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От 1-ви октомвриЗлатен, сребърен и бронзов медал за босилеградчани

На 13 септември, министърът на Държавната администрация 
и местното самоуправление Бранко Ружич и представители 
на 74 проекта подписаха договори за получаване на средс-
тва от Бюджетния фонд за национални малцинства, които 
тази година са 12 пъти по-големи от средствата дадени през 
миналата година - 21,8 милона динара. Сред получателите е 
и вестник „Ново Братство”. На церемонията на подписването 
прусъства и Стефан Стиойков, заместник-председател на 
Националния съвет.

74 проекта за по-добра  
информираност на езиците 
на националните малцинства

Босилеград и Димитровград отпразнуваха Деня на общините

Множество прояви и добро  
настроение във всеки кът 

Дарко Глишич, почетен 
гражданин на Босилеград

Тържествено отбелязване  
на Деня на общината

Стр. 

Стр. 

Вместо коментар 

Е-е-е, железницо...!!!

От нашето минало                       
 Цветко Д. Иванов – Боровски 

Фрагменти от историческото 
минало на с. Звонци  
и Звонска община  
(до средата на миналия век)

Стр. Стр. 

Стр. 

Стр. 



28 септември 2018 година�() Актуални теми

Вандали оскверниха  
паметника на  
българските  
освободители в Ниш

В Ниш е сформиран Регионален център за предотвратяване 
на африканска чума по свинете

В нишкия квартал „Ледена 
стена“ през нощта между 20-
ти и 21-ви септември вандали 
оскверниха паметника, пос-
ветен на българските воини, 
загинали за освобождението 
на Ниш и бивша Югославия 
през Втората световна война. 
Неизвестните вандали изпи-
сали графити с черни букви 
„Български окупатори“ и 
в продължение, че искат 
паметникът да се премести 
в София.

От сутринта на 21-ви сеп-
тември в местността посто-
янно има дежурен полицай, а 

местните комунални предпри-
ятия се опитват да премахнат 
графитите.

Във връзка със случая се про-
изнесли сръбският министър 
на труда, заетостта, борчес-
ките и социални въпроси 
Зоран Джорджевич, както и 
генералният консул на Репуб-
лика България в Ниш Едвин 
Сугарев, заявиха сърбските 
медии. Министър Джордже-

вич казал, че държавата Сър-
бия не стои зад такива изявле-
ния, а това нещо е акт на инди-
вид, който ще бъде наказан за 
вандализма. Той добавил, че 
отношенията между Сърбия 
и България са отлични и в 
бъдеще ще се стремят да бъдат 
още по-добри. Българският 
генерален консул осъдил слу-
чилото се и заявил, че делото 
представлява примитивен 
национализъм и че България 
ще изпрати протестно писмо 
до сръбските власти във връзка 
със случая.

В паметника-костурницата 

на „Ледена стена“ са погре-
бани около 2 000 български 
воини, страдали в боевете 
срещу германците през 1945 
година. Паметникът е изгра-
ден през 1948 година.

От Института за защита на 
паметниците на културата в 
Ниш през 2005 година оповес-
тили, че е подготвен проект за 
раставрация и консервация на 
този паметник.                  С.Б.

Дирекцията за ветерина 
към Министерството на селс-
кото стопанство е сформирала 
в Ниш Регионален център за 
предотвратяване, мониторинг 
и контрол на заразителната 
болест африканска чума по 
свинете в Нишавски, Пирот-
ски, Ябланишки и Пчински 
окръзи. Центърът е сформи-
ран поради заплаха от появата 
на това инфекциозно заболя-
ване по свинете. 

Медиите предават, че виру-
сът африканска чума по сви-
нете не представлява заплаха 
за хората и другите видове 
животни.

Африканската чума е 
вирусно, много опасно, 

инфекциозно заболяване на 
домашни и диви прасета. Раз-
пространява се чрез пряк кон-
такт с болни прасета, хранене 
на свинете със  замърсени хра-
нителни остатъци, храна или 
вода, облекло и обувки пол-
звани за работа при обслуж-
ване на животните, замърсени 
предмети, транспортни средс-
тва и оборудване, тор, тела на 
мъртви и заклани животни, 
гризачи и насекоми, а особено 
чрез контакт с диви свине. 

Тази болест се открива 
чрез внезапна смърт на едно 
или повече прасета, загуба 
на апетит при животите, 
повишена температура до 
42°C, кървене от кожата (най-

често около ушите, муцуната, 
опашката, краката, стомаха 
и тялото), кървава диария, 
затруднено дишане, каш-

ляне и повръщане. Всички 
видове свине са податливи 
на болестта. Няма ваксина, 
така че не съществува възмож-

ност за лечение. В случай на 
поява на африканска чума при 
едно прасе, избиват се всички 
животни в стопанството. За 
предотвратяване на болестта 
се предприемат превантивни 
мерки, като - затваряне на сви-
нете в обори, свинете да не се 
хранят с помия, предотвря-
ване на директни контакти с 
диви свине, хората, които са 
били в контакт с дива свиня, да 
се измиват добре и да дезин-
фекцират дрехите и обувките 
си и др. 

Доколкото има заразени 
или загинали животни, или 
диви прасета, задължително 
трябва да се информира ком-
петентен ветеринарен лекар 
и да се монтират бариери на 
входа на обекта, в който се 
отглеждат прасетата.    

П.Л.Р.

110 години Независимостта на България

Важност на местните политики

На 22 септември 1908 г. 
във Велико Търново тържес-
твено е обявено Независимо 
Царство България. Така 30 
години след Освобождението 
България  отново се появява 
на политическата карта на 
Европа. Този ден се празнува 
в цялата страна, а във Велико 
Търново беше кулминацията 
на тържествата. Старата бъл-
гарска столица традиционно е 
в центъра на честванията.

Тази година Велико Тър-
ново беше малко да побере 
всичките българи и гости от 
най-различни страни, дошли 
да почетат празника. Тържес-

твото започна с празнична 
Света Литургия, отслужена в 
църквата „Св.40 мъченици”, 
след която продължиха 
военни ритуали за издигане 
националното знаме, подна-
сяне на венци и цветя на пира-
мидата на Независимостта, 
празнично шествие, шоу-
спектакъл на участниците в 
ХII Международен фестивал 
на военните оркестри и целод-
невни концерти, анимации и 
перформанси.

Най-спектакулярната част 
от тържеството беше Аудио-
визуалният спектакъл „Царев-
град Търнов - звук и светлина”, 

който се състоя на 22 вечерта. 
Богатата програма продължи 
до 24 септември.

Албена Вескова, солист на 
ансамбъл „Българе”, които 
се смятат за „Осмото чудо на 
света“ в областта на музиката, 
и които увеличиха тържест-
вото със своите песни и танци, 
каза: ”В днешния ден трябва 
да осъзнаем, че българският 
дух е жив, трябва да осъзнаем 
своите корени, своята история, 
да покажем на младото поко-
ление, че всъщност сме един 
много древен народ и трябва 
да живеем достойно”.

С. Дж.

На 20 септември в нишкия 
хотел New City се проведе 
кръгла маса на тема „Местни 
политики и важност на демок-
рацията в мултиетническите 
общини”. Събитието откри  
Александър Попов, директор 
на Центъра за регионализъм, 
който изтъкна важността на 
образованието, културата, 
информирането и служебната 
употреба на езика за всички 
национални малцинства. Той 
посочи, че общините са пър-

вите, които трябва да разпоз-
наят и помогнат опазването 
на националния идентитет. 
Тази кръгла маса показа какви 
усилия и финанси са вложили 
общините в опазването на 
националния идентитет и 
кои са проблемите, които им 
предстои да решават.

По тази тема опитите си 
споделиха Дарко Бащовано-
вич от хърватската национална 
асоциация, Сретен Коцески от 
Института за развитие на асо-

циации в Тетово, представител 
на македонското малцинство, 
Саня Стоянчич, омбудсман на 
град Ниш, Александър Митич 
от Еурорегион Нишава, Мио-
драг Милосавлевич и Ферхад 
Саити.

Тази кръгла маса се проведе 
благодарение Центъра за реги-
онализам и на Фондация Hans 
Seidel, чийто директор госпо-
дин Lutz Kober също изказа 
своето мнение по въпроса.

С. Дж.
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Новини от общините

Ден на Община Димитровград и патронен празник на местната църква „Рождество на 
Пресвета Богородица” -  21 септември 

Множество прояви и добро настроение във всеки кът 
* Главното общинско признание – златна монета, тази година бе присъдено посмъртно на някогашния общински 
ръководител и усърден ветеринарен лекар Джордже Димов, който миналата година през септември преждевре-
менно (на 47-годишна възраст) напусна този свят. Признанието прие съпругата му Душица Димова. 

