от 
Нишката епархийска църква 
на Негово Светейшество Бъл-
гарския патриарх Неофит.

След топлите братски слова 
на епископ Арсений към госта, 
Негово преосвещенство Бело-
градчишкият епископ Поли-
карп благодари на Нишкия 
епископ за поканата да бъде 
гост в навечерието на Петде-
сетница на Нишката църква и 
изрази задоволство от получе-
ната любов, уважение, брато-
любие и доброта.

Братската среша завърши 
с обща почерпка и вечеря, 
на която с духовно настрое-
ние бяха заякчени връзките 
между Нишката и Софийска 
църкви.

С.Дж.

Лидерите на страните членки  
на ЕС подкрепиха  

европейската перспектива на  
Западните Балкани

България облекчи вноса на 
работници от трети страни 

По време на срещата на 
върха ЕС-Западни Балкани, 
която  се проведе в София на 
17 май, лидерите от ЕС пот-
върдиха своята недвусмислена 
подкрепа за европейската 
перспектива на Западните 
Балкани.

В Декларацията, за която 
ръководителите от ЕС постиг-
наха съгласие и към която се 
присъединиха партньорите 
от Западните Балкани, се 
подчертава, че ЕС е решен да 
засили подкрепата си за поли-
тическата, икономическата и 
социалната трансформация 
на региона.

- ЕС е решен да укрепи и 
засили своята ангажираност 
на всички равнища в подкрепа 
на политическата, икономи-
ческата и социалната транс-
формация на региона, вклю-
чително чрез засилена помощ, 
въз основа на постигнатия от 
партньорите от Западните 
Балкани съществен напредък 
в областта на принципите 
на правовата държава и на 
социално-икономическите 
реформи, подчертава се в 
декларацията.

ЕС приветства ангажира-
ността на партньорите от 
Западните Балкани с върхо-
венството на демокрацията 

и принципите на правовата 
държава, по-специално бор-
бата с корупцията и организи-
раната престъпност, доброто 
управление и зачитането на 
правата на човека и правата на 
лицата, принадлежащи към 
малцинства. 

ЕС подкрепя ангажимента 
на партньорите от Запад-
ните Балкани да продължат 
да укрепват добросъседс-
ките отношения, регионал-
ната стабилност и взаимното 
сътрудничество. Това включва 
по-специално намирането и 
изпълнението на окончателни, 
приобщаващи и обвързващи 
решения на двустранните им 
спорове, които се коренят в 
наследството от миналото, и 

полагането на допълнителни 
усилия за помирение.

Специално внимание ще 
бъде отделено на създаването 
на нови възможности за мла-
дите хора, като същевременно 
се гарантира, че това допри-
нася за социално-икономи-
ческото развитие на Запад-
ните Балкани. В документа 
се подчертава, че за борбата 
с тероризма и екстремизма, 
включително финансирането, 
радикализацията и връщането 
на чуждестранните бойци 
терористи, е нужно засилено 
сътрудничество помежду ни.

 Към декларацията е при-
ложена приоритетната про-
грама от София, която съдъ-
ржа Засилване на подкрепата 
за принципите на правовата 
държава и доброто управле-
ние, Засилване на ангажи-
мента в областта на сигур-
ността и миграцията, Под-
крепа за социално-икономи-
ческото развитие и поставяне 
на специален акцент върху 
младите хора, Увеличаване 
на свързаността, Програма в 
областта на цифровите техно-
логии за Западните Балкани и 
Подкрепа за помирението и 
добросъседските отношения 
на Западните Балкани.

Подготви С. Бойкова

Сръбският президент 
Александър Вучич, 

коментирайки срещата 
на върха ЕС – Западни 

Балкани оцени, че 
тя е много важна.

- В София обаче видях, че 
имаме много приятели, 

които са за разширяване 
на ЕС, но има и много 

които са против, и хората 
в Сърбия трябва да знаят 
това, каза Вучич цитиран 

от сръбските медии.

Народното събрание на 
Р България одобри на голе-
мите компании да увеличат 
настаняването на работа на 
чужденци от трети страни 
от 10 на 20 % от общия брой 
на служителите, а в малките 
фирми до 35 процента. Спо-
ред българските работодатели 
трябва да отпаднат всякакви 
ограничения, защото има 
недостиг на близо половин 
милион работници. Синдика-
тите бяха  против  промените, 
с  които се цели по-лесен внос 
на работници от трети страни. 
Миналата година България 
издаде 5156 „сини карти“ на 
чужденци от 52 държави извън 
ЕС, сред които и на  граждани 
от Сърбия.

България е член на ЕС от 
2007 г. и оттогава голям брой 
нейни работници са напус-
нали страната и са отишли   
в по-богатите европейски 
страни. През последните 10 
години чуждестранни компа-
нии са инвестирали повече 
от 29 милиарда евро в Бъл-
гария.

С п о р е д  Г о д и ш -
ника на  световната 
конкурентоспособност  на 
Института за развитие на 
управлението българската ико-
номика през 2018 г. заема 48-
мо място сред 63 страни. През 
март средната брутна месечна 
заплата в България  достигна 
1107 лв (568 евро). Безработи-
цата в България е 5,9%.

С. Бойкова

Босилеградчани посетиха панаира  
на селското стопанство в Нови Сад

Тридесетина селскостопански производи-
тели от Босилеградско посетиха 85-ия Меж-
дународен панаир на селското стопанство в 
Нови Сад, който се проведе от 15 до 21 май. 
Организатор на еднодневното посещение за 
пореден път бе Община Босилеград, която 
изцяло пое разноските за транспорта на посе-
тителите.

Селскостопанските производители от 
нашата община, сред които най-много бяха 
от Тлъминския район, имаха възможност да 

разгледат най-съвременните трактори и други 
селскостопански машини, различни породи 
крави, овце, коне и домашни животни, както 
и да се запознаят с новите техники и методи, 
които се прилагат в земеделието и живот-
новъдството и др. 

85-ият Международен панаир на селското 
стопанство в Нови Сад, на който се бяха пред-
ставили 1 500 изложители от 60 държави, 
отчита около 140 000 посетители. 

                                                                 П.Л.Р.
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Има ли решение за дълговете към заетите в НИУ „Братство”?

Проблеми в публичното управление на  
местните общности в трансграничния регион

Да се повишат  икономи-
ческото сътрудничеството и 
контактите между местните 
общности в трансграничния 
регион Сърбия – България, 
поискаха участниците в пър-
вата кръгла маса посветена 
на икономически аспекти на 
проблемите в публичното 
управление на местните 
общности в трансграничния 
регион, провела се в гр. Гад-
жин Хан. Форумът се състоя 
под егидата на Oбщина Гад-
жин Хан в съорганизация на 
Международното висше биз-
нес училище от Ботевград,  Р 
България, а по проблемите 
на публичното управление на 
местните общности разиск-
ваха кметове от трансгранич-
ния район и преподаватели 
от сръбски и български висши 
училища.

Приветствайки гостите 
кметът на Гаджин Хан Саша 
Джорджевич каза, че актуал-
ността на темата „Икономи-
чески аспекти на проблемите 
в публичното управление на 
местните общности в транс-
граничния регион България 
– Сърбия” произтича от 
новите дадености в развитието 
на региона и потребностите 
от задълбочаване на регио-
налното сътрудничество, с цел 
по-ефективно използване на 
ресурсите и възможностите 

за сближаване на моделите на 
поведение и управление. 

- Значимостта на темата се 
определя и от факта, че сбли-
жаването на Балканите е нало-
жително, за да се отговори 
на европейската стратегия за 
развитие на регионите. Още 
повече, че Сърбия като кан-
дидат член на ЕС ще трябва 
да хармонизира своето  зако-
нодателство с европейското и 

кръглата маса ще подпомогне 
този процес, добави той. 

Генералният консул на Р 
България в Ниш проф. д-р 
Едвин Сугарев подчерта,  че 
отношенията между нашите 
две държави са добри, но и 
че сега е моментът да се даде 
нов тласък да станат още по-
добри, като се използва бъл-
гарското председателство на 
Съвета на ЕС. Според него 
особено важни са проектите, 
които са по програмата за 
трансгранично сътрудничес-
тво, финансирана от Европей-
ския съюз, защото са много 
полезни - хората заедно реша-
ват проблемите си.

- Преди месец приключи 
подаването на проектни пред-
ложения по Втората покана на 
Програмата за трансгранично 
сътрудничество. Подадени са 
общо 162 проектни предложе-
ния, каза дипломатът. 

Проф. д-р Борислав Бори-
сов представи  оценка на адми-
нистративния капацитет на 
държавната администрация 
в България, като подчерта, 
че модернизацията на всяка 
администрация не е еднокра-
тен акт, а постоянен процес, 
чиято дълбочина е критерий 
за зрелостта на всяко обще-
ство.

-Една от първите и най-
наложителни промени в 
администрацията на държав-
ната власт след политическите 
и икономическите промени, 
настъпили у нас в началото на 
деветдесетте години на мина-
лия век, беше да се подобри 
обслужването на гражданите, 
чрез въвеждане на принципа 
„обслужване на едно гише“, а 
години по-късно започна да се 
разглежда концепцията „елек-
тронно управление (е-управ-
ление)“, каза Борисов. 

Ученият добави, че Бълга-
рия осъществи придвижване 
напред по посока увеличаване 
на рейтинга си в тази област 
и продължи в прилагането на 
нови по-модерни концепции 
- „Управление на работните 
процеси в администрацият
а“,„Система от балансирани 
показатели“, концепцията 
за вътрешен контрол COSO, 
концепцията „Добро управ-
ление“, концепцията „Адми-
нистративен капацитет“...

Борисов предупреди, че 
дейността на администраци-
ята е предопределена от поли-
тическата система, защото 
начело на административните 
структури стоят политически 
избрани лица.

На кръглата маса участни-
ците анализираха системите 
на публичния мениджмънт в 
трансграничния регион Бъл-
гария – Сърбия  и формираха 
общи принципи на изграж-
дане на практики за децент-
рализация и добро демокра-
тично управление в местните 
общности.            С. Бойкова

Община Гаджин Хан се намира 
в Югоизточна Сърбия, недалеч 
от гр. Ниш. Заема площ от 325 
квадратни километра и спо-
ред последното преброяване в 
общината живеят около 8 500 
жители. В Гаджин Хан е роден 
един от най-известните сръбски 
поети Бранко Милкович. 

