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Международен 
събор на Славче 

Представители на Босилеград участват  
в музикалното състезание  

„Сърбия в ритъма на Европа”

Китара,  
мелнишко  
вино и  
стихове
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„Ново Братство“ раширява своята дейност. Вече задвижи и свой сайт. Сайтът официално ще започне да работи през 
август месец. Експерименталния период на работата му ще продължи през юни и юли. Желаещите да научат новините от 
нашите краища, а не могат да се доберат до вестника, имат възможност да го направят на адрес: novo.bratstvo.rs

Редакцията

Чували ли сте историята за Пенка?
Кой те изльга, мори Пенке, 
 че при съседите тревата е по-зелена?

novo.bratstvo.rs

Стр. 
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Асфалтова настилка до Славче Стр. 

Инвеститор от Италия 
идва в Кобос

Абитуриентски  
балове

Стр. 

Стр. 
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Омбудсманите на Сърбия и България  
подписаха меморандум за сътрудничество

Омбудсманът на Репуб-
лика България Мая Манолова 
и защитникът на гражданите на 
Република Сърбия Зоран Паша-
лич на 8 юни в Белград подписали 
меморандум за сътрудничество 
между двете институции. Целта 
на документа е обмяна на опит 
и добри практики, разглеждане 
на конкретни казycи по жалби на 
гpаждани от двете cтpани, инфоp-
мация и помощ на теpитоpията 
на cъответната дъpжава, както и 
оpганизиpане на cъвмеcтни пpи-
еми, конфеpенции и yчаcтия в 
пpогpами и дpyги инициативи 
за защита пpавата и cвободите 
на бългаpcките и cpъбcките 
гpаждани, предават медиите. 

Пашалич изразил убеждени-
ето си, че подписаното споразу-
мение е една от първите стъпки в 
създаването на регионална мрежа 
от защитници на гражданите от 
балканските страни. Общата цел 
на такава мрежа би била всички 
граждани на Балканите във всяка 
страна да се чувстват като у дома, 
заявил той.

Както предава агенция 
ТАНЮГ, Зоран Пашалич изтък-
нал, че с този меморандум омбуд-
сманите поемат задължения да 
защитават правата на гражда-
ните на другата държава, когато 
те се намират на територията на 
тяхната страна. Той подчертал 
важността на сътрудничеството 

между омбудсманите от реги-
она, което се оказало значимо 
по време на мигрантската криза 
през 2015 г. 

- И решаването на кризата с 
мигрантите би било под въпрос, 
ако нямаше разбиране и посто-
янна комуникация между инс-
титуциите на защитниците на 
гражданите. Чрез нашата кому-
никация бройни проблеми могат 
да бъдат решени много по-бързо 
отколкото чрез някои други офи-
циални канали, казал Пашалич.

Българският омбудсман Мая 
Манолова изразила задовол-
ството си от подписването на 
меморандума, за който посочила, 
че представлява доказателство за 

желанието и откритостта на двете 
страни да укрепват взаимното си 
сътрудничество.

- Като съседни страни имаме 
много общи и сходни проблеми, 
а споразумението ще ни даде 
възможност да обменяме опит 
в решаването на политически, 
социални и културни въпроси, 
подчерта Манолова. 

Според нея споразумението 
между Сърбия и България, под-
писано само месец след като двете 
длъжностни лица са участвали в 
конференцията на Асоциацията 
на средиземноморските омбуд-
смани в Скопие, трябва да бъде 
пример за сътрудничество и за 
други страни в региона. Мано-

Четвърта  кръгла маса по обществена комуникация

В Благовград се проведе Четвъртата 
кръгла маса, посветена на проблемите 
на обществената комуникация, на която 
учени от Сърбия и България предста-
виха практиките си и перспективите в 
областта на общуването. На събитието 
присъстваха, както известни учени и 
практици от академичната и изследова-
телската област като проф. д.с.н. Михаил 
Мирчев, проф. д.н. Николай Палашев и 
проф. д-р Ванче Бойков,  така и млади 
изследователи и докторанти от Сърбия 
и България.

Деканът на Факултета по журна-
листика и масова комуникация доц. 
д-р Теодора Петрова изнесе доклад на 
тема „Достъп до медийно съдържание 
в условията на новите информационни 
и комуникационни технологии“, доц. 
д-р Катя Михайлова от УНСС говори за 
„Липсващия дискурс в политическата 
комуникация“, а доц. д-р Дарян Бойков 
от Международно висше бизнес училище 
за „ПР като стратегия за управление на 
риска в туризма“.

Докладът на проф. д-р Иван Цвета-
нович и проф. д-р Владета Радович от 

Философския факултет към Нишкия 
университет бе на тема „Необходимост 
от медийно образование в Сърбия“, а на 
проф. д-р Драган Колев от Банялушкия 
университет Апеирон „Методология 
“think-feel-do” за измерване на корпо-
ративната вътрешна комуникация. 

Форумът, който се проведе в учебната 
база „Бачиново“ на Югозападния уни-
верситет в Благоевград, бе организиран 
от Университета по библиотекознание 
и информационни технологии - София 
и Електронния факултет към Нишкия 
университет.                           С. Бойковa

Инвеститор от  
Италия идва  
в Кобос

Бизнесмен от Ита-
лия възнамерява да 
открие цех за производство на зимни якета 
с пълнеж от пера в босилеградския текс-
тилен завод „Кобос”. Това заяви кметът 
Владимир Захариев след разговорите, 
които провел с италианския инвеститор 
във Венеция. 

Делегация от Босилеград начело с 
кмета Владимир Захариев тези дни пре-
бивава във Венеция и на място се запозна с 
потенциалите и намеренията на  бъдещия 
инвеститор. В състава на делегацията били 
и две бригадирки от „Кобос”. 

- Италианският бизнесмен е собственик 
на текстилен завод, в който са ангажирани 
около 2 000 работници, а вече сътрудничи 
и с партньори в Сърбия. В Босилеград 
възнамерява да инвестира в закупуването 
на съвременни машини за шиене на зимни 
якета с пълнеж от пера. Преговорите никак 
не са лесни, обаче надявам се на поло-
жителна развръзка на нещата. „Кобос” 
вече е собственост на общината, а нашето 
ръководство има отлично сътрудничество 
с Министерството на стопанството и с 
всички останали държавни институции, 
изтъква Захариев. 

Кметът посочи, че инвеститорът единс-
твено се опасява дали в Босилеград ще има 
достатъчно квалифицирани работници. 

- Надявам се, че все пак няма да има 
проблеми с квалифицирана работна 
ръка, понеже в Босилеград има много 
бивши заети в „Кобос”, които в момента 
са или на трудовата борса, или са анга-
жирани с друга работа, а известно ми е, 
че искат отново да работят в текстилната 
промишленост. От друга страна и всички 
заинтересовани незаети лица ще имат 
възможност да преминат съответно обу-
чение и да бъдат ангажирани на работа, 
подчерта той. 

Очаква се много скоро италианският 
инвеститор да посети нашата община и 
на място да се запознае с капацитетите и 
условията за работа в текстилния завод.  

П.Л.Р. 

Асфалтова настилка до Славче 

лова обяви, че омбудсманите от 
региона ще се срещнат на 4 и 5 
октомври по време на конферен-
ция в София и изрази надежда, 
че в бъдеще ще се формира Бал-
канска мрежа на омбудсмани. Тя 
подчерта, че приоритет на Бъл-
гария по време на председателс-
твото й на Европейския съюз е да 
подкрепя страните от Западните 
Балкани в процеса на присъеди-
няването им към ЕС и да покаже, 
че Европейският съюз не означава 
само институции и бюрокрация, 
но и защита на гражданите на 
най-високо ниво.

По време на посещението си Мая 
Манолова и сътрудниците й са се 
запознали с работата и правомощията 
на Защитника на гражданите на 
Сърбия, предава ТАНЮГ.        

П.Л.Р.

Продължава асфалтирането 
на пътя от центъра на село 
Извор до самата гранична 
бразда в местността Славче 
с дължина от около 1,8 
километра. Асфалтовата 
настилка, която възлиза 
на около 100 хиляди евро, 
общината е осигурила 
о т  р е п у б л и к а н с к о т о 
правителство,  докато 
подготовителните работи 
върху трасето се финансират 
от общинския бюджет. В 
момента механизация на 
публичните предприятия за 
строителни площи и пътища 

на Община Босилеград и на 
„Услуга” подготвят трасето, 
върху което ще бъде сложена 
асфалтова настилка.  

През последните 7-8 
години общината поетапно е 
асфалтирала пътя от града до 
центъра на село Извор. 

Кметът Владимир Захариев 
изтъква, че изказва своята 
благодарност към президента 
на Сърбия Александър Вучич, 
премиерката Ана Бърнабич, 
вицепремиерката и министър 
на транспорта, строителството 
и инфраструктура Зорана 
Михайлович, директора на 

Публичното предприятие 
„Пътищата на Сърбия” 
Зоран Дробняк и към други 
републикански институиции, 
които са взели положително 
решение по иска на 
общината и са допринесли 
за реализацията на този 
изключително важен проект 
за нашата община. 

- С асфалтирането на пътя 
до граничната бразда на 
Славче се създава възможност 
за откриване на граничен 
пункт между Сърбия и 
България на това място. 
Общината отдавна задвижи 

инициатива за продължаване 
на асфалтирането на пътя 
до границата и откриването 
на граничен контролно-
пропускателен пункт на 
Славче. Миналата година 
отправихме и официални 
искове до правителствата 
на Република Сърбия и 
Република България, които 
връчихме на вицепремиера 
на Сърбия Ивица Дачич и 
на служебния премиер на 
Република България Огнян 
Герджиков при посещението 
им на Босилеград, изтъкна 
кметът.                          П.Л.Р. 
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Български лекари посетиха изложбата „Римска вила в Скелани” в Ниш

 Група български лекари от 
софийски здравни заведения 
посетиха изложбата „Римска 
вила от муниципиум малвер-
зациум в Скелани”, открита 
в Нишката галерия „Сина-
гога”.