Тържествената сесия на 
Общинския съвет се проведе 
в ремонтирания салон на Цен-
търа за култура. Средства за 
ремонта са теглени предимно 
от ИПА програмата за сътруд-
ничество между Сърбия и Бъл-
гария, съответно от фондове на 
ЕС. Известна сума пари е заде-
лена и от общинския бюджет. 
Салона по тържествен начин, 
с рязане на червената лента, 
откриха съвместно кметът 
на общината д-р Владица 
Димитров и зам.-посланикът 
на Р България в Сърбия Ива 
Крулева. 

На сесията присъстваха 
гости от Сърбия и България. 
Приветства ги най-напред 

председателят на Общинс-
кия съвет Зоран Джуров, след 
което бе представен обзорен 
репортаж за постиженията 
на общината в почти всички 
сфери на живота през измина-
лия едногодишен период. 

В кратката си реч кметът 
Димитров честити празника 
на всички жители на общи-
ната, припомняйки, че денят 
едновременно е и патронен 
празник на местната църква 
„Рождество на Пресвета Бого-
родица”. Благодари на зае-
тите в просветата, социалната 
защита, спорта и туризма, 
общинската администрация, 
комуналната сфера, полицей-
ските органи, военните под-
разделения и др., дали принос 
в реализирането на предвиде-
ните програми, допринесли 
за постигането на видяните 
в репортажа резултати. Осо-
бено наблегна върху факта, че 
през тази година общината 
я беше сполетяла голяма 
беда, предвид, че от общин-
ската хазна трябваше да се 
отделят 63 милиона динара 
за потушаване на дългове от 
миналото, пряко свързани с 
изграждането на улица „Бал-
канска”. Според оценката на 

кмета такъв финансов удар би 
бил сериозен и за много по-
големи градове, но, както под-

черта, общината се е справила 
успешно и не е прексънала 
нито една от заплануваните 
дейности. 

Говорейки за работниците 
в общинската администрация, 
той акцентира, че те веро-
ятно са най-слабо платените 
общински служители в стра-
ната, но това не им е пречило 
да работят почтено и пре-
дано. Особено впечатляващо 
прозвучаха думите му, че на 
служителите в администраци-
ята, както и на най-близките 
си политически сътрудници, 
благодари за това, че изтър-
пяват неговия темперамент 
и характер”. 

Съответни поздравителни 
речи изнесоха и представите-
лите на българските общини 
Асеновград, Перник и Димит-
ровград, след което се стигна 
до най-важната част на сесията 
– присъждането на признани-
ята на заслужилите лица.

Лауреати на  
барелефи станаха: 

1. Йордан Ставров, който е по 
потекло от село Борово-Барйе. 
Той е пенсиониран подпол-
ковник и активен писател. 
Наградата му бе връчена за 
постигнатите резултати и 
усърдието му в областта на 
културния и обществен живот. 
Ставров живее в словенския 
град Кран. Творбите му са 
свързани предимно за родното 
село и Димитровград. Член е 
на Сдружението на малцинс-
твените писатели в Словения. 
Публикувал е няколко проза-
ични творби, романи и есета. 
На литературните срещи в Сло-
вения успешно популяризира 
и афирмира родния си край. 
Творбите си публикува и в сло-
венски литературни списания. 
2. Ивица Манойлович, поли-
цейски служител на Гранична 
полиция в Димитровград, за 
постигнатите резултати при 
реализирането на работите, 
свързани със сигурността и 

защитата на държавната граница 
чрез разкриване и участване в 
разкриването и разследването 
на углавни дела и престъпле-
ния. С личното си усърдие е 
способствал за закрепването 
на личната сигурност на граж-
даните на Димитровградско, 
което е изключителен принос 
от обществено значение, както 
и за заякването на правовата 
система на държавата, се казва 
между другото в обоснованието. 
3. Ясминка Манчева, дирек-
тор на Народната библиотека 
„Детко Петров“ - за постигна-
тите резултати в областта на 
културата и обществения живот. 
Тя е оставила следа както в кул-
турата, така и в информирането. 
На журналистическото поле се 
е проявила като изключителен 
журналист, водещ на програми, 
автор на множество докумен-
тални филми, продуцент на 
предавания за деца и млади на 
сръбски и на български език. 
От 2013 г. е директор на биб-
лиотеката „Детко Петров”. 
4. Доцент д-р Весна Николова, 
неврохирург, по потекло от 

димитровградското село Иза-
товци. Работи в Клиниката за 
неврохирургия в рамките на КЦ 
в Ниш. Доцент е в Медицинския 
факултет в Ниш. Притежава 
представителни професио-
нални референции. Известна 
е и с научните си проекти. 
5. Д-р Росица Младенова, 
режисьор в БНТ. Тя е док-
тор на науките от областта 
на филмовото и медийното 
изкуство, хоноруван професор 
в НАТФИЗ. Сътрудничила е с 
Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий” и е снимала филми, 
чиито сценарии са писали уче-
ници от посоченото учебно 
заведение. Някои от фил-
мите са получавали награди 
от престижни фестивали. 
6. Фондацията „Представи си 
живота” от Димитровград, за 
постигнатите резултати при 
решаването на здравни и соци-
ални проблеми в общината. 
Мотото на организацията е 
„Добродетелта е единстве-
ното съкровище, което се 
увеличава чрез раздаване”.

Останалите мероп-
рития по случай 
Деня на общината 

- За втори път се проведе 
Фестивал на духови оркестри, 
този път в по-мащабен обем. 
Участваха оркестри от Сърбия, 
Словения, България и Румъ-
ния. Освен в Димитровград, 
изпълнения на оркестрите 
видяха и жители на съседния 
Град Пирот, както и на българ-
ската община Сливница. 

- На 21 септември в мес-
тната църква „Рождество 
Богородично“ бе отслужена 
празнична Литургия, която бе 
последвана от литийно шест-
вие из улиците на града. 

- Представители на Сдру-
жението „Шопско хоро” от 
Панчево официално подариха 
на училището „Христо Ботев” 
концертно пиано марка „Кере-
стел Шандор”. В сдружението 
членуват предимно българи, 
преселници от Димитровград-
ско и Босилеградско.

- На ул. „Балканска” се 
състоя традиционният панаир 
с продажбен характер на 
домашни хранителни изделя 
(лютеница, ракия, мед...), 
както и на стари занаяти. 

- „Буркан срещу буркан” 
стана традиционното мероп-
риятие, което се провежда 
по случай „рождения ден” 
на общината. Този път не се 
проведе в СЦ „Парк”, а на 
централната градска улица. 
И този път проявата имаше 
състезателски характер. 

- Традиционният панаир 
на агробиодиверситета и 
селското наследство този път 
изостана. Предварително бе 
запланувано да се проведе за 
еди кой си път край смиловс-
ките язовири в Забърдието, но 
след това, поради необявени 
по публичен начин причини, 
изостана. Вместо това заинте-
ресовани граждани и журна-
листи с автобуси, които без-
платно ги развозваха, имаха 
възможност да посетят сел-
скостопански домакинства 
в селата в северната част на 
общината и там на място да 
разгледат автохтонни и други 
видове животни – кози, овце, 
крави..., които отглеждат 
тамошните стопани. 

- В навечерието на празника 
в конферентната зала в рам-
ките на спортната зала се про-
веде промоция на моногра-
фията за турнира по футзал в 
Димитровград. През това лято 
турнирът регистрира 55-ото 
си издание. Събраха се много 
посетители. За книгата говори 
авторът Слободан Кръстич от 
Ниш и други гости. 

- И тази, както и миналите 
години, не изостана „фойер-
верк спектакъла”. Получи се 
на 21 септември във вечерните 
часове.

Б. Димитров

Главната  
награда за  

Джордже Димов 
Главната общинска награда 
– златна монета, чиято стой-
ност възлиза на около 500 
евро, получи посмъртно бив-
шият общински ръководител 
(зам.-кмет на общината и 
председател на Общинския 
съвет) Джордже Димов. 
Признанието прие съпру-
гата му Душица Димова. 
По професия Димов е бил 
ветеринарен лекар. В обос-
нованието на решението, с 
което именно на него се при-
съжда признанието, между 
другото се посочва и това, 
че „Димов е бил усърден и 
почтен ветеринарен лекар и 
политик, грижовен и предан 
баща и съпруг и, както се 
подчертава, преди всичко 
- човек”. Роден е през 1970 г., 
а е починал миналата година 
на 16 септември. Именно той 
е бил главният инициатор 
на идеята на най-заслужи-
лия димитровградчанин по 
случай Деня на общината 
да се дава златна монета, 
а не парична награда.  
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На 21 септември в Босилеград 

Тържествено отбелязване на Деня на общината
В Босилеград тържествено 

бе отбелязан Денят на общи-
ната - 21 септември (Малка 
Богородица). 