Кръгла маса в 
Гаджин Хан

Делегация на Националния 
Съвет на българското мал-
цинство в Сърбия и на бивши 
и сегашни заети в Издателство 
„Братство”, днес „Ново Братс-
тво“, предвождана от зам.-
председателя на НС Стефан 
Стойков, миналата седмица бе 
на среща с представители на 
Министерството на културата 
и информирането на Р Сърбия 
в Белград, на която бяха разис-
квани възможностите за изна-
миране на решение за погася-
ване на дълговете към заетите 
в НИУ „Братство” и за осигу-
ряване на финансови средства 
за безпрепятствена работа на 
„Ново Братство”. Делегаци-
ята бе приета от държавния 
секретар в Министерството на 
културата и информирането 
Александър Гайович, помощ-
ник-министъра за информи-
ране и медии Славица Трифу-
нович и началника на Отдела 
за проектно съфинансиране 
в министерството Снежана 
Печенич. 

Представителите на минис-
терството бяха запознати с 
проблемите на бившите и 
сегашните заети в издателс-
твото, касаещи неплатен оси-
гурителен стаж на работни-
ците, неизплатени заплати, 
неизплатени принадлежности 
на бившите заети при изли-
зане в пенсия и други плаща-
ния. За периода от 01.01.2012 г. 
до 30.06.2016 г., когато всички 
заети бяха ангажирани в ново-
сформираното Издателство 
„Ново Братство”, дълговете 

на „старото Братство” възли-
зат на 35,3 милиона динара. 
На срещата бе изтъкнато,  че 
от сформирането на „Ново 
Братство” до днес, НС, който 
е основател и на новото изда-
телство, редовно осигурява 
необходимите финансови 
средства за функциониране 
на ведомството. 

Държавният секретар Алек-
сандър Гайович заяви, че по-
голяма част от проблемите 
на бившите и все още заетите 
в „Братство”, не са в компе-

тенция на министерството и 
предложи нашата делегация 
да отправи писмо до Репуб-
ликанското правителство, в 
което да поиска организи-
ране на съвместна среща, на 
която освен представители на 
Министерството на културата, 
да присъстват и предствители 
на Министерството на труда 
и социалната политика и на 
Министерството на държав-
ната администрация и мест-
ното самоуправление, което 
се грижи за работата на Наци-

Евроскептицизъм
Според генералния консул на Р 
България в Ниш проф. д-р Едвин 
Сугарев евроскептицизмът на 
Европейския съюз към приема-
нето на страните от Западните 
Балкани произлиза от не пози-
тивния опит от другите страни, 
които не са били подготвени за 
членство, опасението балканс-
ките страни да не внесат про-
блемите си и ЕС не иска да се 
обвързва с определен срок.

оналните съвети на малцинс-
твата. Както той посочи, на 
тази среща ще могат обстойно 
да бъдат разисквани всички 
проблеми и да се търсят реше-
ния за преодоляване на кри-
зата в „Братсто”, която продъ-
лжава вече 7 години.   

Стойков поиска от Минис-
терството на културата и 
информирането да изнамери 
начин за редовно финанси-
ране на „Ново Братство”, изтъ-
квайки, че Правителството на 
Автономна покрайнина Вой-
водина всяка година осигурява 
финансови средства от своя 
бюджет за финансиране на 
печатни медии на всички мал-
цинства в територията на АП 
Войводина. Представителите 
на министерството заявиха, че 
ще се ангажират за изнамира-
нето на решения за премахва-
нето на тези разлики, които 
съществуват между печатните 
малцинствени медии в тери-
торията на Войводина и цен-
тралната част на Сърбия

П.Л.Р.
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Кметът д-р Владица Димитров за кабелно-разпределителната система 

КРС ще се срине сам по себе си до няколко години 
Участвайки в едно предаване на 

димитровградската телевизия и отгова-
ряйки на въпроси на граждани, кметът 
на Димитровградско д-р Владица 
Димитров между другото сподели 
мнението си и по въпроса за бъдещето 
на местната кабелно-разпределителна 
телевизионна система (КРС). Според 
него тя ще функционира още няколко 
години, след което сама по себе ще 
се срине. 

Водачът на общината припомни, 
че системата е въведена преди около 
30 години и добави: „Тогава гражда-
ните са плащали сериозна сума да се 
свържат към нея. Било е запланувано 
част от средствата да се използва за 
поддържане на системата, но не е било 

дефинирано колко години дейността 
ще продължи, не се е знаело дали 
гражданите ще плащат абонамент или 
не, на каква стойност би бил той...”  

Димитров опроверга слуховете, 
че КРС е продадена и категорично 
заяви, че тя продължава да работи в 
рамките на Центъра за култура. „И 
да сме искали да я продадем, не би 
се намерил купувач. Системата може 
би е била актуална допреди 10-ина 
години и тогава може би е имало заин-
тересовани купувачи. Междувременно 
тя е изразходвана, съответно вече не 
е функционална. За да продължи да 
бъде функционална, в нея трябва да се 
вложат сериозни средства, а за да бъде 
поддържана, би било необходимо 

абонамента също да е на сериозна 
цена”, каза той и добави: „На никого 
не мога да давам лъжливи обещания 
и да говоря как общината е готова да 
ревитализира системата. Местното 
самоуправление не може да се появява 
като дистрибутор на телевизионни 
канали по нереални цени, като по този 
начин ежегодино да отчита финансови 
загуби. Впрочем и да имаме средс-
тва и да обмисляме да ги вложим в 
системата, трябва да имаме предвид, 
че тези средства трябва да се върнат 
на местното самоуправление чрез 
плащане на абонамент. Ние обаче не 
можем да влезем в надпревара с опе-
раторите, каквито са „Ай пи тв”, „Егзе-
нет”, „Тотал” - ,,които стопанисват на 

национално ниво, защото надпрева-
рата просто бихме загубили.”

Кметът сподели актуалните пре-
ценки, че по-малко от половината 
граждани на Димитровградско понас-
тоящем ползват кабелно-разпредели-
телната система, докато останалите 
ползват услуги на други оператори. 

Според думите му първичен инте-
рес на местното самоуправление в 
бъдеще е да обезпечи канал за мест-
ната телевизия, съответно той да бъде 
включен в системата на другите опера-
тори с цел гражданите, абонирали се 
на който и да било пакет от услугите 
им,  да могат да се информират и за 
събитията в общината. 

Б. Д.

Републиканско състезание 
по български език 

Банатско участие в републиканското  
по български език

В организация на Матицата 
на българите в Сърбия и Минис-
терството на образованието, 
науката и технологичното раз-
витие на Република Сърбия и 
с подкрепата на Националния 
съвет на българското малцинс-
тво на 29 май в Босилеград се 
проведе Републиканско състе-
зание по български език за уче-
ници от основните и средните 
училища. Знанията си по бъл-
гарски език премериха общо 119 
деца (65 от основното училище и 
54 от гимназията) от Босилеград,  
Димитровград, Звонци, Иваново 
и Божица. 

Тестовете за всички класове 
включваха по 20 въпроса, а за 
всеки верен отговор учениците 
получаваха по 1 точка. Според 
регламента на Министерството 
на образованието за завоюване 
на първо място са били необхо-
дими 19 и 20 точки, за второ 17 и 
18, а за трето 15 и 16 точки.  

Най-успешни сътезатели по 
класове:

Основно училище:
пети клас: 
II място: Никола Захариев, 

Босилеград - 18 точки; 
III място: Лара Иванов, Димит-

ровград и Кристина Арсов, Боси-
леград - 16 точки; Михайло Ива-
нов, Стефан Андонов, Милян 
Цеков, Ясмина Митов, Милица 
Станойков и Ана Стойнев от 
Босилеград и Петра Димитров, 
Димитровград - 15 точки.

шести клас: 
II място: Андриана Илиев, 

Босилеград, и Йована Гогов, 
Димитровград  - 17 точки; 

III място: Лиля Костова, 
Босилеград, Теодора Станков и 
Хелена Стоянов от Димитров-
град и Кристина Милошев от 
Звонци - 15 точки.  

седми клас: 
II място: Михаела Григорова, 

Босилеград - 17 точки;

III място: Димитър Григоров 
и Стефан Костов, Босилеград 
- 16 точки, Милица Александ-
рова, Босилеград - 15 точки. 

осми клас: 
II място: Миляна Николов, 

Босилеград - 18 точки; Георгина 
Гигов, Димитровград и Димитър 
Стойнев и Валерия Николов, 
Босилеград - 17 точки;

III място: Андриана Влади-
миров, Босилеград - 16 точки и 
Стефан Пенев, Босилеград - 15 
точки.

Средно училище: 
първи клас:
II място: Александра Дойчи-

нов, Босилеград - 18 точки; 
III място: Стефан Стоилков, 

Босилеград - 16 и Йелена Петков 
- 15 точки.

втори клас: 
II място: Анджела Митов, 

Босилеград - 18 точки; Боян 
Станчев, Димитровград и 
Бояна Костова, Босилеград - 17 
точки;

III място: Драгана Станойев и 
Анджела Трайков от Босилеград 
- 16 и Тамара Бойков, Босилеград 
- 15 точки.  

трети клас: 
III място: Сандра Петрова и 

Мартина Миланова от Боси-
леград - 15 точки.

четвърти клас: 
II място: Борис Божилов, Боси-

леград - 18 точки; Теа Младенов 
и Йелена Тодоров от Димит-
ровград и Радица Божилов и 
Ана Андонов от Босилеград - 17 
точки;

III място: Ива Тошев и Дарко 
Петров, Димитровград, и Дани-
ела Митов, Босилеград - 15 
точки.   

Най-успешните състезатели 
ще бъдат наградени с книги и 
грамоти. 

 
П.Л.Р.

На 29 май в ОУ „Георги 
Димитров“ в Босилеград 
се проведе тазгодишното 
републиканско състезание 
по български език и литера-
тура. В очакваното с нетърпе-
ние състезание участваха уче-
ници от основните училища 
в Босилеград, Димитровград 
и Звонци. Особен интерес 
представляваше участието и 
на учениците от банатските 
основни училища в Иваново 
и Панчево. Тъй като разстоя-
нието между Панчево и учи-
лището-домакин е около 400 
километра, наложи се учас-
тниците от Южен Банат да 
пренощуват, за да могат да 
си починат преди състеза-
нието. За предишния кръг – 
окръжното състезание, което 
се проведе в основното учи-
лище в Иваново, се бяха кла-
сирали 32 деца от основните 
училища в Банат. Успешно 
се представиха само осем от 
тях, които успяха да достиг-
нат до републиканското. 