Д-р Аркади Иванов заяви, 
че лекарите се интересуват 
от историята, като постоянно 
научават нови неща, не само 
от книгите, но и от посещени-
ята на изложби и музеи.

- Много добре знаем, 
че Константин Велики е 
роден в днешен Ниш и че при 
едни разкопки край църквата 
„Света Неделя“  в София е 
открита стена от сграда, за 
която археолозите предпо-
лагат, че би могла да е част 
от Двореца на императора. 
Тук обаче научаваме, че подо-
вите мозайки с мотива глава 
на крилата медуза във вилата 
на императора в Медиана 
съответства с Римската вила 
в Скелани, поясни Иванов, 
който е директор на Четвърта 
МБАЛ София.

Проф. Радослав Гайдарски, 
бивш министър на здравео-
пазването в българското пра-
вителство, счита, че трябва 
да осъзнаем миналото, за да 

може да създаваме бъдещето 
си.

Изложбата в Ниш е органи-
зирана от Музея на Република 
Сръбска от Баня Лука и Архе-

ологическия музей „Римски 
муниципиум“ от гр. Скелани 
в републиката.

На изложбата е предста-
вено културно-историческото 

наследство от периода на къс-
ната античност от района на 
източната част на Република 
Сръбска чрез фотодокумента-
лен материал.

Римската вила в Скелани 
представлява истински 
пример за дом на заможно 
семейство от късноантичния 
период на Малвеациум, който 
е с подово отопление и е лук-
созно декориран, за което 
свидетелстват останките от 
подови мозайки и стенописи, 
които наскоро са открити по 
стените.

Автор на изложбата е 
Милка Джукич.                С.Б.

Mеждународният събор „Славче” на граничната бразда между 
България и Сърбия ще се проведе на 23 юни (събота). По традиция 
организатори на братската среща на българите от двете страни на 
границата са общините Босилеград и Трекляно.

По време на събора в местността Славче, разположена над село 
Извор, жителите на Бълграия и Сърбия ще преминават границата 
само с лични карти и то в периода от 7 до 19 часа. 

От общинското ръководство в Босилеград узнаваме, че органи-
заторите и тази година  подготвят културна програма, в която ще 
вземат участие танцьори, певци и други изпълнители от Босилеград 
и Кюстендил.                                                                              П.Л.Р.

Директорът на Народ-
ния музей в Ниш Ненад 
Спасич заяви пред „Ново 
Братство”, че в края на 
октомври в гр. Баня Лука 
ще бъде открита изложба 
под наименование „Анти-
чна Медиана”. Той ни 
запозна и с успешното 
сътрудничество с бъл-
гарските музеи в Перник, 
Брезник и Правец.

В петък на 15 юни 

Сесия на  
Общинския съвет  
в Димитровград 

Общинският съвет в Димитровг-
рад в петък на 15 юни ще проведе 
поредната си  сесия. Съветниците ще 
имат доста работа, тъй като в днев-
ния ред са залегнали около 30-ина 
точки. Те между другото ще разгледат: 
проекторешението за разширяване 
на „Свободната зона АД Пирот” в 
територията на Димитровград-
ска община; проекторешението за 
изготвяне на третото изменение и 
допълнение на Плана за детайлно 
уреждане на комплекса в работната 
зона „Белеш”; проектопрoграмата за 
използване на средства от бюджетния 
фонд за защита на околната среда в 
територията на общината за 2018 г.; 
проекторешението за назначаване на 
членове на Комисията за определяне 
и променяне на имената на улиците 
в общината и др. 

Сесията започва в 10 часа             
Б. Д.

В китното село Гъркиня, Община Гад-
жин хан, Р Сърбия, се проведе първата 
Международна танцова вечер, в която учас-
тваха фолклорни състави  от Община  Въл-
чедръм и от село Бързия, община Бер-
ковица от България, както и домакините. 

На концерта присъства и Николай 
Колев, пълномощен министър на Генерал-
ното консулство на Р. България в Ниш. 

Гостите от Северозападна България 
показаха своите умения с изпълненията 
си на автентичен и обработен фолклор. 
Публиката с овации посрещна 
всички изпълнения на гостите и 
домакините.

***
Гъркиня
Според легендата по време на 

инвазията на Османската империя 
около 1340 година  едно момиче, 
овчарка от района на днешна Гър-
ция, бяга от турците със стадото си. 
Когато пристигнала на мястото, 
където сега се намира селото, тя 
спряла и се настанила със стадото 
си. Тук се и омъжила, а жителите 
на селото назовли мястото Гър-

киня. Сега селото има 700 жители и около 
400 къщи.

***
Село Бързия е разположено от двете 

страни на река Бързия и е отдалечено 6 км 
от Берковица и почти 60 км от София. По-
рано то се наричало Горна Клисура.

Днес в селото, което има около 1 800 
жители,  се намират базата за бутилиране 
на минерална вода „Ком“, 3 мебелни цеха, 
третия ВЕЦ „Клисура“ - учебна база на 
софийския Лесотехнически университет, и 

надалеч известната  църква „Св. Николай 
чудотворец“.

***
Вълчедръм се намира в Западната 

Дунавска равнина, на около 20 км от гр. 
Лом. На територията на общината живеят 
около 3 600 души. Селското стопанство е 
водещ отрасъл на общинската икономика.  
В центъра на градчето се намира храмът 
„Св Параскева“.

С. Бойкова

Международен събор на Славче 

Международна танцова вечер в с. Гъркиня
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Кметът Димитров и сътрудниците му 

В обиколка на строителните площадки в общината 
Кметът на Димитровград 

д-р Владица Димитров и 
помощникът му за комунални 
дейности и пътна инфраструк-
тура Жан Цоневич тези дни 
обиколиха строителните пло-
щадки в общината, за да се 
запознаят с темпото и качес-
твото на работите, които се 
провеждат в тях. Обиколени 
бяха: Старческият дом, Цен-
търа за култура, основното 
училище, моста над Нишава 
на улица „Пастерова”, улица 
„Сутйеска” (в която се под-
меня водопроводна мрежа), 
както и Приютния център за 
кучета и котки в местността 
Остър върх. Димитров и Цоне-
вич бяха придружени и от 
инженери. 

От видяното в едни стро-
ителни площадки кметът 
изпита удовлетворение, 
докато от темпото и качес-
твото на работите в други 
(това се отнася предимно до 
ремонта на основното учи-
лище) – мнението му не бе 
положително. 

В Старческия дом бе  
констатирано следното: 

- Работите вървят по гра-
фик 

- Първата фаза на проекта 
под название „Енергийна 

ефективност и саниране на 
ведомството” ще бъде реали-
зирана тази година, а стой-
ността й ще бъде 32 милиона 
динара. 

- Втората фаза, по време на 
която мощностите на Дома за 
стари ще бъдат увеличени с 50 
места и ще бъде вграден асан-
сьор, ще бъде реализирана 
през следващата година. 

- Проектът се финансира от 
Канцеларията за обществени 
капиталовложения, инвести-
тор е Община Димитровг-
рад, а извършител на рабо-
тите - фирмата „Ким-тим” от 
Пирот. 

- Във ведомството ще се 
вградят нови котли за отоп-
ление с пелети. 

- Първата фаза на изгражда-
нето би трябвало да приключи 
до септември. 

В Центъра за култура  
обстановката е следната: 

- Успоредно се реализират 
два проекта – единият от ИПА 
програмата за трансгранично 
сътрудничество между Сърбия 
и България на стойност 175 
хиляди евро, докато другия е 
свързан с Министерството на 
външните работи на България 
и се отнася до реконструкци-
ята на салона. 

- С посоченото министерс-
тво са сключени два договора 
– единия на стойност 125 
хиляди, а другия – на стойност 
66 хиляди евро. 

- Община Димитровград 
в реконструкцията на цен-
търа участва с 15, 6 милиона 
динара. 

- До средата на септември 
т.г. салона би трябвало да бъде 
възстановен. Кметът Димит-
ров сподели уверението си, 
че тържествената сесия на 
Общинския съвет по случай 
Деня на общината ще се про-
веде именно в нея. 

Моста на улица  
„Пастерова” 

- Работите закъсняват 
поради обективни причини. 

- Мостът ще бъде разширен, 
след което движението по него 
ще се провежда безпрепятс-
твено и в двете посоки (авто-
мобилите и други по-големи 
МПС-та няма вече да спират, 
за да изчакат да мине возилото 
от отсрещната страна). 

- Ще има по-големи трото-
ари, съответно зони за мина-
ване на пешеходците.  

- Когато се стигне до фазата 
на разширяването (а тя няма 
да се забави) движението 
ще бъде спряно 5 до 10 дена. 

Гражданите ще бъдат осведо-
мени навреме. 

Приютът за кучета  
и котки... 

- Техническият ръководил 
на ОП „Комуналац”, която 
фирма изгражда Приюта в 
началната фаза, Васил Ташков 
отчете, че около 5 милиона 
динара за изграждане на пър-
вата фаза на обекта ще обез-
печи фирмата. 

- Общата стойност на про-
екта е 46 милиона динара. 

- Първите „жители” се очак-
ват през юли. 

- В момента се изграждат 
22 бокса за животните. В тях, 
както заяви кметът Димитров, 
животните вероятно ще имат 
и по-добри условия, отколкото 
са ги имали при някогашните 
собственици. 

Във връзка с ОШ „Христо 
Ботев” нещата стоят така: 

- Учебната година е към 
края, но работите още не са 
завършени, а трябвало е. 

- Директорът Катарина 
Симеонова сподели надеж-
дата си, че работите ще бъдат 
финализирани поне до нача-
лото на новата учебна година 
и добави: „Поне в годината 
на юбилея на училището да 

не се натоварваме с размисли 
за покрива, фасадата, боите, 
майсторите и всичко онова, 
с което се натоварвахме през 
изминалия период”. 

- Констатирано е, че сгра-
дата на училището сега все 
пак изглежда много по-добре, 
отколкото преди реконструк-
цията. Изразена е надеждата, 
че определени дефекти меж-
дувременно ще се премахнат. 
Казано е и това, че в самия 
проект за реконструкцията 
на училищата в Сърбия има 
пропуски, така че лошия опит 
с реконструкцията на сградата 
на училището в Димитровг-
рад не е единствения случай, 
а един от многото. 