Празненствата започнаха 
с Литургия в градската цър-
ква „Рождество на Пресвета 
Богородица“, която отслужи 
вранският епископ Пахомий 
в съслужение с босилеградски 
свещеници и техни колеги, 
пристигнали специално за 
празника в нашия град. След 
Литургията бе организирано 
литийно шествие из централ-
ните градски улици до сгра-
дата на Общинската админис-
трация, в което се включиха 
представители на общинското 
ръководство, ученици, граж-
дани и гости на града. 

Централното събитие 
- тържественото заседание 
на Общинската скупщина 
се проведе в  голямата зала 
на Културния дом, на което 
присъстваха - представители 
на държавни институции и 
на голям брой общини от 
вътрешността на Сърбия, на 
Войската на Сърбия,  Вранс-
ката епархия, Нишката облас-
тна управа, на организации и 
сдружения, представители на 

няколко общини от Македо-
ния и бройни гости от Сър-
бия, България и Македония, 
както и делегация от Община 
Беране, Черна гора. 

Поздравително слово към 
присъстващите изнесе кметът 
Владимир Захариев, който 
накратко посочи най-важ-
ните дейности на общината 
през изминалата година в 
различни сфери на живота 
-  инфраструктурата, образо-
ванието, културата, спорта и 
др. Той изрази задоволство 
от постигнатите резултати в 
работта на местното самоуп-
равление, публичните пред-
приятия и организациите и 
ведомствата в общината, както 
и доброто сътрудничество с 
правителството на Република 
Сърбия и голям брой минис-
терства, с партньори от редица 
държавни институции и от 
неправителствения сектор. 
След поздравителното слово 
кметът връчи признания и 
благодарствени грамоти на 
лица, организации, ведомства 
и др., дали принос за разви-
тието на отделни области в 
нашата община.

Най-голямото признание 
- Почетен гражданин на Боси-
леград, плакет със символичен 
ключ на града, Захариев връчи 
на Дарко Глишич, председа-
тел на Изпълнителния съвет 

на Сръбската прогре-
сивна партия (СНС) и 
кмет на Община Уб. 

Глишич благодари за призна-
нието, изказвайки се на бъл-
гарски език, и обеща в бъдеще 
да научи много по-добре да 
говори този език. Той изтъкна, 

че полученото признание го 
задължава да направи още 
повече за Босилеград.

Плакети са връчени на 
редица министри в правител-
ството на Република Сърбия, 
премиера на Република Бъл-
гария Бойко Борисов, Воен-
номедицинската академия в 
Белград, Военната болница в 

Ниш, директора на Института 
за учебници в Белград Драго-
люб Койчич, босилеградските 
фирми „Босил метал“, „Ани-
текс“ и „Нагард“, на вранския 
епископ Пахомий и др.

С благодарствени грамоти 
бяха наградени учениците-
носители на грамотата „Вук 
Караджич” и ученици на 
випуска за миналата учебна 
година от основното училище 
и гимназията. От гимнази-
ята: Бояна Дончев - ученик 
на випуска, Ана Андонов, 
Ивайло Димитров, Анастасия 
Семан, Милияна Митов, Ема 
Григорова, Миляна Йованов-
ски, Кристина Лазаров, Борис 
Божилов, Радица Божилова, 
Глигор Григоров и Анджела 
Митов; и от основното учи-

лище: Миляна Николов - 
ученик на випуска, Валерия 
Николов, Боян Зарев, Славица 
Миладинова, Андрияна Вла-
димирова, Кристина Милади-
нович и Миляна Василев. 

Благодарствени грамоти 
бяха присъдени и на посолс-
твата на Япония, САЩ, Русия, 
Делегацията на Европейския 

съюз в Сърбия, ВМА София и 
бившия директор на тази бол-
ница генерал-майор Николай 
Петров, държавният секретар 
в Министерството на местното 
самоуправление и държавната 
администрация Иван Бошняк, 
началника на Нишки окръг 
Драгана Сотировски и други. 
Тази награда бе връчена и на 
общините, с които Босилеград 
поддържа добро сътрудни-
чество в различни сфери - от 
Сърбия: Търговище, Владичин 
Хан, Бабушница, Враня, Църна 
Трава и Ранилуг от Косово: от 
България: Кюстендил, Трек-
ляно, Драгоман и Бобошево; 
от Македония: Крива паланка, 
Куманово, Македонска Каме-
ница и Кочани, както и на 
Община Беране от Черна гора. 

Със същото признание бяха 
удостоени и редица предста-
вители на обществено-поли-
тически и образователни инс-
титуции в Сърбия и България, 
представители на Войската на 
Сърбия и др.          

За присъстващите на тър-
жественото заседание бе изне-
сена и културна програма, в 

която взеха участие танцовите 
ансамбли към Центъра за кул-
тура „Босилеград” и Спорт-
ното дружество „Младост”, 
както и детският фолклорен 
ансамбъл от Бор. Културната 
програма приключи с впечат-
ляваща изява на Добри Мила-
нов и малките танцьорки от 
Босилеград, които изпълниха 
руската песен „Калинка”, с 
която спечелиха второ място 
в тазгодишното издание на 
детското музикално шоу 
„Сърбия в ритъма на Европа”, 
организирано от „Първа теле-
визия”. 

След официалната част за 
всички гости бе организиран 
обяд в стола на основното учи-
лище.

П.Л.Р. :

* По традиция на 21 септември 
- Малка Богородица, в Босилеград 
се проведе и народен събор, на 
който освен босилеградчани 
и жители от общината бяха 
дошли голям брой наши пресел-
ници, както и гости от България 
и от вътрешността на Сърбия.
В организация на общината и Цен-
търа за култура „Босилеград”, на 
„Горната улица” бе направен свое-
образен панаир на традиционни 
ястия и стари занаяти. Освен от 
Босилеград в мероприятието взеха 
участие и представители от Враня, 
Търговище и Кюстендил, които  
показаха кулинарни специалитети, 
тестени изделия, традиционни 
сортове плодове и зеленчуци, 
стари занаятчийски изделия и др.  
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В димитровградското село Желюша 

Къркобабич посети кооперацията за производство на лютеница 
Министърът без портфейл 

в правителството на Сърбия 
Милан Къркобабич в Деня на 
общината посети Димитров-
градско, където най-напред 
проведе разговор с кмета д-р 
Владица Димитров и сътруд-
ниците му. Той посети и земе-
делската кооперация за печене 
и обработка на чушки и про-
изводство на лютеница (айвар) 
„Стара поята” в с. Желюша, 
за която цел собственичката 
на кооперацията Душица 
Средоевич е получила 5, 7 
милиона от проект, обявен 
преди месеци от съответното 
министерство. 

Министърът, който оби-
коли кооперацията заедно с 
кмета Димитров, бе въодуше-
вен от видяното: „Това е поан-
тата – на местно ниво да се 
търсят кооператори, тук да се 
произвежда изделието, а след 
това в зависимост от качест-
вото и количеството да се пла-
сира на домашния и евенту-
ано чуждестранните пазари. 
Целта на правителството на 

Сърбия е селскостопанските 
производители в страната ни 
да се обединяват помежду си. 
В конкретния случай пред нас 
е цех за обработка на чушки 
и приготвяне на лютеница, 
но крайната цел е в близко 
бъдеще тук да се открият и 
специализирани земеделски 
кооперации за преработка 
на мляко и производство на 
млечни продукти, коопера-
ции за обработка на лечебни 

билки и др.“, каза Къркоба-
бич. 

Той напомни, че в Сърбия 
през изминалия едногодишен 
период са сформирани 306 
земеделски кооперации и 
добави: „Това е много поло-
жително, защото нашата стра-
тегическа цел е първичните 
селскостпански продукти да 
обработваме тук, в страната 
ни, а не да ги изнасяме. Това 
е нашият план, нашата кон-

цепция, в чието 
изготвяне са 
включени и спе-

циалисти от САНУ. 
Кметът Димитров сподели, 

че органите на местното само-
управление са оказали мате-
риална и логистическа помощ 
на собственичката на коопера-
цията да доуреди пространс-
твото около цеха. Подчерта, 
че с откриването на подобни 
малки производствени цехове 
ще се намали безработицата в 
общината. Димитров добави 

още, че Димитровградско има 
претенцията да се затвърди 
като община, в която се произ-
вежда качествена лютеница. 

Цехът, съответно коопе-
рацията, започна да работи 
добре. Засега тук са ангажи-
рани 10-ина работници. Пред-
стоят ни делови контакти с 
фирми в страната и чужбина 
във връзка с пласмента на 
продукцията, бяха думите на 
Душица Средоевич.       

Б. Д. 

Министърът поиска  
рецептата за лютеницата, но... 