Приятно ни изненадаха 
резултатите на учениците от 
ОУ „Моша Пияде“ в Иваново. 
От това училище в състезанието 
участваха само две осмоклас-

нички. Най-висок резултат 
- 19 точки, отбеляза ученич-
ката от осми клас Сара Гаин, 
която всъщност, както се казва в 
спорта, бе сребърен медалист в 
състезанието. Сара Гаин изучава 
български език с елементи на  
национална култура в основ-
ното училище в Иваново от пети 
клас, т.е. само четири години, 
но това не й попречи да стане 
победител.

Интерес представляват 
резутатите на участниците от 
ОУ „Свети Сава“ в Панчево. 
Сред шестимата класирали 
се седмокласници, които за 
наша приятна изненада, имаха 
резултати между 14 и 16 точки 
от максималните 20, най-добре 
се представи ученичката Яна 
Майкич. Нека да подчертаем, че 
обучението по български език 
с елементи на национална кул-
тура в това основно училище се 
осъществява за първа година. 
Обучението в него се провежда 
с подкрепата на Посолството 
на Р България в Белград и се 
финансира единствено от Наци-
оналната програма на Минис-
терството на Република Бълга-
рия „Роден език и култура зад 
граница“.

Организатори на републи-
канското състезание по бъл-
гарски език и литература в 
Босилеград бяха домакините от 
училището начело с директора 
г-н Методи Чипев и Граждан-
ското сдружение „Матица на 
българите“, представлявано от 
г-н Пене Димитров и г-н Милан 
Миланов, които бяха израбо-
тили и тестовете за проверка 
на знанията по български език 
и литература на учениците 
от основната училищна сте-
пен. Докато финансирането 
на самото състезание бе поето 
изцяло от Националния съвет 
на българското малцинство. 
Планира се домакин на следва-
щото републиканско състезание 
да бъде Панчево. 

От името на участниците в 
състезанието нека да изкажем 
огромна благодарност към орга-

низаторите 
и реализа-
торите на 
това зна-
чимо съби-
тие и да 
пожелаем 
п о в е ч е 
о т л и ч н и 
резултати 
на уче -
ниците в 
следващите 
с ъ с т е з а -
ния.

Огнян 
Цветков

* В Републиканското 
съревнование по български 
език участваха и 8 ученици 
в седми и осми клас от Пан-
чево и Иваново, които изу-
чават български език извън 
училище. Те   решаваха отде-
лни тестове, а най-успешни 
бяха: Сара Гаин от Иваново, 
която завоюва второ място 
с 18 точки, и Яна Майкич 
и Данило Василчин от 
Панчево с по 15 точки. 
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„Ново Братство” на Фестивала на сиренето в Сливница

Бялото злато на България

В българския град Сливница 
неотдавна се проведе четвър-
тото издание на мероприятието 
„Фестивал на сиренето“. В зала 
„Арена Сливница“ около десет 
малки производители от общи-
ната и от региона представиха 
най-различни видове сирена, 
кашкавал, извара, масло и 
мляко. Целта на събитието бе 
да популяризира българското 
производство на млечни про-
дукти. Посетителите дегусти-
раха различни видове сирена и 
присъстваха на бройни промо-
ции, презентации и представя-
ния на производителите.

- Опитайте, опитайте. Ние 
сме от Годеч. Нашата мандра се 
казва „Могила”. Ние сме извес-

тни на пазара от 30 години. 
Опитайте, прикани ни Бойка.

- Ние нямаме ферма, но 
в нашия цех произвеждаме 
най-хубавото сирене и още по-
известния балкански кашкавал, 
добави тя. 

Жената се похвали с два мага-
зина в София. 

Производителят „Агропро-
милк – Пламен Тодоров” от гр. 
Ихтиман  бе дошъл с цялото си 
семейство – съпругата и двете 
си дъщерички. Той предлага 
млечни продукти за ценители 
от собствената си и други селек-
тирани ферми. На сергията 
бе изкарал кашкавал, краве 
сирене, овчо сирене и извара. 
Разполага с един магазин в 
родния си град, а през август 

ще открие и в София. Пазару-
вахме си кашкавал и сирене, 
една от дъщеричките претегли 
стоката.

Фестивалът, който се про-
вежда под мотото „От българ-
ско, най-българското – бялото 
злато на България“, бе придру-
жен от изпълненията на раз-
лични вокални групи. Концерт 
изнесоха Ана-Мария и Иван 
Йосифов. На сцената пред 
залата се редуваха  състави 
от община Сливница и други 
места.

Производителят, събрал 
най-много гласове, получи 
“Награда на публиката”, а най-
добре представилата се мандра 
- “Награда на кмета”.

Ниш ще бъде домакин на  
детския музикален  
фестивал „Сърбия в ритъма 
на Европа”

Димитровград 

Танц с Европа 

Сърбия в ритъма на Европа

За идеалните условия за 
качествена почивка се грижат 
многобройните туристически 
обекти, хотели, ресторанти, 
пансиони, които предлагат 
нощувки и закуска на изгодни 
цени, особено подготвяйки 
гурме продукти от този край. 
Посочваме само някои от 
тях: 

„Стара планина – локомотивът за  
развитието на континенталния туризъм”

С. Бойкова

Около 120 ученици от осми клас на ОУ „Христо Ботев” 
и четвърти клас на гимназията „Св. св. Кирил и Методий” 
участваха в традиционното мероприятие „Танц с Европа”. 
Изпълниха известния френски танц “Кадрил” под аком-“Кадрил” под аком-Кадрил” под аком-” под аком- под аком-
панимента на оперетата „Сляпата мишка” от Щраус. 

„Малките и големите” абитуриенти бяха приветствани 
от директора на основното училище Катарина Симеонова 
и от общинския съветник за младежта, културата и спорта 
Славолюб Маноилов, които им пожелаха успехи в по-
нататъшното им образование и в живота. 

Мероприятието организира Спортно-туристическият 
център „Цариброд” в сътрудничество с двете учебни заве-
дения. Покровител бе Община Димитровград. 

Б. Д.

Град Ниш ще бъде дома-
кин на най-голямото детско 
музикално шоу „Сърбия в 
ритъма на Европа“, което 
ще се проведе на 16 юни. По 
този повод в града на река 
Нишава се състоя промо-
ция, на която кметът Дарко 
Булатович запозна посла-
ниците от евопейските 
страни и представителите 
на градовете и общините 
в Сърбия с подготовките 
за „малката Евровизия”.  
На приема присъстваха и 
кметът и замесник-кметът 
на Босилеград Владимир 
Захариев и Стефан Стой-
ков, тъй като на фестивала 
участват и деца от Боси-
леградско. Конкурсът ще 
привлече участници от 22 
общини  от републиката, 

които на езиците на 22 евро-
пейски страни ще пеят и ще 
се съревновават.  

Според  Булатович това 
значимо мероприятие е 
добра възможност децата 
да се запознаят с различни 
култури и с езиците на 
държавите участници, 
както и да се социализират 
и да приемат европейските 
ценности, подчерта кметът 
на града домакин. 

Ниш е домакин на тазго-
дишния конкурс благодаре-
ние на талантливите деца, 
които станаха победители 
в състезанието за 2017 г. Те 
спечелиха приза с песен на 
турски език и като награда 
гостуваха в Истамбул през 
месец март. 

С. Бойкова

Стара Планина изобилства с културни 
паметници, сред тях са манастирите 
„Св. Йоан Богослав” от  XIV в. и „Св. 
Георги” от XVI в., както и църквата „Св. 
Петър и Павел” от XIII в., по-известна 
като „Пещерната църква”, намираща 
се в пещерата на хълма Камик, до село 
Ръсовци. Известна е и с това, че на 
северната стена има уникален стено-
пис на Исус Христос, на който той е 
представен като малък, а без коса.   

Проектът се реа-
лизира с финансова 
подкрепа на Бюджет-
ния фонд за нацио-
налните малцинства 
за финансиране на 
програми и проекти в 
областта на информи-
рането на езиците на 
националните мал-
цинства. Решение №: 
401-00-00307/2017-27

Община Босилеград за 
първи път има свои пред-
ставители в най-голямото 
детско музикално състеза-
ние в страната - „Сърбия в 
ритъма на Европа”, което 
пряко ще се излъчва по 
Първа сръбска телевизия 
на 16 юни от град Ниш. Това 
са: Добри Миланов, Саня 
Владимиров, Таня Иванов, 
Александра Дойчинов, Анд-
жела Захариев и Владислава 
Петрунов, които ще пред-
ставляват Русия с песента 
„Калинка”. Песента ще 
изпълнява Добри Миланов, 
а момичетата ще го придру-
жават на сцената.  

В състезанието участват 22 
страни от Европа, които ще 
бъдат представлявани от 22 
града от Република Сърбия. 
Първото място ще определи 
от кой град или община в 
Сърбия следващата година 
Първа сръбска телевизия 

ще излъчва този най-голям 
детски музикален спектакъл 
в региона. Гласуването за 
нашите представители стар-
тира на 1 юни и продължава 
до края на телевизионното 
предаване.

Изпратете СМС с текст: 
PESMA (интервал) 06, на 
номер 1557.

Ако искате следващата 
година телевизионното 
предаване да бъде пряко 
излъчвано от нашата 
община, а нашите деца 
да заминат за Русия, гла-
сувайте. Нека да припом-
ним, че от един телефонен 
номер можете да изпратите 
неограничен брой съобще-
ния. 

Проекта „Сърбия в 
ритъма на Европа” се под-
крепя от Община Боси-
леград.

П.Л.Р.