Водопроводната мрежа 
на улица „Сутйеска” 

- Тези дни е завършена вто-
рата фаза от реконструкцията 
на мрежата с дължина  450 
метра. 

- Наскоро ще започне 
асфалтирането на улицата. 
Стойността на работите във 
връзка с подменянето на водо-
проводната инсталация е два 
милиона, докато за асфал-
тирането ще се отделят още 
четири милиона динара и това 
от бъюджета на ОП „Комуна-
лац”.                                Б. Д. 

Вечер на българското кулинарно изкуство и традиции в Нови Сад
Всяка година на централния пло-

щад в Нови Сад, пред знаменателната  
катедрална часовникова кула, различ-
ните държави по света представят сво-
ето кулинарно изкуство и традиции, 
като същевраманно им се предоставя 
и възможност да  илюстрират и своите 
природни забележителности, с които 
е известна тяхната страна.

За Ден на българското кулинарно 
изкуство бе определен 30 май.

Пред многобройната публика, 
събрала се на площада, за да види 
кулинарното изкуство на българите, 
тържествената вечер бе отворена от 
водещото конферансие. Водещата 
новосадчанка представи България с 
няколко изречения, като подчерта, 
че най-старото злато в света, отпреди 
около шест хиляди години, е наме-
рено във Варна. Освен това тя изтъкна, 
че след Гърция и Италия, България 
е на трето място по броя намерени 
археологически паметници. И като 
куриоз тя представи българското „да“ 
и „не“, които се различни от другите 
народи, тъй като българите движат 
глава за „не“ - нагоре-надолу /обратно 
на  европейските народи/, и за „да“ 
- въртят глава наляво и надясно. След 
краткото представяне на особеностите 
на българите, водещата даде думата на 
Негово Превъзходителство извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Белград г-н Радко Влайков, 
като каза, че земята, на която той е 

предводител като посланик,  е близка 
на сърбите не само географски, но и 
като приятелска страна.

Българският посланик се обърна 
към присъстващите граждани на Нови 
Сад, подчертавайки, че всеки път посе-
щава града с огромно удоволствие, 
защото атмосферата в града създава 
условия човек да се чувства част от нея, 
да се усеща като че ли си е вкъщи. На 
тази приятна атмосфера именно  се 
дължи и неговото желание  да дойде и 
тази вечер на събитието, посветено на 
България. Негово Превъзходителство 
изтъкна близостта на двата народа 
- българи и сърби, които са близки 
по езици и религия, по фолклор и 
кулинарни традиции. По-нататък той 
каза, че във Войводина националните 
малцинства се чувстват най-добре, като 
изказа специална благодарност към 
ръководството й, че създава благопри-
ятни условия за живеене, развитие и 
взаимно разбирателство, както на бъл-
гарското национално малцинство, така 
и на  другите национални малцинства 
- румънци, хървати, словенци, унгарци 
и др. След това Н.Пр. благодари на 
местните организатори за възмож-
ността и България да се представи 
през настоящата вечер. По-нататък 
в обръщението си към местната пуб-
лика посланикът представи и природ-
ните забележителности на България, 
като каза, че всеки, който е посетил 
българското Черноморие, винаги е 

имал желание да се завърне отново, 
и с гордост изтъкна, че българските 
зимни курорти нямат конкуренция в 
целия регион.

След приветствената реч на посла-
ник Влайков фолклорната група на 
Дружеството на банатските българи 
„Иваново-Банат“ с ръководител г-н 
Жарко Мойсилович представи хоре-
ографски миниатюри от българския 
тракийски фолкроен район по образец 
на българския национален ансамбъл 
„Филип Кутев“. След тракийските 
ръченици зрителите и участниците в 
програмата имаха възможност да се 
насладят на българското кулинарно 

изкуство,  блестящо представено от г-
жа Боряна Пунчева, аташе за култура 
в българското посолство. 

На тържественото събитие присъс-
тваха и г-жа Ива Крулева - съветник в  
посолството на България в Белград, г-н 
Георги Гайтанджиев - ръководител на 
търговско-икономическото предста-
вителство  на България в  Белград, г-н 
Стефан Кожухаров, преводач в посолс-
твото, г-н Жарко Евтимов, председател 
на Дружеството за български език, 
литература и култура от Нови Сад, 
и представители на местната обще-
ственост.   

                                    Огнян Цветков
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В митницата в Димитровград 

Саша Арсенов нов управител 
От няколко седмици поста 

управител на митницата в 
Димитровград заема Саша 
Арсенов. 

Куриозно е, че става дума за 
млад човек, който е роден през 
1979 г. По професия е дипло-
миран икономист. В митни-
цата работи от 2006 година. 
Бил е шеф на терминала, 
съветник на един управител, 
работил е в Свободната зона в 
Пирот и т.н. Татко му Славча 
Арсенов, който от няколко 
години е в пенсия, също е 
работил в митницата. 

„Като управител, ще насто-
явам служебните си задълже-
ния да изпънявам по макси-
мално професионален начин. 
Там, където може, ще гледам 
отделни сегменти на митни-
ческата дейност да подобря-
вам”, заяви пред вестника ни 
новияя управител Арсенов. 

В митницата в Димитровг-
рад се случиха и други кадрови 

промени, като досегашния 
шеф на железопътния транс-
порт Емил Петров стана шеф 
на пътническия транспорт на 
ГКПП „Градина”, докато за 
нов шеф на железопътния 
транспорт бе назначен Милан 
Виденович.

Б. Д.

В организация на Войската на Сърбия и ОО на ЧК в Босилеград 

Военен лекар в Горна Лисина 

Димитровградски пенсионери  
в Нишка баня 

Ще се побратимяват 
димитровградчани и 
нишкобанци 

Делегация на димитровградското Сдружение на 
пенсионерите начело със зам.-председателя Милия 
Мердович по случай Деня на Град Ниш – Свети цар 
Константин и царица Елена, посети Нишка баня, 
където се срещна с представители на тамошното 
сдружение на пенсионерите. 

Водачът на пенсионерите от Нишка баня Жика 
Стоянович подписа Повеля за побратимяване със 

сдружението в Димитровград. Подпис върху доку-
мента ще сложи на 21 септември т.г. и водачът на 
пенсионерите в Димитровград Асен Радоицев, 
който този път поради частни задължения не оглави 
делегацията. Именно в Деня на Община Димит-
ровград – 21 септемри, пенсионерите от Нишка 
баня ще направят възвратно посещение на димит-
ровградчани. 

Представители на димитровградското сдруже-
ние, които бяха в Нишка баня, разказаха, че са 
прекарали деня изключително. Домакините им 
показали забележителностите на банята, били на 
прием при кмета на общината, организирано им 
било съвместно общуване в тамошен ресторант...                              

Д. С.

Плаващият остров на Власина се отдалечи от крайбрежието

В рамките на инициативата 
„Военен лекар на село” меди-
цински екип при бригадата на 
Сухопътната войска на Сърбия 
във Враня и представители на 

На ГКПП „Градина”

Митничарите спипаха към 
100 хиляди евро 

Най-големият плаващ остров във Власинс-
кото езеро „Дуги Дел“, с повърхност 78,4 дка, 
тази пролет се отдалечи от крайбрежието. 
Другия остров „Стратория“ (18,2 дка), който 
също е покрит с гори, здраво стои близо до 
крайбрежието. 

Власинското езеро е създадено през 1947 
година въз основа на предишното торфено 
тресавище Власинско блато. Езерото е едно от 
най-хубавите язовири в републиката и пред-
ставлява популярна туристическа дестинация. 

Залива се главно от реките Власина, Ерма, 
Божишка, Любатска, Лисинска, Стръвна и 
Чемерница.

От изкуствената акомулация, която се 
захранва от Любатска река чрез Любатския 
тунел с дължина от 6600 метра и Лисинска 
река, Власинското езеро всяка година получава 
74,4 милиона кубика вода. 

Лисинското езеро е създадено през 1978 
година. 

С. Бойкова

В две отделни контроли на 
изходния пункт митничарите 
от ГКПП „Градина” спипаха 
към 100 хиляди недеклари-
рани евро.  

В единия контрол били 
иззети 37 хиляди евро от 
двама граждани на средна 
възраст от Холандия с турски 
произход, които били в авто-
мобил марка „Фолксваген” с 
холандски регистрационни 
номера. При шофьора били 
намерени 10 хиляди евро, 
която сума легално може се 
пренесе през границата, но в 
джоба на панталона на при-
дружителя му били напъхани 
дори 47 хиляди. Десет хиляди 
му били върнати, а останалите 
37 хиляди евро иззети, тъй 
като не ги бил декларирал.

В другия контрол „в главна 
роля” били граждани на Ирак, 
които управлявали автомо-
бил марка BMW с финланд-

ски регистрационни номера. В 
джоба на яке, което принадле-
жало на 27-годишния ирак-
ски шофьор и се намирало 
на задната седалка, както и в 
джоба на панталона му били 
намерени около 60 хиляди 
недекларирани евро. В яке 
на две години по-големия му 
другар, както и в чантичка за 
документи в преградната част 
на автомобила от страната 
на спътника, намерени били 
още 30 хиляди недекларирани 
евро. 20 хиляди евро им били 
върнати, докато останалите 70 
хиляди иззети. 

И в единия и в другия слу-
чай срещу нарушителите е 
образувано дело за наруше-
ние. 

Източник: Управлението на 
митниците на Р Сърбия. 

 
Обработил: Б. Д.

Общинската организация на 
Червения кръст в Босилеград 
миналата седмица посетиха 
село Горна Лисина. Целта на 
инициативата е оказване на 

медицинска помощ на жите-
лите в планинските села. 

Със съдействието на кмета 
на Горна Лисина Божко Божи-
лов в обекта на Местната 
общност в селото медицинс-
кият екип вършеше прегледи 
и безплатно предоставяше 
съответни лекарства на жите-
лите. Медицинският екип 
начело с лекарката Ивана Ива-
нович прегледал общо 23-ма 
пациенти, предимно възрас-
тни лица. 