Министър Къркобабич и кметът Димитров 
проявиха голяма любознателност как се пекат 
чушките и как от тях по-късно се приготвя 
лютеницата, така че в един момент застанаха 
пред производствената линия и започнаха 
производствения процес. По-късно опитаха 
лютеницата и оцениха, че е твръде качествена. 
Къркобабич имаше мерак да се пошегува, 
като пред журналистите заяви, че е „опитал 
да разбере нещо повече за рецептата за при-
готвянето на лютеницата, обаче не успял”.

Любопитно 

Царевичина от 
около 5 метра! 

Пред магазина „Кола про-
мет” в Димитровград тези дни 
погледи на минувачите привли-
чаше стрък царевица с височина 
около 5 метра! Как стъблото е 
израснало толкова, дали може 
би става дума за генетично моди-
фицирана царевица...?, нямаше 
смисъл да изследваме. 

Собственикът на магазина 
го показа на съгражданите си 
като вид атракция. Сподели, че 
стъблото е израстнало в край-
градското селище Лукавица и 
добави, че от него вече откъснал 
няколко (4-5) „класа“. 

Царевичината стоеше на тро-
тоара непосредствено до сте-
ната на магазина му няколко 
дни, след което в навечерието 
на Деня на общината от мест-
ното самоуправление пристигна 
заповед да се махне. И бе мах-
ната.                                     Б. Д.

На 22 септември - Деня на независимостта на България

Международен събор „Краище” в с. Бобешино
И тази година на 22 септември - 

Деня на независимостта на България, 
в кюстендилското село Бобешино, раз-
положено на самата граница между 
Сърбия и България, се проведе тради-
ционният Международен събор „Кра-
ище” - братска среща на българите от 
двете страни на границата. 

Освен официалните делегации от 
Босилеград и Кюстендил, жителите от 
крайграничните села от двете страни 

на границата, както и от други мес-
тности от двете съседни общини, на 
събора присъстваха и голям брой пре-
селници от тези краища. Начело на 
делегацията на Босилеградска община 
бе кметът Владимир Захариев. 

Целта на събора е заздравяване на 
добросъседските отношения между 
Сърбия и България и сближаване на 
българите от двете страни на грани-
цата.  

Според традицията съборът бил 
открит с изпълнението на химните и 
издигнето на националните флагове на 
България и Сърбия. В културната про-
грама участие взели танцовите състави 
при Центъра за култура „Босилеград” 
и при Спортното дружество „Мла-
дост”, както и Фолкроният ансамбъл 
„Пауталия” от Кюстендил.    

Бобешино е известно със своята 
черква “Св. Йоан Кръстител”, пост-

роена през далечната 1886 г. Когато 
след Ньойския договор през 1920 г. 
е поставена новата граница мужду 
България и Сърбия, граничната бразда 
минавала през средата на храма, обаче 
след намесата на местното население, 
международната комисия разрешила 
границата да бъде прокарана на 
няколко метра от храма, който останал 
в България.                                 П.Л.Р.

Сесия на Общинския  
парламент в Босилеград

На XV редовна сесия 
на Общинския парла-
мент в Босилеград бе 
прието второто изме-
нение и допълнение на 
общинския бюджет за 
2018 г., което предвижда 
изменения в бюджетните 
разходи за определени 
директни или индирек-
тни ползващи средства 
от общинската хазна. 
Съветниците приеха и 
шестмесечния доклад за 
реализация на общин-
ския бюджет за 2018 
година.

Общинският парла-
мент прие и Местния 
план за екология за 
периода 2018 - 2022 г., 
решението за названи-
ята на улиците, реше-
нието за организация и 

работа на гражданската 
защита в територията на 
общината, решение за 
определяне на названи-
ята на улици в града и 
с. Райчиловци, решение 
за задвижване на про-
цедура за изменение на 
Статута на Община Боси-
леград и сформиране на 
Комисия за изготвяне 
на Статута на общи-
ната, решения за даване 
на съгласие за първото 
изменение на финан-
совия план на Общин-
ската администрация и 
Общинския съвет, реше-
ния за назначаване на нов 
Училищен съвет в гимна-
зията и др.

На заседанието бе 
отменена точката за 
присъждане на награди 

по повод 21 септември 
- Деня на общината, 
поради което след 
няколко дена бе сви-
кано ново заседание. На 
новото извънредно засе-
дание на ОС съветниците 
приеха Решението за 
присъждане на награди 
на лица, организации, 
ведомства и др., дали 
принос за развитието на 
отделни области в общи-
ната. Благодарствените 
грамоти на наградените 
официално бяха връ-
чени на тържественото 
заседание на ОС, което 
се проведе на 21 септем-
ври в голямата зала на 
Центъра за култура в 
Босилеград.  

П.Л.Р.
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Димитровградската църква „Рождество  
Богородично“ отбеляза своя храмов празник

В прекрасния слънчев ден 
на 21 септември, когато Пра-
вославната църква чества 
празника Рождество на Пре-
света Богородица, димитров-
градската - и своя патронен 
празник, а  Димитровград 
– Деня на общината, праз-
ничния дух се носеше над 
града. Денят започна както 
повелява традицията - с тър-
жествена Литургия в храма, 
която отслужи отец Живко 
Милович от Пирот в съслу-
жение с местните свещеници. 
Празника на своята църква 
съвместно с бройните граж-
дани дойдоха да почетат и 
представителите на общинс-
ката власт и на други градски 
институции. Празничната 
атмосфера в храма подси-
лиха учениците от ОУ „Христо 
Ботев“, които изучават веро-
учение и с голяма радост се 
включиха в отбелязването на 
празника, а мнозина смело 
застанаха да приемат и Све-
тото Причастие. 

Тържественото богослу-
жение последва литийно 
шествие из улиците на града, 
придружено от празничния 
камбанен звън, което в нашия 
град се провежда единствено 
в този ден, а с което се отдава 
почит на Божията Майка и 
по този начин се иска нейната 
помощ и закрила за целия 
град. Литийното шествие 
приключи в портите на храма, 
където вярващите отново се 

събраха, за да вземат учас-
тие в рязането на обредния 
хляб. Тази година „колачар“ 
бе предприятието „Кому-
налац“ начело с директора 
Саша Алексов, а за следващата 
година обичая от името на 
ведомството Спортно-турис-
тически център „Цариброд“ 
превзе директорът му Васил 
Андреев.

Отец Живко честити праз-
ника на димитровградчани 
и пожела да ги закриля май-
чинската любов на Пресвета 
Богородица. В своето пастир-
ско слово той припомни, че 
Православната църква чества 
само три рождени дни – на 
Господ Исус Христос, на св. 
Йоан Кръстител и на Пресвета 
Богородица, с което показва, че 
тези три личности със самото 

си раждане са направили 
нещо изключително важно 
в историята на човечеството. 
Историята на спасяването на 
човешкия род започва с раж-
дането на Пресвета Богоро-
дица, а приключва с нейното 
успение. 

Духовникът каза още: „Пре-
света Богородица е образец за 
всички жени, всички майки, 
защото чрез нея идва спасени-
ето на човешкия род. Било е 
необходимо да се появи съвър-
шенството на човешкия род, 
за да бъде достойно в своята 
утроба да вмести невместимия 
Бог. И Богордица е била тази, 
благодарение на чиято чис-
тота и заслуга ние днас имаме 
възможност да победим най-
великия враг – смъртта. Днес, 
драги братя и сестри, имаме 

болести, мъки и страдания, 
но благодарим на Господ Бог, 
че ни подари жена от такава 
величина, която обратно на 
Ева е послушала Господ, свела 
главата си и била удостоена 
чрез нея да дойде спасението 
на човешкия род.“ О. Живко 
ни даде поучение и за какво 
човекът трябва да се бори в 
живота. Необходимо е да се 
стараем и за материалните 
неща – храната, облеклото, 
дома,... всичко това е необ-
ходимо на човека, но не е и 
най-необходимото. Не трябва 
тези неща да се слагат пред 
най-важната необходимост, а 
това е духовната – желанието 
за мир, за сигурност и стабил-
ност. Човек и да има цялото 
богатство на този свят няма 
да му бъде достатъчно, защото 
няма да бъде спокоен, а точно 
обратното – колкото човек 
повече притежава, повече се 
притеснява, има по-големи 
грижи, а единствения истин-
ски мир е мирът в Господа. 

Затова човекът трябва да се 
обърне към Господа и покрай 
всичките свои задължения и 
материални грижи, трябва да 
намери място за Наго. Све-
щеникът приключи своята 
проповед с думите: „Пре-
света Богородица е голяма 
защитница на човешкия род 
и който и да било искрено 
и със сълзи коленичи пред 
иконата на Божията Майка 
и искрено с вяра и отдън 
сърце се помоли, Тя няма 
да го остави без помощ и да 
изпълни това, което той иска 
и което му е на спасение. Още 
веднъж ви честитя празника 
и ви пожелавам всеки Божи 
благослов и застъпничество на 
Пресвета Богородица.“

Накрая о. Живко раздаде 
анафора на миряните, като 
поздрави всеки поотделно 
с празника и го благослови, 
след което желаещите си взеха 
и от обредния хляб и жито за 
здраве. 