Димитровградско  
- настаняване в града

Хотел „Happy” 
„Sах Балкан” 
 Нощувки „Сарай” 
 „Амфора Роомс”
”Младенов Теа” 
„Стоилков Ивица” 
,„Васов Слободан” 
„Георгиев Александар” 

Селския туризъм

Частно настаняване  -
„Сърна” - етно село, Иново
Етно къща „Нико-

лов”  Вълковия
Частно настаняване „ 

Найденов”  Сенокос
Частно настаняване 

„ Естов”  Сенокос
Етно къща „Нана 

Добра”  Сенокос
Частно настаняване 

„Иванов” Каменица С. Б.
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НОВИНИ ОТ  
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА 

OУ „Христо Ботев“ на фестивал в Русе 
Димитровградското основно училище се включи в първия 

Международен фестивал на поетичния театър, който неотдавна 
се проведе в българския град Русе. В екипа на училището бяха 
осем деца. Ученичката Хелена Стоянова спечели специална 
награда за изключително присъствие на сцената. Групата 
ученици бяха отличени и като колектив  с купа и диплома. 
Децата подготвиха програмата благодарение на преподавателя 
по български език и литература Албена Котева. 

Училището се включи в мероприятието по внушение на 
КИЦ „Цариброд” и ДАБЧ.

Теа Младенова втора на  
републиканското по литература 

Ученичката от четвърти клас на димитровградската гимна-
зия Теа Младенова раздели второ място на републиканското 
съревнование по литература (Литературна олимпиада), което 
неодавна се проведе в Сремски Карловци. От възможните 20, 
тя спечели 19 точки. В конкуренцията бяха 54-има четвър-
токласници от цяла Сърбия. 

В олимпиадата участваха още четирима ученици от гимнази-
ята, които осъществиха солидно класиране в своите групи. 

Димитровград  - Концерти

Гостуване на Веселин Василев 

По случай 24 май – Деня на славянската писменост и на 
българската просвета и култура, КИЦ „Цариброд” в сътрудни-
чество с Държавната агенция на българите в чужбина (ДАБЧ) в 
навечерието на празника в Димитровград организира концерт 
на българския певец на народни песни Веселин Василев. 

Концертът се проведе на лятната сцена към местната библио-
тека „Детко Петров” пред сравнително малък брой зрители. 

Б. Д. 

Димитровград

Отбеязан патронният празник на гимназията 
По повод 24 май - Деня на славянската писменост 

и на българската просвета и култура, в двора на 
Гимназията „Св. св. Кирил и Методий” в Димит-
ровград на 23 май се състоя празнична програма, 
на която присъстваха представители на: Народното 
събрание на Р България, Генералното консулс-
тво на тази страна в Ниш, Държавната агенция за 
българите в чужбина, КИЦ „Цариброд”, Родното 
сдружение „Цариброд” от Ниш,  Националното 
сдружение за малък и среден бизнес в България, 
Община Димитровград и др. 

Към присъстващите се обърнаха директорът на 
гимназията Снежана Симеонова, генералният кон-
сул Едвин Сугарев, председателят на ДАБЧ Петър 
Харалампиев, представителят на КИЦ „Цариброд” 
Далибор Миланов, водачът на Родното сдруже-

ние „Цариброд” д-р Любен Алексов, българският 
режисьор Степан Поляков и представителят на 
Националното сдружение за малък и среден бизнес 
в България Иван Тошев. 

От името на ДАБЧ Петър Харалампиев връчи на 
гимназията знаме с името и емблемата на учили-
щето. Представителят на Националното сдружение 
за малък и среден бизнес Иван Тошев подари книга 
за манастира Зограф в Атон, докато лидерът на сдру-
жение „Цариброд” д-р Любен Алексов връчи бла-
годарствено писмо за успешно сътрудничество. 

Учениците изпълниха подходяща програма 
от песни и танци. На учениците, осъществили 
успехи в съревнования и други сфери, бяха връчени 
награди. 

Б. Д.

„Ново Братство” на Фолклорния  
фестивал “Нишавски  
хоровод” в Драгоман

Да съхраним древната  
култура на „нишавяните“

Горна Лисина

Уреждат водопровода,  
гробищата, махленските пътища...

Под покровителство на 
Народното читалище „Дра-
гоман 1925” в гр. Драгоман, Р 
България, се проведе тради-
ционния Международен фол-
клорен фестивал “Нишавски 
хоровод”. На 18-ото издание, 
провело се на 19 и 20 май, учас-
тваха 40 фолклорни дружес-
тва, включително и танцови 
състави от Ниш, Бела паланка 
и Димитровград. 

Целта на фестивала е да 
демонстрира древната кул-
тура на „нишавяните“ от двете 
страни на границата. Фести-
валът се провежда успоредно 
и в Димитровград. 

На лятната сцена на Народ-
ното читалище успешно се 

представи първият ансамбъл 
на Културно-художественото 
дружество „Цариброд” от 
Димитровград под ръководс-
тво на хореографа Далибор 
Глигоров и народния оркес-
тър, ръководен от Ивица 
Глигоров. Те изпълниха две 
хореографии – „Понишавие” 
и „Тракия”, докато квартетът 
изпълни известната народна 
песен „Пошла Троянка на 
воду”.

Въпреки традицията и 
бройното население по поре-
чието на река Нишава, интере-
сът на посетителите не беше 
на завидно ниво.

С. Бойкова

В Босилеградско продължава сеч на дърва за огрев
Босилеградската дървесина е хит на пазара. 

Краището изобилства с гори, а здравите  момчета 
въпреки високите  температури продължават сеч 
на дърва за огрев. Бензиновите резачки не спират, 
а по пътя от Босилеград към Бесна Кобила освен 
складове има и чакащи камиони, заредени до горе 
с босилеградска дървесина за огрев. 

- Дървото е най-евтино гориво, а нашите дърва 
за огрев са много търсени. Пазар има, ежедневно 
пристигат камиони от Нови Пазар, Белград и Вой-
водина, разказаха „дърварите”.

Те посъветваха за отопление да използваме сухи 
дърва, защото суровите са пълни с вода, трудно 
изгарят, имат малка ефективност и прекалено много 
се пушат при изгарянето.

- След като дървото е отрязано, необходими са 
от 6 до 9 месеца да изсъхне, добавиха те. 

В Босилеградско за отопление най-много се 
използва дъб или бука, а на места и габър и акация.                        
                                                                       С. Бойкова

Съветът на Местната 
общност Горна Лисина със 
съдействието на общината и 
Публичното предприятие за 
строителни площи и пътища 
на Община Босилеград реа-
лизира редица дейности за 
почистване и уреждане на 
центъра на селото, гробищата, 
махленските пътища и др. 

Екипът, който е ангажиран 
посредством ПП за строи-
телни площи и пътища, изря-
зал храсталиците и клоните 

около бреговете на реката в 
центъра на селото и почистил 
трите гробища - при черквата 
„Свети Илия“, Стребежина 
и Конички дол. Тези дни ще 
започне и почистване на глав-
ните шахти и ремонтиране на 
селския водопровод от извора 
в Балдин дол, построен през 
1979 година, към който са 
свързани 45 къщи от центъра 
на селото. 

Говорейки за бъдещите пла-
нове, горнолисинският кмет 
Божко Божилов изтъква, че в 
тазгодишния план на Съвета 
на местната общност е пред-
видено уреждане на централ-
ните пътища към махалите 
Расцепеница, Колища, Орло-

вица, Гложка планина, Ябучйе 
и Драгойчеви кошари. 

- Освен почистването на 
пътищата с булдозер и други 
машини, на някои участъци 
ще сложим и настилки от 
чакъл, както и бетонни тръби 
и канавки за регулиране на 
потоците, през които минават 
трасетата. Планирано е и мон-
тиране на няколко нови лампи 
за улично осветление, казва 
кметът и подчертава, че вече 
е прокарана електромрежа до 
обекта при централните гро-
бища в селото, който се ползва 
за извършване на религиозни 
обреди и народни обичаи при 
панихиди и др. ритуали.

П.Л.Р.



�()1 юни 2018 година
Просвета

Босилеградската гимназия  
изпрати абитуриентите си

Абитуриентски танц в Босилеград
Абитуриентите от боси-

леградската гимназия се 
включиха в традиционното 
мероприятие „Абитуриент-
ски танц“, което на 18 май 
едновременно се проведе в 
редица градове в Сърбия и 
Европа. 

Подкрепяни от своите пре-
подаватели и от по-малките си 
съученици, както и от голям 
брой граждани, точно в 12 часа 
на централното кръстовище 

в града абитуриентите тан-
цуваха предварително науче-
ната хореография по компо-
зицията „Прилеп“ на Йохан 
Щраус. Всички бяха облечени 
в оранжеви и черни тениски и 
имаха свирки и бели чадъри.   

Проявата съвместно орга-
низираха Община Босилеград 
чрез Канцеларията за мла-
дежта, Гимназията, Спорт-
ното дружество „Младост“ и 
Центърът за култура „Боси-

леград”. Присъстващите поз-
драви Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет на Община 
Босилеград и ръководител на 
Канцеларията за младежта.

Хореограф по проекта бе 
Силвана Димитриевска от 
Спортно дружество „Мла-
дост“, докато тениските и 
останалите съоръжения е 
подсигурила общината. 

 
П.Л.Р.

Вълнуващи емоции и весело 
настроение изпълниха двора 
на босилеградската гиманзаия 
в деня, когато абитуриентите 
приключиха учебните си 
занимания. Това стана точно 
на 24 май - Св. Св. Кирил и 
Методий, Деня на славянс-
ката писменост и на българ-
ската просвета и култура. По 
този повод пред украсения с 
разноцветни балони вход на 
училището, преподавателите 
и учениците от другите кла-
сове им подготвиха културна 
програма, която включваше 
песни, стихове и скечове, а 

на всеки абитуриент бе при-
съдена по една специална 
комична грамота. 

 Веселбата продължи в 
училищния двор и на цент-
ралното градско кръстовище, 
а за веселото настроение на 
зрелостниците се грижеха 
музиканти от Босилеград и 
духовият оркестър от с. Рай-
чиловци.

Всичките 49 абитуриенти 
и преподавателите им бяха 
облечени в тениски, тъй като 
за всяка паралалка те бяха в 
различен цвят и със своеоб-
разни забавни надписи. Осо-

бено интересен бе текста на 
тениските на учениците от 
българската паралелка, които 
през цялото си школуване не 
са имали преведени учебници, 
а знанията са усвоявали от 
учебници на сръбски език, 
диктовки на учителите, интер-
нет и др. - „Малко бяхме, но 
успяхме! Специални благодар-
ности на: Google - Wikipedia 
- Ctrl + C & Ctrl + V”.