Секретарят на ОО на ЧК в 
Босилеград Руска Божилова 
изтъква, че такава инициа-
тива миналата година е била 
проведена в село Милевци и 
добави, че босилеградският 
Червен кръст ще организира 
подобни начинания и в други 
села в общината.

П.Л.Р.

Съвместен проект на общините Босилеград, Владичин хан и Търговище

Мерки за повишаване на раждаемостта 

Кметовете на общините Босилеград, Владичин 
хан и Търговище кандидатстваха със съвместен про-
ект за повишаване на раждаемостта при кабинета 
на министърката без портфейл, задължена за демог-
рафската политика Славица Джукич Деянович. 

Проектът включва реализация на редица мерки, 
които имат за цел създаване на необходими условия 
за повишаване раждаемостта и спиране на изселва-
нето на младите от тези райони. Търсените средства 
за реализация на предвидените мерки в нашата 
община възлизат на 13,5 динара, от които 2,5 мили-
она динара ще осигури Община Босилеград. 

В рамките на проекта за нашата община се пред-
виждат 2 милиона динара за оборудване на детската 
градина, 2 милиона за оборудване и модернизация 
на детски спортни площадки и 2,7 милиона за оси-

гуряване на безплатни учебници, работни тетрадки 
и учебни помагала за всички ученици от първи до 
осми клас на основното училище. 

С цел създаване на по-добри условия за мла-
дите семейства, проектът включва и отпускане на 
безвъзвратни средства за млади селскостопански 
производители и частни предприемачи на стойност 
от 5 милиона динара. 

Проектът предвижда и осигуряване на средства за 
всяко новородено бебе, за която цел са предвидени 
1,8 милиона динара. 

Мениджър на проекта за Босилеградска община 
е Даниел Зарев, член на Общинския съвет. Очаква 
се резултатите от конкурса да бъдат обявени до 
края на този месец. 

П.Л.Р.    
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Центърът за култура „Босилеград” отбеляза Международния ден на детето

Бъди пръв  
в закрила на детето 

По повод 1-ви юни - Международния Ден на детето, 
Центърът за култура „Босилеград” реализира  проект 
под название „Бъди пръв в закрила на детето”, в рамките 
на който бяха организирани редица културни и забавни 
мероприятия. Целта на проекта е да даде тласък на про-
цеса за възприемане на цялостен семейно-ориентиран 
подход и стандарти за насърчаването и проследяването 
на напредъка в реализацията на правата на детето.

В рамките на проекта бяха проведени обучения за 
децата от предучилищното ведомство и учениците от 
основното училище и гимназията. Темата на лекциите 
за малчуганите от предучилищния курс и за учениците 
от началните класове беше „Моето семейство - мечта“, 
целта на които бе насърчване на подрастващото поко-
ление да разбере значението, ценностите и мястото на 
семейството, което то заема в живота на всеки човек. 
Лекциите за учениците от горните класове на основното 

училище и от гимназията бяха под название „Лесно е да 
си дете, но кога и къде”, а тяхната цел бе децата и младе-
жите да създават, подобряват и оформят своя мироглед и 
характер и да получат знания за Конвенцията за правата 
на детето на ООН.

По време на проекта, който продължи десетина дни, 
бяха проведени и работилници, по време на които децата 
рисуваха на тема за защита на детските права, а творбите, 
създадени по време на кръжоците, бяха представени на 

изложбата, организирана на 1-ви юни във фоайето на 
Културния дом.

На 1-ви юни имаше и дефиле по улиците на града, в 
което участваха малчугани от предучилищното ведомство 
и ученици от основното училище и гимназията, придру-
жавани от възпитателките и учителите. Градчето бе залято 
от весел детски смях и разноцветни балони, които носеха 
малчуганите и учителите им. След дефилето в Голямата 
зала на Центъра за култура бе организирано и театрално 
представление „Котаракът в чизми”, което изпълни театър 
от Ниш. Преди началото на представлението, децата 
бяха поздравени от организаторите и кмета Владимир 
Захариев, които им честитиха празника и им пожелаха 
здраве, късмет, весело и безгрижно детство. 

Реализатор на проекта „Бъди пръв в закрила на детето” 
бе Центърът за култура „Босилеград”, а спонсор Община 
Босилеград, докато изпълнители на дейностите по про-
екта бяха Милена Миленова и Любиша Пенев, учители в 
босилеградското основно училище, със съдействието на 
заетите в Центъра за култура.

П.Л.Р.

Босилеград

Абитуриентски бал
Абитуриентите от тазгодишния випуск на босилеградската гимназия на 1-ви юни празнуваха абиту-

риентския си бал. По традиция зрелостниците се събраха в училищния двор, а след това в тържествено 
дефиле минаха по централната градска улица до хотела „Дукат”, където бе организиран бала.  

И тази година по време на дефилето централната улица бе изпълнена с близки, 
роднини, приятели и съграждани на абитуриентите, които им 

пожелаха здраве, късмет и успех в живота.
П.Л.Р.

Димитровград 

Традиционни шествия  
на ученици 

Димитровградските абиту-
риенти тези дни, в съответс-
твие с дългогодишната тради-
ция, във вечерта, когато чест-
ваха абитуриетския си бал, се 
разходиха из главната улица 
„Балканска”. Млади, хубави и 
докарани предизвикаха сим-
патии на съгражданите си. 
Тази година випускниците от 
Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий“ са 62-ма, 37 от които 
се учиха в гимназиалните, а 

25-има в туристическите пара-
лелки. 

Няколко дни след тях инте-
реса на димитровградчани 
предизвикаха и т. нар. „малки 
абитуриенти“, учениците, 
които завършиха осми клас в 
Основното училище „Христо 
Ботев”. Тази година завърши-
лите основно образование са 
общо 77 ученици. 

Б. Д
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Късмет 
Хлебопекарка предостави  
късмет на мъжа си 

И тази година 

С КИЦ „Цариброд” на море 
Културно-информационният център на българското 

малцинство „Цариброд” в Димитровград и тази година ще 
организира почивка за деца на море. Децата ще летуват 
както и досега - в българския курорт Равда през първото 
десетдневие на август. 

От КИЦ съобщиха, че това ще бъде юбилейния 20-ти 
пореден път ведомството да организира летуване за децата 
от този край в българското крайбрежие. Заявките ще се 
подават във ведомството. Късмет да почиват в Равда ще 
имат 50-ина деца. 

Децата, т.е. родителите им, ще заплатят само пътните 
разходи, както и разходите за застраховка. Останалото е 
безплатно.                                                                           Б. Д.

Димитровградчанката 
Мария Иванова, която работи 
в хлебопекарницата „Опста-
нак” в Димитровград, извлече 
късмет от наградната игра 
на „Йелен пиво”, като ней-
ния плик със запушалки от 
бутилки на бирата бе изтеглен 
по време на финала на наград-
ната игра, благодарение на 
който тя обезпечи пътуване 
на Световното първенство по 
футбол в Русия. Тегленето 
било пряко предавано по теле-
визията, а Иванови го следили 
пред телевизора.

„И преди да прочетат името 
ми, видях, че са изтеглили 
моя плик. След като  проче-
тоха името ми, с членовете 
на семейството започнахме 
да се веселим, така че повече 
и не гледахме предаването”, 

сподели пред вестника ни 
късметлийката.  

Тя не следи футболните 
събития, не е фен на нито един 
отбор, не знае дори и имената 
на сръбските национали по 
футбол, които ще се подви-
зават на световното.  Поради 
тези причини няма да пътува 
в Русия, но мястото си ще 
отстъпи на мъжа си. Казва, че 
би била най-щастлива, когато 
в Русия би пътувал синът й 
Лука, който тренира футбол, 
но той събитието ще следи по 
телевизията, тъй като е още 
непълнолетен, докато от тат-
кото, който мачовете ще следи 
пряко от руските стадиони, 
ще научи за подробностите, 
които не е можал да види от 
дома си. 

Б. Д.

На Стара планина открита 
Обикновена ефедра 

Българските учители  
с по-високи заплати

Българските учители от Нова година ще получават 
по-високи заплати. Началната учителска заплата от 1 
януари догодина ще стане 920 лева (55 200 динара), докато 
минималната заплата за старши учител ще се повиши на 
955 лв.

Според Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” 
най-ниската заплата за главен учител ще е 1005 лева (60 
300 динара).

Българските учители имат право и на представителното 
облекло в минимален размер от 25 800 динара, а непеда-
гогическите кадри от 18 000 динара. 

С.Б.

Факта, че Стара планина 
не спира да ни изненадва с 
богатството си от растителен 
и животински свят, потвърж-
дава и най-новото откритие 
на новия реликтен вид рас-
тение. 

Растението Обикновена 
ефедра (Ephedra distachya L) 
е намерено по склоновете на 
Стара планина близо до град 
Княжевац, а открито е от бота-
ниците на Природонаучния 
музей. Д-р Марян Никетич, 
музеен съветник и ботаник, 
е първият, който съвсем слу-
чайно го забелязал. За същес-
твуването на Обикновената 
ефедра в Сърбия досега не е 

имало никакви данни, защото 
е известно, че тя оцелява само 
в топлите и сухи части на Бал-
канския полуостров. Растени-
ята от тази група са редки с 
преценена старост от над 250 
милиона години. В защитената 
местност, в скален хребет, на 
повърхност от 200 квадратни 
метра, са намерени около 70 
екземпляра от растението.

Обикновената ефедра  в 
Сърбия има статус на изклю-
чително застрашен вид и При-

Проектът се реализира 
с финансова подкрепа на 
Бюджетния фонд за наци-
оналните малцинства за 
финансиране на програми 
и проекти в областта 
на информирането на 
езиците на националните 
малцинства. Решение №: 
401-00-00307/2017-27.

С този текст  
проекта приключва.

родонаучният музей в съдейс-
твие с подходащи институции 
ще предприеме мерки за ней-
ното опазване и оцеляване. 

Тя е особено важна, защото 
се използва за получаване на 
лекарствения алкалоид ефед-

рин, който днес се произвежда 
по синтетичен начин.

С.Дж.

Чували ли сте историята за Пенка?
Кой те изльга, мори Пенке, че при 
съседите тревата е по-зелена?