Д. Х.

В организация на Центъра за регионализъм

Кръгла маса за правата на националните малцинства

От 1-ви октомври

„Тасе турс“ открива  
ежедневна автобусна  
линия Босилеград - Белград

Босилеградското автотранспортно предприятие 
„Тасе турс” от 1-ви октомври открива нова авто-
бусна линия от Босилеград до Белград. 

Както узнаваме, автобусите от босилеградската 
автогара ще тръгват всеки ден в 5 ч. и 30 мин., а от 
централната автогара в Белград - всяка сутрин в 8 
ч. и 30 мин. Изключение обаче ще бъде в неделя, 
когато рейсът от Босилеград ще потегля в 16 ч. 
след обяд.

Това означава, че след дългогодишна пауза 
босилеградчани отново ще имат ежедневна авто-
бусна линия към столицата и обратно, тъй като 
вече няколко години автобусите на „Ласта” по този 
маршрут идват само по един  път седмично.  

Тасе Илиев, собственик на предприятието „Тасе 
турс”, изтъква, че разполагат с добри автобуси, 
с които ще се стараят да осигуряват качествен 
превоз на своите пътници. 

П.Л.Р.

В Босилеград се проведе кръгла 
маса на тема „Икономическите 
фактори и осъществяване на пра-
вата на националните малцинства 
- пример с българската общност 
в Босилеград“.  Кръглата маса e 
част от проекта „Икономическите 
фактори и влиянието им върху 
положението на националното 
малцинство в местните общности 
- примери с унгарското, хърватс-
кото, румънското и българското 
национални малцинства“. Про-
ектът се реализира от Центъра за 
регионализъм с финансова под-
крепа на Министерството на вън-
шните работи на Р България.

Освен представителите на Цен-
търа за регионализъм Алексан-
дър Попов и Йелена Петрович, 
на срещата присъстваха пред-
ставители на Националния съвет 
на българското национално мал-
цинство в Сърбия, Генералното 
консулство на Р България в Ниш,  
Центъра за култура, основното 
училище, медии, неправителс-
твени организации и др.

Организаторите на срещата 
презентираха работната версия 
на изследователския доклад за 
положението на българското 
национално малцинство в Боси-
леград, изготвен от екип на Цен-

търа за регионализъм. В диску-
сията бяха обсъждани данните 
от посочения доклад и бяха пре-
доставени допълнителни инфор-
мации в различни сфери, които 
ще бъдат включени в окончател-
ната версия на доклада, която 
ще бъде представена до края на 
годината. 

В началото на срещата Алек-
сандър Попов и Йелена Петро-
вич предадоха поздравления от 
родствениците на известния поет 
Мирослав Антич, чиито корени 
са от Босилеград. 

 
П.Л.Р.
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Дейност на димитровградския театър  
„Христо Ботев” 

Подготвя се комедия 

Пленерът „Погановски манастир 2018” за 26-ти пореден път 

На галерията останаха над 40 картини 
* Ръководителят на Галерията „Методи Мето Петров” Зоран Андонов изрази удовлетворението си от от-
зива на художниците, работата и поведението им, както и от всички аспекти на организирането и про-
веждането на проявата. 

Тазгодишният 26-и пореден 
изобразителен пленер „Пога-
новски манастир” се проведе 
от 8 до 16 септември. Трина-
десетте художници, чиито 
корени бяха от Димитровград-
ския край или чийто живот 
по някакъв начин бе свързан 
с общината, сътворяваха в 
района на село Поганово и 
манастира „Св. Йоан Бого-
слов”, разположен недалеч 
от него. 

На място в пленера учас-
тваха следните художници: 
Звонко Павличич от Лепоса-
вич, Теодор Илиев, Димитър 
Димитров, Любомир Нико-
лов, Николета Заркова и 
Мича Митич от Димитров-
град, Миряна Денкова от 
Белград, Велча Велчев от 
Испания, Милован Пенков и 
Йелица Донкова Ашанин от 
Ниш, Душан Томов и Бранко 
Николов от София и Георги 
Георгиев от Прокупле. Като 
официален участник ще се 
пише обаче и димитровград-
ският художник и един от 

основателите на „Погановс-
кия пленер” Димитър Илиев, 
който поради здравословни 
проблеми работеше у дома 
си, както и Ирена Илиева Хай-
рович, Перица Донков, Саня 
Филипович, Георги Йосифов 
и Александър Денков, които 
поради лични причини не 
дойдоха в Димитровград, но 
изпратиха свои картини на 
организаторите, като с този 
жест се вписаха в списъка на 
официалните участници. Нека 
да отбележим, че художни-
кът от Ниш Милован Пенков, 
известен и с прозвището си 
Пенкасо, в с. Поганово доведе 
и жена си, която е самодеен 
художник и която сътворя-
ваше картини рамо до рамо 
с професионалистите. 

От името на организатора 
– Центъра за културата, съот-
ветно Галерията „Методи 
Мето Петров”, Зоран Андо-
нов сподели пред вестника 
ни генералното си удовлет-
ворение от тазгодишния 
пленер, като подчерта, че 

основната цел е осъществена 
– това издание на проявата 
да бъде посветено предимно 
на художниците от Димит-
ровградския край, и това е, 
както той наблегна по време 
на разговора ни, „единстве-
ният „Погановски пленер” с  
изключително участие на мес-
тни изобразителни дейци”. 
„Безспорно е, каза Андонов в 
продължение на разговора, че 
са могли да бъдат поканени и 
повече художници от Димит-
ровградско, но... Някои от тях 
предварително се обадиха и 
съобщиха, че няма да могат 
да участват поради еди какви 
си лични причини (примерно 
Новица Младенов е в лошо 
здравословно състояние), за 
някои млади хора по потекло 
от Димитровградско, които са 
се дипломирали в художест-
вените академии в недалеч-
ното минало, честно казано, 
бяхме разбрали късно. Общо 
взето мисля, че броят от 13-
14 художници, които присъс-
тваха на място, бе оптимален и 

съответстваше на мощностите, 
които в момента можахме 
да предложим в оптимална 
степен. Що се отнася до мест-
ните художници, които този 
път не са можали да участват 
или пък до младите, които 
наскоро са се дипломирали 
или в момента още следват 
в художествените академии, 
има време, пленерът продъл-
жава да се провежда, а те ще 
имат възможност да участват 
в него в някое от следващите 
му издания, особено ако се 
има предвид, че традицията е 
всяка година в него да участва 
и художник или художници 
от Димитровградския край”, 
подчерта между другото пред 
„Ново Братство” пръвият 
човек на галерията в Димит-
ровград. 

Що се отнася до престоя 
на участниците в пленера в 
гостилничарско-туристи-
ческия обект в с. Поганово 
под название „Конак Тоша”, 
Андонов също изпита удов-
летворение. Същото чувство 
сподели относно получените 
от тазгодишната проява кар-
тини, като изтъкна, че броят 
им ще бъде над 40. „Милован 
Пенков примерно на галери-
ята предостави дори 4 кар-
тини. По три ни предоставиха 
Николина Заркова, Димитър 
Димитров, Георги Георгиев и 
Миряна Денкова. От остана-
лите художници получихме 
или ще получим допълни-
телно по две, съответно по 
една картина”, конкретизира 
той. 

Б. Димитров

Снимка: Андрияна Спасова

Димитровградският театър 
“Христо Ботев” започна подго-
товка на новата си пиеса. Става 
дума за комедията „Набитите 
и платените” (оригиналното й 
название на сръбски е  „Млаће-
ници и плаћеници”), автор на 
която е артистът и драматург 
от Ниш Миролюб Недович. 
Театърът преди известно 
време е подготвял още една 
творба на Недович - спек-
такъла „Дяволска работа”. 

От ръководителя на театъра 
„Христо Ботев” Делча Гигов 
разбрахме, че в пиесата ще 

участват шестимата местни 
артисти: Славча Антов, Соня 
Станулова, Соня Виденова, 
Драголюб Пейчев, Надица 
Иванова, както и самият той. 
В момента се провеждат репе-
тиции на маса. 

Режисьор на спектакъла е 
Биляна Раденкович от Ниш. 
Тя е завършила НАТФИЗ в 
София и работи в Кукления 
театър в родния си град. 

Премиерата би трябвало 
да се състои в началото на 
ноември. 

Б. Д.