Абитуриентския им бал 
ще се състои на 1 юни в боси-
леградския хотел „Дукат”. 

П.Л.Р. 

На 24 май 

Екскурзия за димитровградски 
ученици до София 

КИЦ „Цариброд” и Държав-
ната агенция за българите в 
чужбина (ДАБЧ) на 24 май 
организирaха третата за тази 
година екскурзия за ученици 
от димитровградското основно 
училище в България. Този път 
над 100 деца посетиха зооло-
гическата градина в българ-
ската столица и присъстваха 
на културното мероприятие 
в центъра на града по случай 
Деня на светите братя Кирил 
и Методий. 

Ръководителят на КИЦ 
„Цариброд” Далибор Мила-
нов уточни, че част от раз-
ходите (за превоза) е поело 
Министерството на образо-
ванието на Република Бълга-
рия. Той каза още, че заявки 
за пътуването на децата роди-
телите им са подавали в поме-
щението на неправителстве-
ната организация и добави, че 
децата са били застраховани и 
е било обезпечено храненето 
им по време на екскурзията. 

Б. Д.

Поетесата Ивана Миланов  
и деца от Босилеград  
присъстваха на фестивала 
„Витезова пролет”

Освен босилеградската пое-
теса Ивана Миланов, която 
редовно участва във фестивала 
„Витезова пролет”, на тазго-
дишното му издание за първи 
път присъстваха и десетина 
деца от Босилеград, спечелили 
награди от конкурса за детски 
творби и рисунки на детското 
списание „Витез”, което е и 
организатор на фестивала.

Фестивалът се проведе в 
Сава Център в Белград с учас-
тие на около 4 000 деца, техни 
родители, учители, поети и 
писатели за деца, както и 

известни личности от обще-
ствения живот. И този път 
нашата поетеса Ивана Мила-
нов, която е редовен сътрудник 
на „Витез”, чете свои творби, а 
по повод мероприятието била 
и гост в популярното телеви-
зионно предаване „Жикина 
шареница”.  

Под ръководството на 
Милан Миланов, учител в цен-
тралното основно училище, 
деца от Босилеград изпра-
щали рисунки, съчинения и 
стихове за конкурса, органи-
зиран от детското списание по 
повод фестивала. Той изтъкна, 
че благодарение на директора 
на ОУ Методи Чипев, който им 
осигурил безплатен транспорт 
до Белград, децата са имали 
възможност да присъстват на 
това изключително меропри-
ятие, посветено на детското 
творчество.

Децата от Босилеград са 
наградени с грамоти и детски 
книги, а заедно с учителите 
си Милан Миланов и Верка 
Алексова имали възможност 
да посетят и редакцията на  
„Витез”, където се срещнали с 
директора Неделко Попадич и 
с известни детски писатели и 
поети.                             П.Л.Р.
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На фестивала в Тополовград 

Награда за Славча Антов 

Димитровградският театър 
„Христо Ботев” неотдавна 
участва във фестивала на 
любителските театри в бъл-
гарския град Тополовград, 
където се представи с коме-
дията „Нишан”. „Реакцията 
на публиката беше добра, а 
журито също имаше много 
добри думи за изпълнението”, 
сподели пред „Ново Братство” 
след завръщането от проявата 
ръководителят на театъра 
Делча Гигов. 

Той припомни, че димит-
ровградският театър този 
път не е бил в конкуренция 
за получаване на най-важ-
ните признания, тъй като с 
посочената пиеса вече е учас-
твал във фестивала и е полу-
чил дори най-престижната 
награда – „Златната камила” 

(през 2005 г.). Добави обаче, 
че артистите са можали да 
получават награди за играта 
си и сподели, че Славчо 
Антов е спечелил наградата 
за поддържаща мъжка роля. 
В пиесата „Нишан” опитният 
Антов изпълнява ролята на 
дядо Виден. 

Гигов заяви още, че театъ-
рът наскоро ще започне подго-
товки за новата си пиеса. Тек-
стът е подбран – става дума за 
„Апокалипсис” от съвремен-
ния български автор Георги 
Господинов. С режисурата на 
спектакъла ще се заеме Петър 
Денчев от България, а преми-
ерата му се очаква по време на 
традиционната местна проява 
„Балкан театър фест”. 

Б. Д.

В димитровградската библиотека „Детко Петров” 

„Нощ  
на музеите” 

Община Първомай прави 
крачки към нишките зрители

На 8 юни в нишката филхармония концерт ще изнесат 
групата за руски песни “Иванушка”, танцовият ансамбъл 
“Евридика” и ансамбъла “Парвомай”. Театъра “Димитър 
Делчев” ще се представи с комедията на Бранислав Нушич 
“Госпожа министерша”. Мероприятието започва от 18 
часа, а входът е безплатен.

Организатори на проявата са Община Първомай - Кул-
турният център „Св. св. Кирил и Методий“ и Община 
Червени кръст от Ниш.

С.Дж.

На 19 май в димитровг-
радската библиотека „Детко 
Петров”, в рамките на която 
работи и Родната музейна 
сбирка, бе организирано 
мероприятието „Нощ на 
музеите”. 

Завеждащата сбирката 
Весна Николова припомни, 
че в Сърбия мероприятието 
се провежда от 15 години и 
добави следното за историята 
му: „За първи път то е орга-
низирано през 1997 година в 
Берлин под название „Продъ-
лжителна нощ на музеите”. 
По инициатива на Франция 
през 2004 г. е провъзгласено 
за европейско мероприятие. 
Винаги се провежда в събот-
ния ден, който е най-близо до 
18 май – Международния ден 
на музеите”. 

Посетителите този път 
имаха възможност да видят 40-
ина документи от историчес-
кия фонд на Родната музейна 
сбирка, която притежава над 
200 регистрирани документи. 

Най-старият експониран доку-
мент – една турска тапия, бе 
от 1868 г. Представени бяха 
и: стари ученически книжки, 
удостоверения и дипломи, 
обвинителния акт срещу Вла-
саки Алексов и двама негови 
съдружници от 1929 г., план на 
къща от 1903 г., кафеджийски 
тефтер, в който са записвани 
вересиите, книга на една бакал-
ница, която в Димитровград е 
съществувала от началото на 
XX век до началото на 40-те 
години на същия век и др. 

Николова каза, че фондът 
с историческите документи 

всъщност са създали граж-
даните на Димитровград-
ско, подарявайки на Родната 
музейна сбирка частните си 
документи или пък са ги дона-
сяли в библиотеката с цел да 
направят ксерокопие, чиито 
екземпляри са предоставяли 
на сбирката. 

Тя призова посетителите да 
донасят във ведомството ста-
рите си частни документи, тъй 
като, както се изрази, с течение 
на времето те се превръщат 
и в исторически, предвид, че 
свидетелстват за историята на 
града.                              Б. Д. 

Изтъкнати български оперни 
певци пред нишката аудитория

Поетични мигове 

Обет 
Още този път 
ще помисля за тях. 

Ще запомня този обет, 
който на себе си давам 
по този слънчев ден, 
по това синьо небе над мен, 
по реката, която тече 
и това врабче, което пролетя сега.
Как животът е бил хубав без тях!

В праисторията мe върнаха,
в дъното на земното кълбо ме набутаха, 
и три живота да имам 
злините, с които опетниха душата ми,
не бих можал да изпера. 

Защо въобще са се раждали
тези гадини гнусни, покварени? 
Дали на други животите да загорчават?
Повече струва храната, която са изяли, 
отколкото това, което в живота са създали. 

И какво да правя сега, 
когато за пореден път в началото ме върнаха?
Сега, когато годините ме газят, 
и здравето полека ме предава.
Как воля пак да събера аз? 

Няма повече да мисля за тях,
за тези гадини идиотски. 
Ще запомня този обет, 
който на себе си давам, 
по този прекрасен ден, 
по тази риба, която виждам в реката, 
и това малко скитащо кученце, 
което върти опашка 
и гледа ме мило. 
Как животът е бил хубав без тях! 

Б. Димитров 

По повод 160 години од 
раждането на Джакомо 
Пучини на 25 май в залата на 
нишкия симфоничен оркес-
тър бе организиран  велико-
лепен концерт, посветен на 
този известен композитор. 
Бяха изпълнени някои от най-
популярните арии от неговите  
опери.

От България участие в 
концерта взеха Цветана Мал-

джанска, сопран в Софийс-
ката Национална опера, и 
тенорът Бойко Цветанов, член 
на Цюришката опера, както 
и диригентът Свилен Симе-
онов.

С този концерт симфонич-
ният оркестър в Ниш продъ-
лжи концертите от цикъла 
“Юбилеи на композитори”.

С.Дж.

Културно  
разнообразие  
в Ниш

Международният ден на културното 
разнообразие - 21 май, бе отбелязан за 
първи път тази година в Ниш. Мероп-
риятието се състоя в помещението на 
Сдружение „Цариброд“, което е и орга-
низатор на проявата заедно със Съвета 
за човешки и малцинствени права на 
град Ниш.

В кръглата маса, която бе организи-
рана по този повод, участваха предста-
вители на почти всичките национални 
малцинства, живеещи в Ниш, които 
имат свои сдружения: словенци, маке-
донци, хървати и роми. Присъстващите 
на кръглата маса бяха приветствани от 
пълномощния министър на Генералното 
консулство на Република България в 
Ниш, Николай Колев.

С. Дж.
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Срещи и разговори: Звонко Павличич, художник от Косово и Метохия и „димитровградски зет” 

Един художник последователно 
трябва да търси и изследва 

В Галерията „Методи Мето 
Петров” неотдавна бе открита 
изложба от картини на худож-
ника и университетски профе-
сор от Косовска Митровица 
Звонко Павличич. Става дума 
за неговата 35-та самостоя-
телна изложба, на която пред-
стави творбите си, сътворени 
в техника масло върху платно, 
от цикъла му „Водовъртежи”. 
Творбите e  сътворил през пос-
ледните пет години. 

Изложбата откри художни-
кът и теоретик на изкуството 
Калин Николов от София, а 
„Ново Братство” се възползва 
от гостуването на Павличич 
в Димитровград, за да вземе 
интервю от него. Нека да 
напомним, че той е женен за 
димитровградчанка и няколко 
години е живял и работил в 
Димитровград. 