Допреди няколко дни за кра-
вата Пенкa почти никой не зна-
еше освен собственика й, българ-
ския фермер Иван Харалампиев. 
Неотдавна кравата изчезна. Нищо 
необикновено за кравите, това се 
случва, защото те скитат докато 
пасат.

Последните изследвания на 
кравата Пенка показаха, че тя е в 
отлично здравословно състояние. 
За съжаление Пенка е извършила 
„смъртен“ грях, напускайки тери-
торията на Европейския съюз. 
След това се опитала да се върне 
обратно. В резултат на това тя 
е осъдена на смърт, защото не 
разполага с необходимата доку-
ментация.

Българската крава беглец, 
която 15 дни „нелегално“ е пре-
бивавала на територията на Боси-
леградско, а след това преминала 
обратно границата и се настанила 
в България, няма да бъде евта-
низирана и ще бъде върната на 
собственика си. Пенка стана тема 
на дискусия не само в село Копи-
ловци, където се намира нейната 
ферма, но и по-широко. Нейното 
име се произнася от важни слу-
жители в София, за нея се диску-
тира и в Брюксел и в Берлин.

За да бъде разбрана по-добре, 
тази история трябва да започне 
оттам, откъдето започват всички 
фармерски истории - от поля-
ните, по които спокойно пасат 
крави, където си махат с опаш-
ките и кротко преживят. От Бъл-
гарската агенция по безопасност 
на храните /БАБХ/ съобщиха, че 
лабораторните анализи на кра-
вата са отрицателни за изследва-
ните болести.

Предстои изготвяне на про-
токолите от изпитванията, като 
животното остава на този етап 
възбранено в с. Копиловци. Оча-
ква се към края на седмицата 
животното да бъде върнато за 
отглеждане в обекта в с. Маза-
рачево. Продължат срещите на 
изпълнителния директор на аген-
цията д-р Дамян Илиев с колеги 
от Сърбия по трансграничното 
сътрудничество в областта на 
ветеринарната дейност, пише в 
официалното съобщение на сайта 
на БАБХ.

От агенцията по храните 
искаха да умъртвят кравата Пенка 
с мотива, че това е изискване на 
европейското законодателство. 
След като се прибра в страната 
и Българската агенция по безо-
пасност на храните оповести за 
успешното й прибиране, кравата 
стана световноизвестна и започна 
кампания за нейното спасяване.

Пенка сама не може да свиде-
телства за това, което се е случило, 
но тя по всичко личи тази майска 
вечер си е гледала работата - тър-
сила е паша, но май при съседите 
е видяла малко по-зелена трева. 
Известно ви е, че тревата винаги е 
по-зелена в двора на съседа.

С. Б. и С. Дж.
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Среща с многократния кръводарител Георги Павлов 

Рекордьор сред кръводарителите  
от българското малцинство 

Георги Павлов верятно е нашият 
сънародник в Сърбия с най-много 
регистрирани дарения на кръв - 109. 
Казва, че има още три, но те не са 
регистрирани, съответно не може да 
ги документира.

 Роден е през 1949 г., което означава, 
че вече не може да бъде кръводарител, 
имайки предвид, че навършилите 65 
години ценната течност вече не могат 
да дават. Тези дни се срещнахме с него, 
за да поговорим по темата за добро-
волното кръводаряване. 

* Г-н Павлов, какъв бе мотивът Ви 
толкова много пъти да се проявявате 
като кръводарител? 
- Ами, давах кръв поради хуманни 

причини. Във връзка с този въпрос 
нямам нищо повече да заявя. 

* Къде все сте давали кръв? 
- На много места. Започнах в род-

ния си Димитровград. Първия път, 
когато подадох ръката си, не бях 
навършил 18 години, но бях близо до 
тази възраст, така че ме толерираха. 
Като студент давах кръв в Белград, а 
след това продължих в Ниш, в който 
град си оформих семейство и в който 
съм вече 40 години. Най-много пъти 
кръв съм дал именно в Ниш. Давал съм 
кръв и в Битоля в Македония, където 
отбивах военната си повинност, както 
и в Бийело поле в Черна гора, където 
участвах в младежка трудова бригада. 
Също така съм давал кръв в София, 
както и в столицата на Украйна, Киев. 
Освен сръбска, имам и българска, и 
украинска книжки като доброволен 
кръводарител. Предвид, че Черна гора 
и Македония днес са самостоятелни 
държави излиза, че кръв съм давал в 
пет държави. 

* Как се озовахте в Киев? 
- Като инструктор-водолаз през 

1989 г. водих екип водолази от Ниш в 
Украйна. Пътувахме с комби на ниш-
ката Служба по спешна медицинска 
помощ. С нас имаше хора от тази 
служба и когато стигнахме в украин-
ската столица те проявиха желание да 
разберат как функционират тамош-
ните екипи по спешна медицинска 

помощ. Тогава се говореше, че служ-
бата в Киев е организирана на изклю-
чително ниво. Натъкнахме се междув-
ременно и на един медицински екип, 
който бе задължен за кръвопреливане, 
пред който аз споделих желението си 
да дам кръв при условие да получа 
украинска книжка по кръводаряване. 
Украинците малко се колебаха, но нак-
рая се съгласиха. 

* Сред представителите на българс-
кото малцинство в Сърбия Вие веро-
ятно сте рекордьорът по доброволно 
кръводаряване.
- Според моите информации е така. 

Димитровградчанинът Димитър Став-
ров също над сто пъти е подал ръката 
си, но мисля, че аз имам няколко даре-
ния повече, съответно имам повече 
регистрирани дарения от него. 

* В Ниш има ли хора, които повече 
пъти от Вас са дарили кръв? 
- Мисля, че има. Там не съм рекор-

дьор, както предпочетохте да се изра-
зите във въпроса ви. 

* Имало ли е случаи да се е наложи-
ло преливане на кръв, а Вие сте били 
донор? 
- Да, имах такъв случай в Битоля 

в Македония, където бях войник. На 
един подофицер Митич по потекло 
от Княжевашко, който бе на служба в 
този град, съпругата му беше родила, 
но се стигна до усложнения. Митич 
беше разбрал, че съм кръводарител, 
помоли ме да помогна на съпругата 
му с преливане на кръв и аз казах, 
че няма проблем. Той даде половин 
литър кръв, аз също половин литър и 
още един войник триста грама, което 
помогна на жената да се възстанови. 

* Доволни ли сте от начина, по кой-
то обществото ни се отнася към 
доброволните кръводарители? 
- Не, не съм доволен. Ето, когато 

давах кръв в България, в знак на бла-
годарност ми дадоха куп подаръци, 
сред които и множество хранителни 
изделия. Според преценките ми един 
човек може да се храни два дена с тях. 
При нас обикновено доброволните 
кръводарители получават сокче, шоко-

ладка, химикал, понякога фланелка и 
може би още някоя дреболийка. След 
като веднъж в България дадох кръв и 
се завърнах в Ниш, на представители 
на тамошния Институт по кръвопре-
ливане показах какво съм получил за 
кръводаряването си в България и те 
се зачудиха. 

Често се случва кръводарителите 
у нас да не могат да се възползват от 
легитимното си право след всяко кръ-
водаряване да отсъстват от работа два 
дена. Ето, аз когато работих в Центъра 
за социални грижи в Ниш едно време 
имах такъв проблем и беше нужно да 
убеждавам компетентните, че това 
право ми принадлежи според закона. 
Следейки моя пример обаче с течение 
на времето и други служители от цен-
търа редовно започнаха да дават кръв. 
Днес, когато ги срещна и споделя с 
тях по темата за кръводаряването, ги 
насърчавам да продължат в същия дух, 
защото става дума за една свръхблаго-
родна човешка дейност.

В контекста на темата нека споделя 
и това, че като директор на нишкия 
Дом за приют на деца и млади, които 
са нарушавали законите, започнах да 
организирам акции по кръводаряване 
в това ведомство. Първоначално сред 
служителите там имаше само трима 
постоянни кръводарители. Това бях аз, 
една готвачка и една перачка. Първия 
кръводарител на всяка една акция бях 
аз. Когато започне акцията, аз пръв 
сядам и си подавам ръката, а възпи-
таниците вземат да се подсмиват и да 
подхвърлят на хората от Института по 
кръвопреливане: „Вземете му цялата 
кръв, вземете му цялата кръв… Изто-
щете го...!!!” Детска работа, нали? 

Постарах се обаче възпитаниците на 
дома да мотивирам и те да участват в 
акциите, като всеки, който се включи в 
тях, да получи платено отсъствие през 
уикенда. И децата едно по едно започ-
наха да се включват. Във ведомството 
бяха настанени над сто деца и млади. 
Хората от Института по кръвопрели-
ване пък стриктно държаха сметка в 
акциите да не участват деца под 17-

годишна възраст и да не се случи някое 
от тях да дава кръв по-често, отколкото 
това налагат медицинските правила. 
Във ведомството тогава бяха наста-
нени деца и млади от 15 до 20-годишна 
възраст. Имаше всъщност и понякой 
младеж до 21-годишна възраст. С тече-
ние на времето броят на единиците 
кръв се увеличи и до 38. 

Като ведомство, което особено се 
подвизава в доброволното кръвода-
ряване, бе ни присъдена и републи-
канска награда. Получихме я на едно 
тържество в Прокупле, на което водих 
и група млади възпитаници от дома, 
които там станаха кърводарители. 

* Какво послание бихте отправили 
към хората, които могат да дават 
кръв, но не го правят? 
- Бих им поръчал да дават кръв, 

защото животът е такъв, че никога не 
се знае кога и на тях може да им при-
трябва тази жизненоважна течност. 
На тях или пък на някой от най-близ-
ките им. Даването на кръв не вреди 
на здравето. Известно е, че изхарче-
ните eритроцити се утаяват в кост-
ния мозък, така че кръводаряването 
подтиква организма да произвежда 
нови еритроцити.  

* Като хуманен човек, участвали ли 
сте и в други хуманни дейности? 
- Ами, участвал съм в множество 

хуманитарни акции. Веднъж дори бях 
кандидат на едно заболяло лице да 
дам костен мозък, но по стечение на 
обстоятелствата не му дадох аз, а друго 
лице. Донорска карта за завещаване 
на органи имам от години. 