Дейност на КИЦ „Цариброд” 

Продължава организирането 
на екскурзии 

Международен фестивал „Балканска черга” в Шишковци 

Босилеградчани представиха  
традиционните си ястия

За осма поредна година в 
кюстендилското село Шиш-
ковци от 22 до 24 септември 
се проведе Международният 
фестивал “Балканска черга”. 
Организтор на проявата в 
„селото на Майстора”, където 
прочутият български худож-
ник Владимир Димитров 
Майстора е създал едни от 
най-известните си произве-
дения, е Сдружението „Роден 
край” от Кюстендил начело с 
председателя Борислав Кру-
мов.  

Община Босилеград участва 
и в тазгодишното издание на 
фестивала, а освен от Кюстен-
дил и от други краища на Бъл-
гария сред участниците бяха и 
представители на Сурдулица 
и на съседна Македония.   

На босилеградския щанд 
екип на Центъра за култура и 
на общината представи тради-
ционни ястия от нашия край, 
хлебни изделия на хлебопе-
карните „Ибер” и „Басер С”, 
домашна ракия, мармалади, 
конфитюри и други продукти 
на фирмата „Ана” от Райчи-
ловци, стари шарени черги 
и други ръкоделия, зелници, 
погачи, баници... Представи-

телите на Босилеград демонс-
трирали приготвянето на тра-
диционен „нашенски” зелник 
и на качамак и то на стара гот-
варска печка на дърва, с които 
почерпили присъстващите. 

ДОО „Ана” спечели награда 
за „най-вкусна зимнина”, на 
хлебопекарната „Басер С” бе 
присъдена грамота за „най-
вкусен” бюрек, а хлебопекар-
ната „Ибер” бе отличена с гра-
мота ”за най-вкусни сладки 
изделия”. 

Освен традиционните за 
фестивала демонстрации на 
„гозбите на баба” - ястия, 
приготвени по стари рецепти 

от региона, стари занаяти, 
тъкани черги, селскостопанска 
продукция и др., в рамките на 
фестивала бил организиран и 
конкурс под название „Зел-
ника на майстора”, състеза-
ния за най-сръчно рязане на 
дърва за огрев, народни борби 
за агне, културни програми с 
участие на фолклорни ансам-
бли и други забавления. На 
осемдесетметрова “черга” 
били подредени над 300 зел-
ника, изработени от майстори 
от България, Македония и 
Сърбия.

П.Л.Р.

Благодарение на Културно-
информационния център 
„Цариброд” и най-вече на 
ангажирането на представи-
теля му Далибор Миланов, 
учениците от двете димитров-
градски училища продължа-
ват да отиват на екскурзии в 
България. 

Петдесетина ученици от 
Основното училище „Христо 
Ботев” (предимно от чет-
върти и осми клас) наскоро 

ще посетят Веонно-историчес-
кия музей в българската сто-
лица. Поканата е пристигнала 
лично от вицепрезидента на 
България и военен министър 
Красимир Каракачанов. 

Четирнадесет деца от гим-
назията „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ пък ще посетят вили и 
офиси на администрацията 
на Област София в Боровец.  
                                            

Б. Д.



28 септември 2018 година�() Нашето минало
От нашето минало                                                                                                               Цветко Д. Иванов – Боровски 

Фрагменти от историческото минало на с. Звонци  
и Звонска община (до средата на миналия век)

Село Звонци се намира на 34 км от Димитровград 
по посока югозапад, в района на Дерекул, и е в 
състава на Община Бабушница, Пиротски окръг. 
Разположено е на бреговете на Ракитска и Беринска 
реки, които в центъра на селото образуват река 
Блатъшница, а тя след 3 км се влива в река Ерма. В 
него е имало живот още по времето на римляните, а 
много вероятно и преди това. Римското присъствие 
потвърждават римските терми в Звонска баня. По 
време на Втората българска държава на Иван Асен 
II край село Звонци, на скалата „Асеново кале” (сега 
в мерата на с. Ясенов дел) се намирала крепост, 
подчинена на крепостта Зелени град. Стени от 
крепостта са запазени и до днес. 

По време на Османското владичество за определен 
период село Извонче (Звонци) е било мезра, село 
без хора. Споменава се в Списъка на тимарите 
в Софийско през 1413 – 1421 година, като мезра 
Извониче, с доход от 50 акчета. Освен Звонци, като 
мезри се споменават и други села в Знеполието и 
Дерекула: Пометковци, Черна драво, Просеченик, 
Костин дол, Орин дол, Главановци... Според 
някои историци жителите на селата в Дерекула и 
Знеполието оказали силна съпротива на османлиите 
и затова много села били опожарени и унищожени, 
а жителите им избити или избягали в горите. 
Селата, които не били напълно унищожени, се 
намират в списъците най-често с 2-3, а най-много 
с 10 домакинства. В съкратен списък на Пиротския 
кадилък от 1530 г. мезра Звонци е вече било село с 
6 домакинства и доход от 521 акчета. В списъците 
на селищата от каза Изнебол в ХVI век повечето 
мезри били населени, а малките села имали 
повече жители. Село Звонци вече имало 17 ханета, 
Одоровци –  4, Искровци – 6, Петачинци и Пресека 
– по 7, Банкя и Вучи дел – по 8, Ракита – 15, Драговита 
– 16, Врабча – 28, а село Нашушковица било най-
голямо, имало 41 ханета. Оттогава живота в селото 
не е спирал, а с подеми и упадъци то отстоява и до 
днес. При последното преброяване през 2011 година 
наброявало 198 жители.

Село Звонци, макар и по-малко от някои съседни 
села, се е развило като културен и административен 
център на Дерекула. Извесно време черковен център 
в Дерекула е било село Берин извор, (свещеникът 
А. Стоянов през 1878 г. бил преместен от Трън 
в Берин-изворската селска енория), но по-късно 
Берин-изворската енория е преместена в с. Звонци. 
Още в Османско време през 1850 г. в с. Звонци 
била изградена черквата „Свето Възнесение”, която 
заедно с част от гробищата била пометена при 
голямо наводнение 1876 г. През 1895 г. Звонското 
черковно настоятелство решило да построи храм, 
който получил името „Св. Илия”. След Втората 
световна война храмът западнал и бил в лошо 
състояние, а през 2004 година от 16-те му икони 
13 били откраднати. Благодарение на звончани и 
техни потомци от Сърбия и България, и с помощта, 
получена от Община Мездра и други общини от 
България, на 17.9.2005 г. света Литургия е отслужена 
във възобновената черква.

След Османското владичество до средата на 1879 
г. село Звонци е било в състава на Лужнишка околия 
(срез), а по-късно е било или в състава на Трънска 
община (Трънска околия, Трънски окръг) или само-
стоятелна селска община. Веднага след напускането 
на сръбските войски през средата на 1879 г. в Звонска 
община освен Звонци влизали селата Берин извор, 
Нашушковица, Ракита и Пресека, а 1881 г. селската 
община Звонци била увеличена и в състава й вли-
зали селата: Звонци с 242 жители, Берин извор – 271, 
Нашушковица – 340, Одоровци – 344, Пресека – 182, 
Ракита – 324, Ясенов дел – 313, Куса врана – 296 и 
Искровци – 251 жители. През 1900 г. село Звонци с 

322-ма жители е било общински център за селата: 
Берин извор с 323 жители, Искровци – 293, Куса 
врана – 410, Нашушковица – 349, Одоровци – 490, 
Пресека – 301, Ракита - 461 и Ясенов дел с 358 жители. 
Община Звонци се увеличавала непрекъснато, така 
че през 1910 г. е имала 4056 жители. В състава й вли-
зали селата: Звонци с 417 жители, Берин извор – 404, 
Нашушковица – 339, Искровци – 373, Пресека – 336, 
Ракита – 517, Куса врана – 550, Одоровци – 639 и с. 
Ясенов дел с 481 жители. Поради това с ново адми-
нистративно деление на България била разделена 
на Звонска и Одоровска. Звонската селска община 
образували селата: Звонци, Ракита, Нашушковица, 
Берин извор и Пресека, а с. Куса врана и Одоровци 
образували Одоровска селска община. 

По време на Първата световна война при пребро-
яването на жителите през 1917 г. в състава на Община 
Звонци влизали селата: Звонци с 412 жители, Берин 
извор – 401, Нашушковица – 339, Искровци – 372, 
Пресека – 333, Ракита – 514 и с. Ясенов дел с 477 
жители.

С Ньойската граница от 6.11.1920 година село 
Звонци и някои села от Дерекула влезнали в състава 
на Кралството на Сърби, Хървати и Словенци, по-
късно –  Югославия. Някои дерекулчани се заселили 
като бежанци в България, а другите доста изстра-
дали поради диверсантските акции на ВМРО.

Между двете световни войни Община Звонци 
е била в състава на Лужнишка околия, а по време 
на Втората световна война – в състава на Трънска. 
Към общината било добавено и с. Вучи дел. От 
запазен Протокол от 1.11.1941 г. се вижда, че тогава 
общински кмет бил Драгоман Пеев, а кметски 
наместници: Трайко Янакиев в с. Пресека, Стоян 
Рангелов в с. Нашушковица, Стоян Игов в с. Ракита, 
Васил Стоянов в с. Берин извор, Йото Тодоров в с. 
Вучи дел и Мирчо Гюров в с. Ясенов дел.