* Господин Павличич, ние бъ-
лгарите, имаме една поговор-
ка, която гласи: „Откъде е 
жената, оттам е и родата”. 
Следователно, ние смятаме, 
че Вие сте наш! Дали Вие 
смятате, че ние сме Ваши? 
- Доколкото поговорката 

„Откъде е жената, оттам 
и родата!”, подходяща на 
„Оттам си, откъдето е жената 
ти!”, възприемем като истина, 
тогава не би било необикно-
вено и аз да съм ваш, а и вие 
да сте мои. Със съпругата 
ми сме заедно повече од 37 
години, 34 от които в брак. 
Освен в жената, се влюбих и 
в Цариброд, в който прекарах 
няколко години, по-конкретно 
живях и работих в този град 
от 1986 до 1991 г. Бях зает в 
тогавашната конфекция „Сво-
бода” като моден дизайнер. 

* Как се чувствахте на от-
криването на неотдавнаш-
ната Ви изложба „сред свои-
те” в галерията в Цариброд? 
- Внушително се чувствах. 

Радвах се, че под покрива 
на галерията се събраха мои 
колеги, роднини и други цари-
бродчани, които изпитват 
наслада от културата и изкус-
твото. Атмосферата повдигна 
на изключително ниво Калин 
Николов от София, изнасяйки 
внушителната си беседа за 
творчеството ми, докато 
поетесата от Димитровград 
Дияна Йеленкова чете стихот-

ворения, посветени на про-
изведенията ми, излезли от 
перата на Светозар Ранкович 
от Белград и Денко Рангелов 
от Ниш. Приятното настрое-
ние повдигна и чувството на 
близост подсили управителят 
на галерията Заран Андонов с 
встъпителната си реч.

Нека да отбележа и това, 
че изпитах голямо удовлет-
ворение от факта, че експо-
нирам в галерията, която е 
назована на името на Методи 
Мето Петров. Става дума за 
голям хроникьор на своето 
време и художник. Той бе 
предимно върховен илюст-
ратор и карикатурист, който, 
докато живях в Димитровг-
рад, беше и мой съсед. Често 
се срещахме и разговаряхме. 
Заедно с още няколко колеги 
организирахме изложба на 
царибродски художници във 
фоайето на Центъра за кул-
тура в Димитровград. Значи 
и по това време царуваше 
голям ентусиазъм в областта 
на изобразителното изкуство 
в този град. 

* Българският теоретик и 
художник Калин Николов 
оцени, че „сте достигнали 
характерния си и майстор-
ски изобразителен език”. 
Вероятно е безспорен те-
зисът, според който един 
живописец, когато достигне 
тази степен, фактически 
е достигнал своя зенит. Ко-
гато погледнем някоя от 
картините, веднага можем 
да кажем: „Да, автор на кар-
тината е този художник”, 
това вероятно е върхът на 
творчеството му. Все пак 
можем ли от Вас 
да очакваме още 
някои трансфор-
мации относно 
начина и стила 
на сътворяването, 
подбирането на 
мотивите... 
- Общата харак-

теристика на визу-
алната част на кар-
тините ми винаги е 
била и нуждата да се 
сътвори нещо ново. В 
изкуството и в живо-
пистта е най-трудно 
да бъдеш характерен 
и едновременно 
да се различаваш 
от другите. Да се 
сформира характе-
рен изобразителен 
почерк, да се бъде 
оригинален, да се 
притежава специ-

фична пиктурална чувстви-
телност..., към това се стремят 
всички художници. Мен много 
ме зарадва оценката на гос-
подин Николов. Просто бях 
внушен от нея. 

Когато става дума за евен-
туалните нововъведения в 
начина и стила на сътворява-
нето и подбирането на моти-
вите в бъдеще, разбира се, че 
могат да се очакват опреде-
лени промени. В изкуството, 
както и в науката, винаги 
трябва да се стремим към нови 
решения, към изучаването на 
творческата дейност и мето-
дите за откриване на новото... 
Последователното търсене и 
изследване се налагат като 
необходимост. 

* Мотивите в платната 
Ви са предимно светини. Те 
сякаш са Вашата художест-
вена фасцинация. Имате ли 
рационално обяснение защо 
това е така или пък това 
просто е нещо, което се на-
мира в сферата на несъзна-
телната художествена има-
гинация, нещо, което се е 
наложило само по себе си и е 
станало доминиращо в мис-
лите Ви и в крайна сметка 
не се нуждае от рационално 
обяснение? 
- Изложбата, която под-

редих в Цариброд, от една 
страна е продължение на 
поредицата ми от дейности, 
свързани с експонирането, а 
от другата е призив за крити-
ческото обмисляне на култур-
ната и духовната действител-
ност в Сърбия. Този призив е 
мотивиран от съглеждането и 
тълкуването на наследството 

от миналото, който чрез кар-
тините ми е зададен само като 
една от възможностите. 

Става дума за една рецен-
тна част от творчеството ми, 
осмислена като цикъл от 
картини, които претендират 
да дадат отговор на бурните 
събития, повлияли върху 
живота в Косово и Мето-
хия. Живеейки в такова едно 
обкържение, аз като худож-
ник очивидно не съм можал 
да бъда равнодушен, като съм 
бил внушен от това културно-
историческо наследство, както 
и от страданието му. Значи, 
мотивите са нещо предопре-
делено, зададено, или, както 
вие предпочетохте да се изра-
зите, нещо, което принадлежи 
към сферата на несъзнателната 
художествена имагинация, 
съответно - нещо, наложило 
се само по себе си. 

* Художествената дейност 
сред сърбите и черногорците 
в Косово и Метохия. Има ли 
нещо добро и оптимистично 
да се каже по тази тема? 
- Когато става дума за 

изобразителното изкуство в 
Косово и Метохия, днес мога 
спокойно да кажа, че нищо 
не се е променило от нача-
лото на 90-те години, когато 
албанските художници „свое-
волно” напускаха работните 
си места, а след това, в тога-
вашния политически и обще-
ствен климат, сърбите заемаха 
желаните позиции и без как-
вито и да е критерии продъл-
жаваха да действат. Единното 
професионално сдружение 
на художниците в покрайни-
ната УЛУК функционираше 

в интерес на няколко 
членове, след което 
се разпадна. 

Повече от ясно е, 
че в Косово и Мето-
хия са изникнали 
стотици художници 
със сръбска и черно-
горска националност. 
Голям брой от уче-
ниците, завършили 
средното художест-
вено училище в Печ, 
което е било раз-
садник на изключи-
телни художествени 
таланти, са продъл-
жили образованието 
си във факултетите 
за изкуство, съот-
ветно в академиите 
в градовете на бивша 
СФРЮ. Целият този 
огромен потенциал 
е намирал убежище 

предимно в централната част 
на Сърбия и Черна гора, но 
и в останалите републики 
на бившата СФРЮ и не се е 
завръщал в Косово и Мето-
хия. В покрайнината никой 
не е бил загрижен заради този 
факт, а особено не са били 
загрижени колегите със сръб-
ска националност, на които 
такова състояние е пасвало. 
Тъй като по това време е било 
валидно правилото, според 
което постовете се заемат в 
съответствие с националния 
ключ, т.е. критерий, на тези 
хора е отговаряло да има по-
малко художници със сръбска 
и черногорска националност, 
в който случай позицията им 
е била по-благонадеждна. За 
художниците сърби и черно-
горци извън Косово и Метохия 
никой не е мислил, а камо ли 
да се е занимавал с посочения 
проблем. С други думи същес-
твувал е страх от конкуренция 
и фаворизиране. Създавал се 
е такъв климат, в който не е 
можало да се афирмира и 
валоризира творчеството на 
художниците по потекло от 
Косово и Метохия. Поради 
тази причина неслучайно, 
нас, сърбите и черногорците в 
Косово и Метохия, ни сполетя 
такава съдба. 

* Господин Павличич, какви 
са плановете Ви за бъдеще-
то? 
- През тази година съм 

запланувал да експонирам в 
още няколко културни цен-
трове. Ще участвам и в 26-ия 
пореден художествен пленер 
„Погановски манастир”, пак 
ще се завърна „сред своите”. 
Едновременно ще се ангажи-
рам и върху подготовките за 
монография за творчеството 
ми през изминалия период 
от четири десетилетия. 

Разговора води:  
Б. Димитров 

Звонко Павличич е роден през 
1960 година в Печ. Основно 
училище и училище за приложни 
изкуства (профил вътрешна ар-
хитектура) е завършил в родния 
си град. Завършил е Факултета по 
изкуствата (специалност исто-
рия на изкуството с археология) 
в Университета „Кирил и Мето-
дий” в Скопие и Академията на 
изкуства - специалност живопис 
в Университета в Прищина. В 
същата академия се е сдобил и с 
магистърска степен. 
Член е на УЛУС и УЛУЦГ, както 
и на Асоциацията на универси-
тетските професори и учени 
от Сърбия. Участвал е в много 
национални и международни 
изложби, пленери и симпозиуми 
за изобразителното изкуство. 
В актива си има записани 35 са-
мостоятелни изложби и участия 
в над 400 колективни, както в 
страната, така и в чужбина. 
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Босилеград

Отбелязан Денят на славянската писменост и на  
българската просвета и култура 

С редица мероприятия 
на 24 май - Св. св. Кирил и 
Методий, Центърът за кул-
тура „Босилеград”, общината 
и училищата отбелязаха Деня 
на славянска писменост и на 
българската просвета и кул-
тура.

Сутринта ученици от основ-
ното училище, които изучават 
вероучение, придружавани от 
учители и директорите на ОУ, 
Гимназията и Центъра за кул-
тура „Босилеград” - Методи 
Чипев, Владимир Григоров 
и Воислав Божилов, посетиха 

църквата „Света Троица” в 
село Извор. След литургията, 
която отслужи отец Зоран Сто-
янов, беше изнесена културна 
програма, в рамките на която 
ученици рецитираха стихове 
и пяха песни, посветени на 
празника на нашата просвета 
и култура и на славянската 
писменост.