Разговора проведе:  
Б. Димитров 

Петнадесетият Междунаро-
ден фестивал на православната 
музика под название “Св Богоро-
дица - Достойно есть” се проведе 
в Поморие од 6 до 10 юни. Всички 
фестивални концерти бяха изне-
сени пред публиката в храма 
“Рождество на Пресвета Бого-
родица”. Във фестивала участие 
взеха хорове от България, Македо-
ния, Украйна, Полша, Германия, 
Румъния, Русия и Сърбия. Хорът 
“Св Йоан Златоуст” от Пирот 
и смесеният хор “Певница” от 
Алексинац бяха представители 
на Сърбия.

Тази година фестивалът бе 
посветен на П. И. Чайковски и 
на Рахманинов.                     

С. Дж.

Горица Попович получи  
награда в Стара Загора

Фестивал на православната музика в Поморие

Кинофестивалът за 
ново европейско кино 
„Златната липа“ 2018 
влезе в историята с два 
рекорда – най-богата 
филмова програма – бяха 
прожектирани 50 загла-
вия и най-висока посеща-
емост от всичките шест 
издания досега. 

Наградата за най-добра 
женска роля журито при-
съди на сръбската актриса 
Горица Попович за пре-
вълъщението й във филма 
„Кози уши“ на режисьора 
Марко Костич. 

За същата роля Горица 
Попович получи награда 
и на фестивала South East 
European Film Festival в 
Берлин, където журито 
беше въодушевено от 
образа на баба Стоянка, 
която отглежда внуците 
си в постсоциалистическа 
Сърбия.

Най-престижната 
награда от „Златната 
липа“ – за най-добър 
филм, получи лентата 
от Швейцария „Божес-
твеният порядък“ на 
режисьора Петра Волп. 
                            С.Дж.Хорът “Св Йоан Златоуст” от Пирот
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По покана на Негово Пре-
освещенство Нишкият епископ 
Арсений и с благословението на 
Негово Светейшество Софийс-
кият митрополит и Български 
патриарх Неофит, на 2 юни 
Негово Преосвещенство Белог-
радчишки епископ Поликарп, 
викарий на Софийския митро-
полит, посети град Ниш. Поводът 
за посещението бе отбелязването 
на празника на светите равно-
апостолни и боговенчани царе 
Константин и Елена, небесни 
закрилници на Ниш.

В навечерието на празника 
епископ Поликарп оглави вечер-
нята с чина на петохлебието, след 
което взе участие и в организи-
раното литийно шествие. Гост 
на празника на гр. Ниш бе и 
Негово Преосвещенство Тимош-

кият епископ Иларион, както и 
официални лица: кмета на Ниш 
Дарко Булатович, кмета на гр. 
Серес – Гърция, гости от Русия, 
Турция и Полша.

Храмът ″Св. цар Константин 
и царица Елена″, намиращ се в 
парка ″Свети Сава″ в Ниш, бе 
изпълнен с богомолен народ, уче-
ници, представители на войската, 
полицията, пожарната, както и 
културно-просветни дейци и 
общественици.

След литийното шествие епис-
коп Арсений поздрави гостите и 
присъстващия народ и пожела 
по молитвите на свети цар Конс-
тантин и царица Елена Бог да им 
дава здраве, радост и сили.

Празникът завърши с обща 
братска вечеря.             

 С. Дж.

Хор от Пловдив 
гостува в Ниш

В залата на Музикалното училище в Ниш на 
18 юни от 19 часа любителите на музикалното 
изкуство ще имат възможност да се насладят 
на пловдивския хор “Евмолпея“. Концертът ще 
бъде изнесен под ръководството на диригента д-р 
Радка Славинска. 

Хорът “Евмолпея” е основан в края на юли 2006 
г. от диригента Рада Славинска и артмениджъра 
Ганка Янкова. Кръстник на състава е кметът на 
град Пловдив. От 1 декември 2006 г. съставът 
е с официален статут на общински хор. Той е 
носител на званието “Посланик на добра воля”. 
Хорът е реализирал 22 задгранични турнета, 
записи в Радио Пловдив, БНТ, Националното 
радио на Белгия и има над 250 концертни изяви 
в страната и чужбина. Хористките в “Евмоплея” 
са предимно на гимназилна възраст. Концерт-
ният състав наброява 36 певици. Репертоарът 
им включва предимно четиригласни акапелни 
творби, представлящи различни епохи и стилови 
направления - от Ренесанса до съвременността. 

Входът е свободен.                                       С.Дж.

Български танци в  
залата на  
Симфиничния оркестър

На 8 юни в залата на Симфиничния оркес-
тър в Ниш се представи групата за руски песни 
“Ивушка”. В проявата участва и танцовият състав 
“Евридика”, който запълни залата с прекрасна 
енергия, изпълнявайки разкошните български 
танци, докато актьорите от театъра “Димитър 
Делчев” се представиха с част от пиесата “Гос-
пожа министерша” на Бранислав Нушич. Те 
предизвикаха у зрителите сълзи от смях. За 
финала на този впечатляващ концерт ансамбълът 
за народни песни “Първомай” изпълни най-
известните български народни песни и танци. 
Зрителите следяха концерта с изключителен 
интерес и награждаваха изпълнителите с бурни 
аплодисменти.

Това събитие показа, че приятелските отно-
шениа между братските общини продължава и 
събира хората, които харесват българския език, 
българския фолклор и българската традиция.

С.Дж.

Православната вяра свързва  
хората на Балканите

На 19-ия Международен 
фестивал “Мелнишки вечери 
на поезията”, в който участ-
ваха представители на всич-
ките страни на Балканите, 
първа награда за стихотворе-
нията си “Балада за Мелник” и 
“След дъжда” получи Йелена 
Ранчев от Ниш. Фестивалът се 
провежда в чаровното градче 
Мелник, Община Сандански 
в България.

Малко необикновено, 
тази година мероприятието 
започна с първата промоция 
на стихосбирката “Багрите на 
времето” на авторката Сне-
жана Виданович, която не 
успя приживе да сбъдне сво-
ята мечта  да публикува тези 
стихотворения.

Мечтата й обаче сбъдна ней-
ната внучка Йелена Ранчев.

Фестивалът премина наси-
тен с прекрасни стихове, 
нежни мелодии на китара и 
мелнишко вино.        С.Дж.

Главната награда за филма на Яна Бошков
Документалният филм „Големи сърца в мал-

ките хора” на младата хуманистка Яна Бошков, 
за която вече писахме в нашия вестник, спечели 
главната награда на Международния фестивал за 
детско и младежко медийно изкуство „Арлекин” 
в гр. Варна. Тазгодишното седмо издание на фес-
тивала се състоя от 9 до 13 юни, под патронаж на 
Министерството на образованието и науката, със 

съдействие на Община Варна и Държавната 
агенция за българите в чужбина.

Сценария и режисурата са дело на автор-
ката Яна Бошков, нейни сътрудници върху 
изработката на филма са фотографът Сте-
фан Павич, Мики Илич и Радио телевизия 
Цариброд. Филмът разказва за съдбите на 
децата и младежите, настанени в приютния 
център в Димитровград. 

Нека да припомним, че филмът „Големи 
сърца в малките хора” вече получи специ-
ална диплома за участието си в Междуна-
родния фестивал на детския филм „Окрос 
пепала”, който се проведе в град Тбилиси, 
Грузия.

Прекрасно начало, нека така да продъ-
лжи.

Д. Х.

Китара, мелнишко 
вино и стихове



15 юни 2018 година10() Култура

Босилеградчани участваха  
във фестивала „България 
и Ботев нас ни свързват”

Танцовият ансамбъл и хорът „Босилеград-
ско славейче” към Центъра за култура „Боси-
леград” и тази година участваха във фестивала 
„България и Ботев нас ни свързват” в Козлодуй, 
който се провежда в рамките на честването на 
„Ботевите дни”.  Организатори на фестивала, 
посветен на съхранените български тради-
ции сред българите в България и чужбина, 
са Община Козлодуй и НЧХП „Христо Ботев 
- 1879” от град Козлодуй. 

На срещата с кмета на Козлодуй г-жа Мари-
нела Николова, ръководителят на групата от 
Босилеград Горан Миланов й предал подаръци 
от нашата община и отправил покана тан-
цови състави от Козлодуй да вземат участие в 

Международния фолклорен фестивал “Боси-
леградско краище пее и танцува”, който ще се 
проведе в края на юли и началото на август в 
нашия град.  

Групата от Босилеград посетила Общин-
ския музей “Козлодуй - новата станция на 
България”, където историкът Николай Пачев 
представил историята на град Козлодуй и 
известните босилеградчани, които са се пре-
селили в Козлодуй в началото на миналия век 
по указ на княз Фердинанд. Босилеградчани 
имали възможност да посетят и парка „Тур-
лашка махала”, където се намират паметници 
на нашите преселници. 

П.Л.Р.

Премиера 

„Дяволът и Вуте”  
на лятната сцена 

Дейности на  
Детската театрална 
трупа „Камъче” към 
НБ „Детко Петров” 

Детската театрална трупа 
„Камъче”, която работи към 
Народната библиотека „Детко 
Петров” в Димитровград и се 
ръководи от Албена Милева, 
тази година е запланувала да 
подготви два театрални спек-
такъла. Единият всъщност 
вече бе подготвен и изпъл-
нен на сцената. Става дума 
за „Малкият принц”, режи-
сьор на който бе известният 
димитровградски театрален 
деец Борис Лазаров. 

Пиесата междувременно бе 
изпълнена в междуокръжния 
преглед на самодейните театри 
в Лебане, където спечели 
няколко награди – Ана Кирова 
получи награда за най-добра 
женска роля, Борис Лазаров 
- за режисура и педагогическа 
работа с децата, докато пие-
сата като цяло бе провъзгла-
сена за втора по сполучливост 

в мероприятието. Освен това 
Ана Кирова и Петра Димит-
рова бяха провъзгласени за 
артисти на вечерта, докато 
Сташа Донкова за изпълне-
нието на ролята си получи 
похвала. 