След войната Звонци било отново селска община, 
а когато през 1955 година другите селски общини 
били закрити, то останало и в състава му влезли и 
селата Одоровци, Искровци и Петачинци. Жителите 
на село Врабча искали селото им да бъде в състава на 
Община Звонци, но властите на Димитровградска 
община наложили то да принадлежи към нея. 

И жителите на с. Драговита, особено махала 
Пометковци, искали да принадлежат към Община 
Звонци, но и те влезнали в състава на Община 
Димитровград. След премахването на Община 
Звонци, дерекулските села Петачинци, Искровци, 
Одоровци и Куса врана минават в състава на Община 
Димитровград, а Звонци и другите села от Дерекула 
– на Община Бабушница.

Силен подем Община Звонци изживява след 
откриването на каменовъглената мина „Йерма” в 
село Ракита и с построяването на жп линията през 
1926 година – теснолинейка от Бело поле през с. 
Суково до с. Ракита. Жп линията минавала през 
очарователното ждрело на река Ерма, а познатия 
„Кьира” пъшкал край реката, мушкал се в 14 тунела, 
мъкнейки каменни въглища и многобройните 
пътници от селата на Дерекула и някои села от 
Бурела. Почти всички работници в рудника и на 
железницата били от околните села в Дерекула, 
Бурела и Лужница. В определени периоди в 
мината работели и до 800 човека. Въглищата 
били качествени, мината работила добре, хората 
замогнали – работели в мината, но си обработвали 
и земята, гледали добитък. За мината и жп линията 
били „вързани” 37 села. Те, особено Ракита и Звонци, 
се развивали усилено, отваряли се работилници, 
магазини, работели училища... През април 1929 г. 
мината посетил и кралят на Югославия Александър 
Караджорджевич. 

Няколко пъти мината прекъсвала работата си, 
обаче през 1963 година и окончателно спряла. На 
20.11.1963 г. Общинското събрание в Бабушница 
взело решение „о преузимању опреме и мате-
ријала из ликвидационе масе рудника Н. Јерма у 
Ракити.” Не само че е спряна работата на мината, 
но били извадени и релсите от жп линията, а с това 
като че ли били извадени и сърцето и душата на 
дерекулчани. Миграцията се засилила и като мътен 
порой отнесла младите хора от селата и повечето от 
тях са обезлюдени и вече са пред изчезване.

 

(Продължава в следващия брой)

Сегашен изглед на хотел „Мир”
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Вместо коментар 

Е-е-е, железницо...!!! 
Преди няколко дни от Димитровград до Ниш 

пътувах с влак. Някъде около двайсет и пет години 
не съм пътувал с това „превозно средство” по тази 
линия. Като студент пътувах „само и изключително” 
с влак. Пътнически, разбира се. Не беше лесно, но 
бях свикнал. Нали знаете онази българска поговорка 
– навикът е една мъка, а отвикването от него – вече е 
втората. Влакът тогава беше (а и днес е) най-евтиният 
начин ние, гражданите с „по-плитките джобове” 
(хайде, да не кажа бедняците), да дойдем (и след 
това да си отидем) до (от) „столицата на Южна 
Сърбия”. 

От Димитровград до Ниш някога за 2 часа и 
15 минути, а сега...? 

Пътуваше се (значи, преди около една четвърт 
от столетието) с пътнически влак от Димитровград 
до Ниш обикновено около два часа и петнадесет 
минути. По принцип на тази линия „бяха пускани” 
някакви вагони с купета. Мисля, че бяха „домашно 
производство” – „Гоша” от Смедеревска паланка, 
което за приказката ми всъщност и не е много 
важно. Понякога дестинацията преминаваха и път-
нически влакове, чиито композиции бяха съставени 
от вагони (два, три или най-много четири), които са, 
да се изразя така, понеже съм невежа за областта на 
транспорта и движението, една цялост (без купета) 
и чиито седалки бяха предимно дървени. 

Само едно изречение за „комфорта” на пътува-
нето с тогавашните пътнически влакове. След като 
от Димитровград пристигах в Ниш и обратно, тряб-
ваше да мине известно време червата и останалите 
органи в утробата ми да „залегнат“ по местата си. 
Спомняте си вече какво искам да кажа – във вагоните 
много друсаше! 

Е, каква е поантата на моята приказка? Какво 
искам да кажа конкретно? Преди няколко дни от 
Димитровград до Ниш с пътническия влак се возих 
три часа и десет минути. Качих се във влака в седем 
без пет часа сутринта, а пристигнах в десет часа и 
десет минути предобед. Значи - напредък! 

Влакът бе съставен от три вагона. Това сега са 
други вагони, по-хубави и по-комфортни от пре-
дишните. В тях вече не друса толкова. Някой каза, 
че са дарение от Русия. Незнам точно. Може би 
е и така. Но бадява по-съвременни вагони щом 
влака се движи толкова бавно. От Димитровград 
до Пирот скоростта все някак можеше да „получи 
положителна оценка”. С катастрофална скорост 
обаче влакът се движеше от Пирот до Бела паланка. 
Един участък по жп линията минаваше със скорост 
(това е моя субективна преценка, която не е нужно да 
е аксиома) между 25 и 30 километра в час. Споделих 
вцепенеността си от този факт пред кондуктора, а 

той ми отвърна с думите: „Ти не си ли идвал вече с 
този влак? Така е!” Отвърнах, че съм идвал, но преди 
„само” 25 години. 

Клоните ще счупят прозорците на вагоните 
Позволете ми да споделя и останалите впечатле-

ния от „пътешествието ми”. Изпитах разочарование 
от факта, че храсталак и клони от дървета покрай 
определени участъци насмалко не счупиха про-
зорците на вагоните и „не влязоха в очите” на път-
ниците. Питах се има ли железницата работници, 
които се грижат за годността на жп линията. Някога 
(„по моето време”) имаше такива работници. През 
последните години изобщо не ги виждам. Има ли 
ги, няма ли ги? 

Състоянието на сградите на попътните жп спирки 
и гари е следващата ми тема. Генералната ми оценка 
е - обща катастрофа! Всичко е рухнало или пред 
рухване. Спомням си, че някога гарата в Нишка 
баня изглеждаше съвсем прилично във визуално 
отношение. Сега там видях три огромни дървета 
(май бяха липови?), от които сградата на желе-
зопътната станция вече едвам се вижда. Помислих 
си има ли някой, който да събори, ако не всичките, 
тогава поне едно-две от дърветата, или поне да 
ги ореже, за да се разкрие погледа към сградата! 
Има ли някой, който да ремонтира падналите и 
изкъртени огради в рамките на отделни попътни 
гари, включително и на тази в Нишка баня, тъй 
като, това вече е общоизвестно, мястото е курортен 
център и всеки, който в него пристигне с влак на 
почивка или лечение, трябва да се впечатли вече на 
пръв поглед, а не да се разочарова. Има ли някой 
да уреди фасадите на останалите (тези, които още 
могат да се спасят) сгради на попътните станции? 
Има ли някой... ?

Не вярвам вече на журналисти и политици! 
Още един детайл, свързан с темата - преди шест-

седем месеца влязох в чакалнята в рамките на желе-
зопътната гара в Пирот, за да си купя билет до 
Димитровград. Гишето не работеше, а в кьошетата 
на чакалнята не се знаеше колко и какъв боклук се 
намира. Забелязах дори и човешки и животински 
фекалии. Един гълъб  със сакат крак стоеше на пейка 
в чакалнята и уплашено ме наблюдаваше. Дадох му 
парче от кифличката, която се намираше в чантата 
ми. Пъхнах ръката си в чантата, за да взема фотоа-
парата и заснема този резил, но се оказа, че съм го 
забравил вкъщи. Три-четири месеца след това пак 
се озовах на гарата и опитах да вляза в чакалнята 
(този път с предварително сложения в чантата 
фотоапарат), но тя беше заключена. 

Приказката с чакалнята в Пирот и сакатия гълъб 
ви разказах охотно с цел да направя „увертюра”, да 
ви подготвя в психологическо отношение преди да 
споделя пред вас следния ми извод - гарата в Димит-
ровград „все пак на нещо прилича”, поне в сравне-
ние с останалите гари и спирки по жп линията от 
Димитровград до Ниш. Докога ще е така, остава 
да се види. Може би гарата в Димитровград „има 
късмет”, че е с международен характер, впоследствие 
на което й се обръща допълнително внимание. 