В следобедните часове Атле-
тическият клуб „Младост” 
под патронаж на Община 
Босилеград организира тра-
диционния пробег по повод 
празника на светите братя по 
централните градски улици. 
Освен от Босилеград в състеза-
нието участваха и лекоатлети 
от Димитровград, Звонци и 
Ниш. В надбягванията се 
включиха над 150 състеза-
тели и то от предучилищна 
възраст, ученици от основните 
училища и гимназията, мла-
дежи и ветерани. По тримата 
най-успешни състезатели и 
състезателки от всяка възрас-
това категория бяха наградени 
с медали и грамоти, докато 
първокласираните получиха 
и купи. Наградите им връчиха 
Стефан Стойков, зам.-кмет на 
общината и зам.-председател 

на НС на българското мал-
цинство, и председателят на 
Спортния съюз на Босилеград 
Владица Манасиев. 

Вечерта във фоайето на Кул-
турния дом бе организирана 
културна програма с участие 
на ученици от основното учи-
лище и Гимназията и женс-
ката певческа група към Цен-
търа за култура „Босилеград-
ско славейче”. Беше изнесена 
сказка, посветена на светите 
братя Кирил и Методий, сти-
хотворения и песни, а предста-
вена бе и изложба на нашия 
съгражданин Ненад Алексан-
дров под название „Публич-
ните личности в моето сърце“. 
Постановката включва редица 
портрети на известни лич-
ности от обществения живот 
- артисти, певци, спортисти, 
исторически личности и др., 
които авторът, който е худож-
ник-любител, е рисувал в гра-
фика.                              П.Л.Р.

Изложба „Кирилица“ в  
Народната библиотека в Белград

Литературна вечер по повод 24 май - Деня на славянска-
та писменост и на българската просвета и култура

По случай 24 май, Св. св. Кирил 
и Методий - Деня на славянс-
ката писменост и на българската 
просвета и култура, Сдружение 
„Цариброд“ от Ниш в сътрудни-
чество с Генералното консулство 
на Република България в този 
град в помещенията на “Ново 
Братство” организира литера-
турна вечер, посветена на кул-
турата на Република Сърбия и 
Република България в рамките 
на историческите и културни цен-
ности на Европейския съюз.

На литературната вечер, която 
се проведе в сряда на 23 май се 
събраха голям брой любители 
на писаната реч.

Участие в проявата взеха поети 
и културни дейци от Сърбия и 
България: проф. Едвин Сугарев, 
м-р Елизабета Георгиев, Вели-
мир Костов, Мариян Миланов и 
Йелена Ранчев. 

Виртуалният музей “Цари-
брод” представи изложбата си 
“Царибродските периодични 
печати от 1889-1919 г.”, а поете-
сата Елизабета Георгиев говори 
по темата “Историята и значе-
нието на литературата и прево-
даческата дейност в литературата 
в Република Сърбия и Република 
България“.

С. Дж.

Денят на светите братя Кирил 
и Методий се празнува на 24 май. 
Българското посолство в Белг-
рад и Народната библиотека на 
Сърбия отбелязаха празника с 
изложба под название “Кири-
лица Плакат” в залата на Народ-
ната библиотека.

Посетителите на изложбата 
можаха да разгледат творби на 
българския художник и графичен 

дизайнер Кирил Гогов. Той е член 
на Съюза на българските худож-
ници от 1978 година и е един од 
авторите на герба на Република 
България. Също така е и автор на 
логото на зоологическата градина 
в София, а бил е и художник-
дизайнер на български банкноти, 
емисията от 1996-2002 година. 
                                             С.Дж.
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Тъжен помен

На 4 юни се навършват  40 ДНИ от 
смъртта на нашия съпруг, баща, дядо, 
брат 

СТОЯН ДИМИТРОВ 
Роден 1940 г. в с. Било, починал 2018 г. в 

Швеция.

Милият татко си отиде.
Имаме толкова много хубави спомени за 

този твърд и горд човек. Дошъл в Швеция 
преди 53 г. само със 100 крони и едни дрехи. Млад, 25-годишен, 
не знаел чужди езици, но приемал всякъква работа. Безкрайно 
бил щастлив, когато получил постоянна работа в Ханаског, във 
„Фарбо – Таркет”, където дочака пенсия. Живееше хубаво в Шве-
ция, беше доволен със своя живот. Не живеехме разкошно, но 
имахме всичко. Последните дни ни помагаха от Дома за грижа 
за стари и болни. Бяха много добри и сме им благодарни за 
грижите и за хуманното отношение към татко и към нас. 

Напусна ни в четвъртък сутринта. Знаем, че е отишъл достоен 
и без болка. 

Скъпи татко, липсваш ни. Погледа ми все спира върху сним-
ката ти. Твоята усмивка, блясъка в очите ти, силата, хумора, 
интелекта, добрината, любовта навеки ще останат в мен.

Благодаря ти, че си бил мой баща. Много те обичам!
Твоите: Съпруга Юлияна, дъщеря Сузана, зет Пео, внук Алекс, 

сестра Иванка - Миряна, братя Никола и Васил,  
роднини и приятели

Пет медала за  
димитровградските каратисти

Зона „Юг” XVI и XVII кръг 

Победа в Димитровград 

10-годишeн юбилей на Спортното  
дружество „Младост“ от Босилеград

ФК „Младост” е шампион на Пчинска футболна лига

През миналия уикенд „Мла-
дост” спечели като домакин 
срещу „Павловац” с 5:0 и 4 
кръга преди края на първенс-
твото си осигури шампионс-
ката титла в ПФЛ. Александър 
Захариев бе двукратен голмай-
стор, а по един път се разпи-
саха Михайло Йоич, Мирослав 
Васев и Никола Спасич.

През този уикенд боси-
леградчани само потвърдиха 

доминацията си и завоюваха 
победа с 3:1 като гости срещу 
„Челик” в Бело поле. Въпреки 
че след първото полувреме 
гостите имаха преднина от 1:0, 
през втората част „Младост” 
отбеляза три попадения и 
заслужено триумфира. Голо-
вете за „зелените” вкараха 
Динов, Васев и Георгиев. 

След 21 изиграни мача 
босилеградският отбор има 58 

точки - 19 победи, 1 равенство 
и само една загуба.  

На 3-ти юни (неделя) „зеле-
ните” посрещат „Алакинце”, а 
в последния кръг са свободни. 
След края на първенството, 
шампионът на Пчинска фуд-
болна лига „Младост” ще 
играе бараж за класиране в 
Зона „Юг”.

П.Л.Р.

В Горни 
Милановац 
н е о т д а в н а 
се проведе 
турнир по 
карате от 
„Б” класата, 
залегнал в 
календара на 
Федерацията 
по карате на 
Сърбия. Официалното наиме-
нование на мероприятието бе 
„Трофей на Горни Милановац 
2018”. 

Димитровградският отбор 
по карате „Цариброд” участва 
с петима състезатели и спечели 
пет медала. Златен грабна Тео-

дора Станкова, сребърни – София 
Рангелова и Александър Таков, а 
бронзови – Наталия Заркова и 
Андрия Станков. Всеки от тях се 
състезаваше в своята категория. 

Отбора предвождаха трень-
орът Марко Тодоров и председа-
телят Деян Тодоров.          Д. С. 

In memoriam: Почина Иван Григоров

Отиде си един велик човек 

„Балкански” победи с 5 : 
2 отбора на „Ябланица” от 
Медвeджа в XVI кърг от пър-
венството. Головете за димит-
ровградчани отбелязаха Саша 
Васов в 30, 40 и 70, Чирич в 55, 
Давидович в 46 минута. 

Загуба в Лесковац 
Димитровградският отбор 

претърпя минимално пора-
жение в Лесковац срещу 
тамошния отбор „Слога”. 
Домакините вкараха един гол, 
гостите не съумяха да опънат 

мрежата нито веднъж. Лесков-
чаните се борят настървено 
да оцелеят в лигата, така че 
не избират средства как да 
стигнат до трите точки. При 
осъществяването на тази цел 
в мача срещу „Балкански” им 
помогна и реферът Боичич 
от Ниш. 

Д. С.

По повод юбилея - 10 години 
от сформирането, Спортното 
дружество „Младост“ на 20 
май организира тържествен 
концерт в Голямата зала на 
Културния дом с участие на 

танцьори и певци от фолклор-
ните ансамбли към СД „Мла-
дост” и Центъра за култура 
„Босилеград”. 

На тържеството бяха връ-
чени благодарствени грамоти 

на организации и предпри-
ятия от Босилеград, оказвали 
помощ и подкрепа на секци-
ите и отборите в рамките на 
Спортното дружество.

П.Л.Р.

На 28 май след кратко боле-
дуване ни напусна Иван Григо-
ров, достоен човек и истински 
борец за защита на правата 
на българското малцинство в 
Сърбия. Живота си изцяло бе 
посветил на българската кауза 
и безпощадно се раздаваше за 
тази цел. Беше истински родо-
любец и хуманист, който не 
искаше никакви материални 
блага и привилегии за това, 
което правеше, а правеше 
наистина много и от сърце. 

Иван е един от най-заслу-
жилите, а свободно може да 
се каже и най-заслужилият 
за възстановяване на обуче-
нието на майчин български 

език в Босилеград. Всички 
наши сънародници знаят за 
безрезервното му застъпване 
за откриване на българските 
паралелки в основното учи-
лище, когато подобно на Лев-
ски, неуморно ходеше от къща 
до къща, от родител до роди-
тел, убеждавайки хората да 
записват децата си на майчин 
език, за да си запазим българс-
кия дух. Незбравими са споме-
ните на децата от българските 
паралелки и на родителите 
им за безплатните екскурзии 
в България, които той орга-
низираше. 

Благодарение на ангажи-
рането на Иван или на Чичо 

Иван, както за себе си казваше, 
когато говореше с младите, 
голям брой наши гимназисти 
са се записали и завършили 
висше образование в българ-
ските ВУЗ-ове. 

Иван Григоров е бил един 
от основателите на Демокра-
тичния съюз на българите в 
Югославия и негов председа-
тел през първата половина на 
90-те години. През 1994 г., като 
председател на ДСБЮ, заедно 
със Зденка Тодорова е пътувал 
в Женева, където представил 
проблемите на българското 
национално малцинство в 
Сърбия пред специалния пра-
теник по правата на човека 
при ООН Тадеуш Мазовецки 
и пред други международни 
правозащитни организации.