„Малкият принц” бе пред-
ставен и във фестивала „Лачени 
обувки” в българския град 
Берковица, където като спек-
такъл получи поощрителна 
награда, докато с награда за 
изпълнение се сдоби малката 
актриса Петра Димитрова. 

Втората пиеса, с която 
Детската театрална трупа 
ще зарадва почитателите на 
театралното изкуство, ще бъде 
„Пепеляшка”. С режисурата 
също ще се ангажира Борис 
Лазаров. Той пред вестника ни 
сподели, че става дума за стра-
хотна адаптация на известната 
приказка, излязла от перото 

на Александър Попович. 
Преди 20-ина години Лазаров 
вече я е поставял на сцената в 
Димитровград, разбира се, с 
друго поколение деца, които 
днес вече са израстнали в мла-
дежи. 

Във връзка с въпроса как 
вървят подготовките за „Пепе-
ляшка” режисьорът сподели, 
че децата, които ще участват 
в нея, са по-малки на възраст, 
поради който факт подготов-
ките вървят по-бавно. Той 
каза още, че тя ще се играе 
на сръбски език с участие на 
25 деца. 

Що се отнася до премие-
рата на „Пепеляшка” Лазаров 
сподели: „В момента не мога 
да кажа кога ще бъде премие-
рата. Може би до края на този 
театрален сезон, може би в 
ранната есен...”

Б. Д. 

Представители на  
Босилеград участват  

в музикалното състезание  
„Сърбия в ритъма  

на Европа”
Представителите на Боси-

леград - Добри Миланов, Саня 
Владимиров, Таня Иванов, 
Александра Дойчинов, Анд-
жела Захариев и Владислава 
Петрунов, на 16 юни (събота) 
ще участват в най-голямото 
детско музикално състезание 
в страната - „Сърбия в ритъма 
на Европа”, което пряко ще 
се излъчи по Първа сръбска 
телевизия от 14 ч. Състезани-
ето ще се състои в спортната 
зала Чаир в Ниш. 

Босилеградчани ще пред-
ставляват Русия с песента 
„Калинка”, която ще изпъл-
нява Добри Миланов, ученик в 
трети клас на босилеградската 
гимназия, а момичетата ще го 
придружават на сцената.  

Участие в проявата ще взе-
мат деца от 22 града в Сър-
бия, които ще представляват 
22 страни от Европа. Първото 
място ще определи от кой град 
или община в Сърбия следва-
щата година Първа сръбска 
телевизия ще излъчва този 

най-голям детски музикален 
спектакъл в региона. 

Гласуването за нашите 
представители стартира на 
1-ви юни и продължава до 
края на телевизионното пре-
даване.

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

В Босилеград са поставени и 
билбордове, от които гражда-
ните могат да се информират 
за начина, по който се изп-
ращат SMS съобщенията за 
гласуване за нашите предста-
вители. От един телефонен 
номер можете да изпратите 
неограничено число съобще-
ниия. 

Проектът „Сърбия в ритъма 
на Европа” подкрепя Община 
Босилеград с около 700 хиляди 
динара. Нашите представи-
тели на състезанието в Ниш 
ще имат подкрепа от над 100-
ина фенове от Босилеград, за 
които общината осигурява 
безплатен транспорт с два 
автобуса.                       П.Л.Р.

Тези дни се състоя димит-
ровградката премиера на 
пиесата „Дяволът и Вуте”, 
която подготвиха ученици от 
Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий”. Рижисьор на спек-
такъла бе гимназиалният пре-
подавател по български език и 
литература Милисав Николов, 
докато помощник-режисьор 
бе местният театрален деец 
Борис Лазаров. 

Приказката за „шопския 
герой” Вуте, който предпочита 
хубавите манджи, питиета и 
жени, предизвика огромен 
интерес сред димитровград-
чани. На лятната сцена към 
библиотеката „Детко Петрво” 
според общите преценки се 
събраха към 500 зрители, 
което за местните условия е 
чудесна бройка. 

В ролята на Вуте се про-
яви Андрей Симеонов, Урош 
Стоилков превъплъти образа 
на дявола, Георги Котев – на 
ангела, а Бранислав Йовано-
вич – на Ване. Останалите роли 
изпълниха: Лидия Делчева, 
Ана Ставрова, Анджела 
Делчева, Йована Иванкова, 
Клементина Естова, Сташа 

Тодорович, Нина Алексова, 
Вишня Димова, Махайло 
Миленков, Александър Мла-
денов, Митра Заркова, Милена 
Тричкова, Теодора Гъргова и 
Анастасия Христова. 

Режисьорът Милисав Нико-
лов след премиерата изпита 
огромно удовлетворение, 
като щедро похвали възпи-
таниците, наблягайки, че те 
подготвянето на пиесата не 
са възприемали като задъл-
жение, а са се захванали с него 
предимно поради влечението 
им към театралното изкуство. 
Николов сподели, че учени-
ците са били усърдни на репе-
тициите и добави, че не им е 
било трудно да остават и до 
10 часа вечерта. 

От училището споделиха, 
че за маркетинга на пиесата 
са се погрижили ученици от 
туристическата паралелка към 
гимназията. 

Пиесата вече е предста-
вена в Годеч по случай Деня 
на детето, както и на Между-
народния детски фестивал 
„Лачени обувки” в Берковица, 
където е получила поощри-
телна награда.                   Б. Д.

„Малкият принц” жъне успехи, 
очаква се и „Пепеляшка” 
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На 23 юни се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия съпруг, 
баща, свекър и дядо

СИМЕОН ГРИГОРОВ 
роден 1936 г. в с. Горна Лисина,  

Босилеградско
На този ден ще посетим вечния му 

дом и ще се преклоним пред светлата 
му памет.

Ти беше добър, честен и достоен 
човек. Винаги ще се гордем с теб и вечно в срцата си ще 
пазим хубавите спомени за теб.  Благодарим ти за всичко, 
което направи за нас!

Почивай в мир!
От съпругата Виолетка, сина Владимир, дъщерята Славица, 

снахата Оливера и внучките Мая и Ема

ФК „Младост” тържес-
твено отпразнува спечел-
ването на шампионската 
титла. След края на мача 
от последния кръг, който на 
2 юни „зелените” спечелиха 
с 5:2 срещу „Алакинце”, 
представители на ръководс-
твото на ПФЛ връчиха шам-
пионската купа на капитана 
на босилеградския отбор 
Мирослав Георгиев, след 
което на Пескара започна 
веселба.

Футболистите и феновете 
увеселяваше духов оркестър, 
а в тържеството се включи 
и кметът Владимир Заха-
риев, който честити успеха 
на нашия отбор.      П.Л.Р.

Зона „Юг” – XXVIII кръг от първенството 

Победа за второ място 
„Балкански” – ОФК „Ниш” 2 : 0 
Като домакини димитровградчани лесно спечелиха трите точки 

срещу отбора на ОФК „Ниш”. Нишлиите нито веднъж не застрашиха 
вратата на „Балкански”.                                                                      Д. С.

Босилеградска „Младост” е шампион  
на Пчинска футболна лига

„Балкански” победител  
за купата на Пиротски окръг 

Футболистите на „Балкански” станаха победи-
тели на състезанието за купата за територията на 
Пиротски окръг, тъй като във финалната среща в 
Димитровград се наложиха над пиротския отбор 
„Йединство” с резултат 3 : 0. 

Макар че игра в смесен състав, домакинът стигна 
до победата рутинно. Резултата откри Чирич в 8 
минута, а след 10 минути Д. Васов вкара още едно 

попадение. През втората част темпото на играта 
падна рязко. Окончателния резултат оформи опит-
ния Иванов след удар с глава в 68 минута.

След приключването на мача и двата отбора 
получиха съответни купи. На победителя – отбора 
на „Балкански”, купата връчи председателят на Фут-
болния съюз на Пиротски окръг Видойко Панайото-
вич, докато играчите на финалиста на състезанието 
на ниво на окръга признанието получиха от предсе-
дателя на Общинския футболен съюз в Пирот Вла-
дица Тошич.                                                       Д. С. 

Тъжен помен 
На 15 юни се навършват 

ОСЕМНАДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил и незабра-
вим син, брат, шурей, вуйчо, девер и 
чичко

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ  
(1974 - 2000) 

от Бослеград
С много обич и признателност пазим спомена за твоята 

житейска мърдрост и безкрайната ти доброта.    
Почивай в мир и светлина!

Скърбящи: майка Борка, баща Иван, сестра Вера, зет Григор, 
племенник Винко, снаха Сунчица, племенници Сандра и Йо-

ван и многобройни роднини от страната и чужбина

На „Младежките спортни игри” във Враня

Никола Захариев и Лука Николов триумфи-
раха в състезанието по тенис на маса

Никола Захариев и Лука Николов, ученици в боси-
леградското основно училище и членове на местния 
отбор по тенис на маса „Младост”, завоюваха първи 
места в своите възрастови категории на „Младежките 
спортни игри” във Враня. С този успех Никола и Лука 
си осигуриха участие в държавното първенство, което ще 
се проведе от 23 до 29 юли в Белград на Ада Циганлия. 
Организатор на „Младежките спортни игри” е Съюзът 
за училищен спорт на Сърбия. 

Спортното мероприятие във Враня се проведе в 
организация на Спортния съюз на Град Враня, а в него 
участваха около 1 000 ученици от Пчински окръг, които 
се състезаваха в 8 спортни дисциплини и то: футбол на 
малки врати, баскетбол, волейбол, хандбал, шахмат, 
тенис на маса и народна топка. Освен по тенис на маса, 
момичета и момчета от Босилеград се състезаваха и в 
турнирите по баскетбол, волейбол и футбол на малки 
врати, в които отчетоха добри резултати. 

Участието на нашите състезатели в тази престижна 
спортна проява са осигурили Спортният съюз на Боси-
леград и Община Босилеград.                                 П.Л.Р.