Самостоятелно, както и 
чрез Матицата на българите 
в Сърбия, Григоров е бил 

постоянен участник в редица 
конференции, работни срещи 
и кръгли маси, посветени на 
решаването на проблемите 
на българското национално 
малцинство в Сърбия и опаз-
ването на културната му и 
историческа идентичност. 
Активно е сътрудничил с 
Държавната агенция за бъл-
гарите в чужбина и с други 
държавни институции и орга-
низации в България, както и с 
Националния съвет на българ-
ското национално малцинс-
тво в Сърбия и с културните 
и образователни ведомства 
в Босилеград. Постоянно се 
е застъпвал за възстановява-
нето на вероизповеданието на 
майчин български език, орга-
низирал е редица концерти, 
изложби, литературни вечери, 
театрални представления и 
други културни меропри-

ятия по повод чествания на 
значими дати от българската 
история, както и семинари, 
почивки за деца и др. 

Иван Григоров беше голяма 
личност и каквото и да кажем 
за него все ще е малко. 

Бог да го прости! Вечна и 
блажена да бъде паметта му!

П.Л.Р.



Здраво деда Мане
Миньуйе време, старейемо, све смо по-недъгави. А и 

студено. Ичера деда Лула се позабави из чаршиюту и я 
се уплаши да не измързне. Ма йок, рече он ка се върну.  
Договоримо се с другарете да идемо у пензионерското 
на жешко, да испийемо по каве или чай и да си поора-
тимо. Само да не оратимо за политику и лоповлъци. 
Кой почне за политику или крадье, да плати. Тека и тека 
нийе не може да променимо политикуту, а за лоповлък 
смо дърти. И знайеш ли бабо, кво се деси. Пожалимо се 
на простатете, ножетинете и гърбинете – и нашата ората 
свърши. После десетина минуте закьутамо ко мутави. 
Кьутамо, кьутамо и деда Стоимен се изнервира и рече. 

– Ма кво смо се укьутали, я си дома сам самуйем и 
ньурим, уста ми се усмърду. Тука очу да оратимо. Еве, 
я че платим, ама видите ли дека смо се сви посмели. Ем 
не чуйемо, ем не видимо, ем манумо да умейемо и да 
оратимо. Ако не оратимо за политику и лоповлък, нема 
за кво да оратимо. Йедно време оратейемо за девойче-
тия и жене, за спорт, за работу и одмори, за йеденье и 
пийенье, а съга кво оратимо. Само за умиранье и болкье. 
Ете, Стойча рече оточка дека видел на бандеру Йованчу 
и йеднога из Високат, изпразнили опънците. Лъка им 
земльа. 

-Па кво друго да оратимо, дочека га бая Сурча. Знайете 
кво каже народат: - Зберу се голкье, да си кажу болкье, 
зберу се кукье, да си кажу мукье. Нийе си казамо бол-
кьете и мукьете. И ко съга да не оратимо за политику 
и лоповлък. Накотили се политичари и преваранти, на 
телевизиюту само това орате. Ko тъгай нийе да не ора-
тимо. Него да си и од съга оратимо ко що оратейемо до 
съга - за све. Иначе нема за кво да се збирамо, да кьутимо 
и дремемо ко мачка уз огньище.

-У праву йе Сурча, умеша се и Тоша притката. Требе да 
оратимо за све, а знайемо дека нища не може да проме-
нимо. Най-голема йе муката од лоповлъкат и политикуту. 
Удружише се политичари и преваранти, опльачкаше 
фабрикье и народ, наюрише младиньу, упропастише 
школете, а не дай Боже да се човек разболи.  

-Ма научише младиньуту да не работи, загалами Бора 
Пърдльа. Еве имам 3 унука, на вола опашку може да 
искубу. Двойица завършише школе, а немаю работу, па 
по целу ноч негде буцаю. После до ръчък спу. Чини ми се 
да не огладнею, цел дън би преспали. Стра ме че се увате 
с неникви що муаю с дрогу, с цигаре и кой знайе с кво. 
Знам дека йе съга модерно да се с прейебушку дойде до 
некою лъку пару, ама ме стра, че напипаю какамавгуту. 
Трекьият унук иде у гимназиюту, до осам спи, а у осам 
му починьу часовете. И цело време носи две тетрадкье, 
чини ми се да йе йедна од лани. Дома не пипа кньигу, а 
миньуйе. Пита га йеднуш: 

- Дедин, що нещо не прочетиш? На нас ни много 
не идеше школата, с много ученье йедвам завършимо 
основну, сви смо бар по йеднуш повтарали. Ти дали 
се изроди та си токлова паметан, не знам на кога си се 
метнул. 

– Ма йок дедо, я не съм се изродил, ама ти не знайеш 
кве све шушумигье има у школуту, йедни и не дооде 
свакьи дън, а никой не повтара. Па нече  я да повтарам 
– ослободи ме унукат.

Умешаше се и другьи, сви учакорише ко свракье на 
смързнуто лайно. Деда Стоимен се нацери до ушите и 
окну Нону да плати. - Видите ли, рече, дека йе по-убаво 
да оратимо и да се разправльамо, него да ньуримо ко 
мутави.

Я си кьута, послуша гьи, посмея се и с Гошу ватимо 
вратата.  Ютре че се зберемо пак. Да си пооратимо, да 
се посмейемо, да поядуйемо.

Айд  у здравлье деда Мане, поздравльа те и деда 
Лула.  

 Баба Суса

1 юни 2018 година
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Хумор - Сатира - Забава
Аф
ор
из
ми

Надявам се, че живота 
след смъртта няма да е 
по-лош од живота преди 
смъртта.

Не съм жертва, но кола-
терална щета по пътя на 
неговия успех.

Тъкмо се  добрах до 
брега на спасението, а там 
ме дочака притаен кроко-
дил.

�

�

�

Предлагам посредни-
чество между мозъка и 
разума.

Нашият диктатор е 
избран по всичките при-
нципи на демокрацията.

Вожда ни обедини. Сега 
ще мислим като него.

�

�

�

Още не е измислена 
мярка за думи, които нямат 
тегло, а убиват.

Продължавай да се пра-
виш луд. Това със сигурност 
ще те освободи от отговор-
ността.

Тъкмо когато стана сери-
озен,  излезе смешен.

Който знае да мисли, по-
добре е да не мисли.

�

�

�

�

***
Трима мъже пред райс-

ките порти, чакащи от Свети 
Петър присъдата на къде ще 
се запътят - рая или ада. Пър-
вият мъж отива при Св.Петър, 
той го пита: - Младежо, женен 
ли беше? Той отговаря - Не. 
- Марш в ада тогава! Вторият 
мъж отива и Св.Петър го пита 
същият въпрос: - Женен ли 
беше? Получил и отговор - 
Да, имах 1 жена. - В рая ти 
е мястото - рекъл Св. Петър. 
Третият мъж отишъл и полу-
чил същият въпрос, той му 
отговорил - “Да женен бях, 
имах 2 брака.” Св. Петър ядо-
сано се провиква - Марш в ада! 
Мъжът сърдито пита - “Защо 
аз в ада, а мъжът с единия брак 
в рая?!” Св. Петър му отговаря: 
- При 2 тъщи и ада ще ти се 
стори рай!

***
Писмо от мама

Скъпи ми  
синко, 

Пиша ти бавно, защото 
знам, че не можеш да четеш 
бързо. Вече не живеем там, 
където, живеехме, когато ти 
напусна дома ни.

Баща ти прочел в някакъв 
вестник, че на човек му се 
случват най-много неприят-
ности и нещастни случай в 
радиус от около 30 км. от дома 
му, затова се преместихме на 
друго място. 

Няма да мога да ти изп-
ратя адреса, защото послед-
ното селско семейство, което 
е живяло тук е взело номерата 
на къщата с тях, за да не си 
сменят адреса. Това място е 
наистина много хубаво. Дори 
има и пералня. Но не съм 
сигурна дали работи добре. 
Миналата седмица сложиш 
вътре малко дрехи, затворих 
капака и дръпнах синджира. 
От тогава не сме ги виждали. 

Времето тук не е лошо. 
Само дето миналата седмица 
валя два пъти. 

Първият път за 3 дена, вто-
рият за 4. Относно това палто, 
което искаш да ти изпратим, 
чичо ти Гошо каза, че ще е пре-
калено тежко, ако го сложим 
с копчетата в колет, затова ги 
отрязохме и ги сложихме в 
джобовете на палтото. 

Оня ден Муньо си заключи 
ключовете за колата вътре в 

колата. Много се бяхме при-
теснили, защото му трябваха 
цели 2 часа, за да си отвори 
колата... и да ни изкара нас с 
баща ти от вътре. 

Сестра ти роди бебенце 
тази сутрин. Но все още не 
знам какво е то и ми е трудно 
да ти кажа дали си станал леля 
или чичо. Бебето много при-
лича на брат ти. 

Вуйчо ти Крум падна в един 
казан за ракия миналата сед-
мица. 

Някакви хора се опитали 
да го издърпат от там, но той 
успял да отбие нападението 
им, след което се удавил. 
После го кремирахме и той 
горя цели три дена. Краката 
му все още тлеят. 

Трима от твоите приятели 
паднаха от моста преди 
няколко дена, докато се возели 
в самосвал. Мишо карал само-
свала. Той успял да си отвори 
прозореца и да се изплува, 
другите двама обаче не успели 
да свалят задната преграда на 
самосвала и се удавили. 

Няма повече какво друго да 
ти кажа, синко. Нищо изклю-
чително и извънредно не се е 
случвало тук.

С обич, Мама

Симеон КОСТОВ

Вицов е

На хиляди рози в един двор 
Един димитровградчанин 

много обича цветето и особено 
розите. Става дума за небези-

свестния местен бизнесмен Иван 
Донков, чиято къща и двор са 
разположени на ъгъла на ули-

ците „Белградска” и „Десанка 
Максимович” в централната част 
на града. 

Розите са с най-различен цвят 
– червен, бял, оранжев... Има ги 
на хиляди. Много хора застават 
пред двора му, за да заснемат тази 
хубост, така че и ние не можахме 
да устоим. 

Питахме го откъде произхожда 
поривът му за отглеждане на цве-
тето? Отвърна, че цветето просто 
обича, а и татко му навремето се е 
възхищавал от него и го е садил. 

Малка забележка имахме във 
връзка с гъстотата на розите и 
други декоративни храсти, но и 
дърветата в двора му. Струваше 
ни се, че те до голяма степен 
закриват къщата му, която също е 
хубава и стойностна. Не се съгласи 
с нас, но това и не трябваше да го 
направи непременно. 

Б. Д.