Световното  
първенство по 
футбол в Русия

Мондиалa 2018 г. в Русия ще се 
проведе от 14 юни до 15 юли. Това 
е най-голямото събитие в света 
на спорта, което се наблюдава от 
милиарди фенове на най-великата 
игра. В турнира ще участват 32 
отбора, разпределени в 8 групи, 
от които очакваме да сътворят 
най-доброто шоу на планетата. 
По два първокласирани отбора 
от всяка група ще се класират за 
осминафиналите. 

По време на Мондиала ще се 
изиграят общо 64 мача на 12 раз-
лични стадиона в 11 града. Най-
големия стадион е “Лужники“ в 
Москва, чийто капацитет е 81 000 
седящи места. На този стадион ще 
се играе двубоя на откриването и 
финала. Изключително интере-
сни мачове ни очакват и на дру-
гите големи и красиви стадиони 
в Санкт Петербург, Сочи, Казан, 
Самара и др. Всички стадиони са 
намират в европейската част на 

страната, с изключение на Екате-
ринбург, който е в Азия. 

Сърбия ще се състезава в група 
Е с националните отбори на Бра-
зилия, Коста Рика и Швейцария. 
Първия мач на Световното възпи-
таниците на Младен Кръстаич ще 
изиграят срещу Коста Рика на 17 
юни от 14 ч. в Самара, на 22 юни 
ще се изправят срещу Швейца-
рия от 20 ч. на стадиона в Кали-
нинград, а в последния си мач от 
груповата фаза ще се срещнат с 
Бразилия на 27 юни в Москва, 
също от 20 часа. 

Сред най-големите фаворити 
за спечелване на титлата са Бра-
зилия, Аржентина, Германия, 
Франция, Испания... Футболът 
обаче е непредвидима игра и 
единственото, което със сигурност 
можем да кажем, е, че и на този 
Мондиал ни очакват интересни 
двубои,  изпълнени с много емо-
ции и изненади.                 

П.Л.Р.

Утре в Ниш 

Босилеградска „Младост” играе  
в баража за класиране в Зона Юг

Футболистите на „Младост” ще 
играят в баража за класиране във 
футболна Зона Юг. Мачът ще бъде 
изигран утре от 17,30 ч. на стадиона 
на ФК „Цар Константин” в нишкия 
квартал „Бубан”. Босилеградчани ще 
се изправят срещу отбора „Глама” 
от Коренище до Гнилане, който е 
победител в баража в Косовско-
поморавски окръг.  

Участието в баража „зелените” 
си осигуриха след убедителното 
спечелване на шампионската титла 

в Пчинска футболна дивизия. В 
„Младост” владее положителна 
атмосфера преди решаващия 
двубой и всички в отбора се надяват, 
че ще спечелят баража.  

- Разполагаме със силни 
футболисти и вярвам, че ще можем 
да осъществим победа, която ще 
ни даде възможност от следващия 
сезон да се състезаваме в по-горна 
дивизия, изтъква треньорът на 
босилеградския отбор Владица Ма
насиев.                                     П.Л.Р.



Здраво баба Сускье  
Деда Мана Бабо Сускье, да ти се одма, у исто вре-

ме пожалим или повалим. Оно йе иста работа, ама йе и 
за валньу и за жалбу! Айде първо да ти се повалим. Ти 
знайеш дека унукат заврши школу. После тражи работу, 
тражи и на краят реши и отиде да работи у Русию. Дедо, 
рече, не могу свак динар да тражим од мойите или од 
твоюту пензиицу да се гребем. Срамота ме. А и не могу 
да седим дома, недайте Боже, ко да сам улогав. Отиде 
на грагьевину. Джабе му школа, джабе му све, че сеца 
малтерат. Ама бар че има свою пару. 

А за жаленье йе, бабо Сускье, дека ко oн отиде, колка 
ми руку откьину. Слушаше ме детето, кво требеше, он 
ми завършеше. А съга ми се привършише лекове и я 
мора сам да идем у амбулантуту. Дадо кньишкуту на 
сеструту, а она ме пита:

- Дедо, ти при койега си доктора. 
- Не съм при никога, съга съм пошъл да ми препишу 

лекове.  
- Е дедо, неможе вечимка тека. Съга свак си има 

доктора и он га лечи и му преписуйе лекове. 
- Па унукат йе узимал од комшиюту, од доктор 

Видена.
- Дедо, доктор Виден йе по распоред по обед. Че 

дойдеш у два саата. 
Отидо преди два и пред мене имаше само тройица. 

Предадомо кньижице и си помисли – за саат време че 
съм си дома. Мину половин саат, а докторат не дооди. 
Я къв сам шунтав, пита сеструту, че дооди ли докторат. 

- Ма дошъл йе дедо, ама да одмори и че почне да 
работи, рече она.  

Я си помисли – знам докторатога, нали смо 
комшийе. Не иде на оранье и у дърва, не работи 
нищо тешко. Не знам од кво му се йе досадило, ама си 
прегълну. Минуше йош десетина минуте и он дойде и 
поче да работи. Бърже минуше двойица и ка да улезне 
тия преди мене, улезе сестра и он излезе с ньу. Мину се 
коджа време, а он се не връча. Я пак пита сеструту:

- Девойче, ма що се не върча докторат? 
- Ама си досадан дедо. Па отиде у хитнуту, има хитан 

случай, он йе и за хитни.  
Я сви рамена и седо. Мину около половин саат и он 

дойде. Прегледа тогова преди мене и ка я да улезнем, 
сестрата рече да чекам. Съга им дошла пауза, треба да 
вечераю. Пак я сви рамена и се згърчи ко циганче пред 
облак. Мину ньим вечерата и я улезо. Тамън докторат 
да узне картонат, утърча сестра и га окну. Он ми рече да 
почекам пред вратата и отиде некуде. Нема га, нема и я 
пак пита сеструту що се толкова забави докторат. 

- Ма дедо, досадан си ко татабица. Има хитан случай, 
одвезоше га при ньега дома. Стърпи се, ка дойде, че те 
прегледа.

Пак се я згърчи и зачека, а оно ме издиза. Че пукнем. 
Дойе Виден по некойе време и да не веруйеш, поче да 
ми се извинява що съм толкова чекал. Дали дека ме 
познава или текъв йе редат? Ама ми мину ядат. Он узе 
картонат и ми написа рецепте. Нити ме пита за кво 
съм дошъл, ни кво ми йе, нити ме послуша, нити ми 
измери притисак. 

Пойдо си дома после цели 5 саата чеканье и си 
нещо мозгам. Ма доктор Виден йе паметан и си знайе 
работу. Ако ми беше измерил притисакат, теше одма да 
ме испрати у болницу. Оно од толкова чеканье и здрав 
че се разболи.

Айд у здравлье баба Сускье и много ми поздрави 
деда Лулу. И нека прача другога за лекове.

Деда Мане

15 юни 2018 година
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Хумор - Сатира - Забава
Аф
ор
из
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Колкото повече запоз-
навам почтените жени, 
толкова повече уважавам 
курвите.

След като вълка изяде 
овчаря, овцете едногласно 
го избраха за вожд.

Промиват ни мозъка. 
Чистотата е половин 
здраве.

�

�

�

Най-голям успех във вън-
шната търговия се осъщест-
вява от износа на мозъци.

Сладкият грях най-дълго 
горчи.

Европа ни приема - като 
депония.

�

�

�

Животът ни се  промени 
коренно. Все по-често ядем 
корени.

Първо показа зъбите си, 
а след това се поклони без 
зъби.

Жребият е хвърлен. В 
училищния двор.

Ние сме на оригинален 
път - без завръщане.

�

�

�

�

Симеон КОСТОВ

Който е положил 
началото на тради-
цията младоженецът 

да не присъства при избирането на сватбената 
рокля, трябва да получи Нобелова награда 
за мир...

***
На сутринта след първа брачна нощ. Закуска. 

Младоженецът се пресяга през цялата маса за 
солницата.

- Мили, език нямаш ли?
- Имам, но ръката ми е по-дълга...
***
Не вярвам, че повече ще се женя, или че ще 

участвам в избори! След избори и след сватба 
рядко получаваш това, което си искал!

***
Понякога, когато мислите, че сте най-зле 

си спомнете, че има хора дето теглят кредит 
за сватба...

***
Фотограф на сватба:
- И къде е нашата щастлива двойка?
Един от гостите:
- Ей ги там, булката с майка си!
***
Въобще, Мечо Пух не искаше да се жени, но 

мисълта за предстоящия меден месец, направо 
го побъркваше!

***
Народно поверие:
- Да видиш младоженеца преди сватбата, 

облечен в сватбената рокля на булката, е много 
лош знак!

***

Прибира се мъж от сватба:
- Жена, ако знаеш как се напих, няма да 

повярваш...
- Като те гледам с булчинската рокля, 

направо ти вярвам.
***
Младоженец изнася от ритуалната зала 

булката на ръце, тя нежно му шепне в ухото:
- Скъпи, нали вече се оженихме?
- Да.
- Чакай да ти седна на вратъ!
***
Правят статистика, как реагират жените 

след първата брачна нощ.
В Англия:
- Боже Господи, дано съм заченала. Не ми се 

повтарят повече тези срамни движения.
Във Франция:
- Пиер, дай ми една чаша вода, да си 

изплакна устата.
В Германия:
- Ханс, подай ми една бира или и това не 

можеш.
В Унгария:
- Янош, ако и довечера се представиш така, 

стягам си багажа и заминавам за България.
В Русия! Събужда се Светлана. Поглежда 

към съпруга си и пита:
- Иванушка ти също си жив?
В България:
- Вече е към обяд. Марийка става от леглото, 

поглежда към Иванчо и казва:
- Ех Иване, Иване. Ако и заплатата ти беше 

такава, голяма...
***
Ден след сватбата младоженката се обажда 

на майка си и разказва през сълзи:
– Ужас, скарахме се с мъжа ми! Такъв скан-

дал, такава караница!
– Няма страшно, във всяко семейство се 

случва. Успокой се.
– Добре, щом казваш. А с трупа какво да 

правя?

„Това е живот!”
Почиващи кучета в парк в 
центъра на Димитровград.

Фото око                                   Б. Д.



Вицов е

Каза ли някой, че на димитровградчани им 
липсва духовитост? 