Във филмовото изкуство обикновено се казва 
(дали на шега или на сериозно, незнам?), че не 
съществува добър филм, ако няма поне един кадър, 
в който се вижда влак. Без оглед, че се разочаровах 
много от изживяното, аз и нататък, когато ми се 
удаде възможност, ще пътувам с влак. Аз съм, както 
би казал един велик сръбски писател, - „мазохист 
по рождение”. Но занапред, когато по телевизията 
дават репортаж, в който се говори за „подема на 
нашата железница”, ще изключа телевизора и ще 
вярвам на очите си, а не на журналистите и поли-
тиците, които дават изявления пред микрофоните 
им.

През цели 25 години си мислех как с течение на 
времето нещата (не само в железницата) могат да 
вървят само към по-доброто, а то какво било ста-
нало...? Преди 25 години влак на една линия пътувал 
за 2 часа и 15 минути, а днес същото разстояние 
преминава с почти един час повече. 

Е-е-е, „железницо”! Е-е-е, „Сърбийо, сред сли-
вите”!!! 

 

Йоханес Хан: За свободата на медиите  
повече труд, мисъл и конкретна финансова помощ 

Стратегията на ЕС за Западните Балкани е създала 
нова динамика в европейската перспектива на реги-
она и процеса на разширяване “има нов позитивен 
импулс”, но за съжаление не е така в областта на 
свободата на медиите, отбеляза Хан на откриването 
на двудневната конференция “ЕС-Западни Балкани 
Дните на медиите” в Скопие заедно с македонския 
премиер Зоран Заев и представителя на ОССЕ за 
свободата на медиите ARLEM DeZir, съобщава 
RSE

Еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан 
призова медиите в страните от Западните Балкани 
да се помогнат с конкретна финансова помощ и 
каза, че за свободата на медиите и защитата на 

журналистите не са достатъчни закони, а ефективна 
и независима съдебна система, която ще гарантира, 
че тези закони ще се прилагат. Хан каза, че медиите 
могат да допринесат за помирение в Западните 
Балкани, опозиционните опростени стереотипи и 
поляризация. Говорейки за икономическото състо-
яние на медиите, Хан подчерта необходимостта от 
конкретна финансова помощ за медиите в страните 
от Западните Балкани. “Ясно е, че трябва да поло-
жим повече труд, мисъл и конкретна финансова 
помощ за създаването на нови и устойчиви бизнес 
модели и насърчаване на иновативни медийни 
стартиращи компании”, каза еврокомисарят.

В приветственото си слово по време на конфе-
ренцията, която  събра около 300 представители на 
медии и организации на гражданското общество, 
представителят на ОССЕ по въпросите на свобо-
дата на медиите ARLEM DeZir заяви, че насилието 
срещу журналисти се увеличава в световен мащаб, 
а особено са застрашени журналистите в Запад-
ните Балкани. “Ние трябва да гарантираме и да 
уверим журналистите, че са защитени. Това е наш 
приоритет. За съжаление липсва политическа воля 
за защита на медиите “, каза DeZir и като един от 
последните примери посочи побоя на журналиста 
Владимир Ковачевич в Баня Лука.                

 Подготви: С.Б.

Б. Димитров 
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Футболна Зона Юг - 5 и 6 кръг 

Една победа и една загуба за босилеградчани 

На Балканското първенство по лека атлетика за ветерани 

Златен, сребърен и бронзов  
медал за босилеградчани

Спортни новини от  
Димитровградско 

Град Целе – Словения, бе 
домакин на тазгодишното Бал-
канското първенство по лека 
атлетика за ветерани, което се 
проведе от 21 до 23 септември. 
В спортната проява участваха 
и членове на Атлетическият 
клуб „Младост” от Босилеград. 
Нашенецът Ненад Георгиев, 
който живее и работи в Герам-
ния, завоюва златен медал в 
дисциплината спортно ходене 
на 5 километра в категори-
ята мъже от 35 до 40-годишна 
възраст. Георгиев спечели и 
бронзов медал в бягането на 
800 метра. Съотборникът му 
Йордан Григоров, полицай 
от Босилеград, се закичи със 
сребърен медал в дисцип-
лината спортно ходене на 5 

километра при мъжете от 50 
до 55-годишна възраст. Той 
отъбеляза и солиден резултат 
в дисциплината хвърляне на 
чук.

Ветераните от атлетическия 
клуб „Младост” редовно ни 
радват с медали и признания 
от престижни състезания, а 
традицията продължи и на 
това Балканско първенство, 
на което  изключителни пос-
тижения отбелязаха и другите 
двама наши лекоатлети. 53-
годишният полицай Блажа 
Воинович зае четвърто място в 
скока на дължина и пето място 
в дисциплината скок на висо-
чина, а 54-годишният пенсио-
ниран офицер Стефан Радова-
нов, който е редовен участник 

в маратони, зае шесто място в 
полумаратона.   

На стадиона „Кладивар” в 
Целе свои изяви имали над 800 
състезатели от всички балкан-
ски държави, които се състе-
завали в различни възрастови 
категории. 

Участието на нашите леко-
атлети-ветерани в Балкани-
адата в Целе е осъществено 
благодарение на финансовата 
подкрепа на Община Боси-
леград. А те изказаха благо-
дарност и към треньора на 
Атлетическия клуб „Младост” 
Сретен Михалов, който орга-
низирал участието им в това 
престижно състезание. 

 
П.Л.Р.

В петия кръг футболистите 
на босилеградска Младост 
триумфираха като дома-
кини с 1:0 срещу Младост от 
Медошевац. Голмайстор на 
решаващото попадение, което 
донесе първите три точки на 
„зелените“ от началото на 
първенството, бе Мирослав 

Георгиев в началото на вто-
рото полувреме.

В шестия кръг обаче боси-
леградчани отстъпиха с 0:4 
при гостуването си на Слога 
в Лесковац.  

Начело във временното 
класиране е Вранска баня с 
12 точки, колкото има и вто-
рокласираният ОФК Ниш, 

а следват Пуста Река с 11 и 
четири отбора с по 10 спе-
челени точки: Младост от 
Медошевац, Пчиня, Морава 
и Власина. 

В следващия кръг на 30 сеп-
тември (неделя) от 15 часа и 
30 минути босилеградчани на 
Пескара посрещат Морава от 
Владичин хан.             П.Л.Р. 

ШК „Цариброд” спечели 
първата точка 

В рамките четвъртия кръг 
от съответното първенство ШК 
„Цариброд” спечели първата 
точка. В Ниш срещу отбора 
„Економист” димитровград-
чани успяха да се доберат до 
равен резултат – 4 : 4. Победи 
за „Цариброд” осъществиха 
Божилов и Марков, докато с 
ремита партиите си завръ-
шиха Джукич, Митич, Джор-
джевич и Алексов. 

В следващия кръг в Димит-
ровград гостува лидерът във 
временното подреждане 
„Зелени връх” от Свърлиг. 

Точка за „Балкански” 
Футболистите на „Балкан-

ски” спечелиха една точка от 
гостуването си на горещия 
терен, известен като „Росуле”. 
Срещу „Власина” във Вла-
сотинце димитровградчани 
играха наравно 3 : 3. Головете 
за „Балкански” отбелязаха 
Чирич в 13 и 84 и Д. Васов в 41 
минута. Домакините два пъти 
имаха голово превъзходство, 
но димитровградчани с так-
тически умна игра успяваха 
да изравняват. 

Това бе шестият кръг от 
първенството, а в следващия 
„Балкански” ще премери 
сили с отбора на „Пуста река”, 
който ще гостува в Димитров-
град в събота на 29 септември. 
Мачът започва в 15, 30 часа. 

След този кръг „Балкански” 
заема 12-то място във времен-
ното класиране със 7 точки. 

Мача във Власотинце 
отборът на „Балкански” изигра 
в следния състав: Илич, Пешев, 
Потич, Кирков, Б. Васов, Мар-
ков, Иванов, Манчич, Чирич, 
С. Васов и Д. Васов. 

Заслужена победа на БК 
„Димитровград” 

В рамките на началния етап 
от състезанието за купата на 
страната баскетболният отбор 
„Димитровград” победи като 
домакин отбора на „Морава” 
от Владичин хан с резултат 72 
: 62. Подмладеният състав на 
димитровградчани до побе-
дата стигна в последната чет-
върт, която реши в своя полза 
23 : 12. 

В отбора на „Димитровг-
рад” играха: Андрич, Стефано-
вич, П. Джорджевич, Петров, 
Йованович, Васов, Ракочевич, 
Лилич, Миланов, Д. Джордже-
вич, Голубович и Джукич. 

Нека да отболежим, че 
първнството в Първа мъжка 
регионална лига – група 
„Изток”, в която ще се състе-
зват нашите баскетболисти 
този сезон, започва през уик-
енда. Димитровградчани ще 
домакинстват на отбора „Яст-
ребац” от Алексинац. 

Д. Ставров 

Представена монография 
за турнира по футзал 

Снимка: Славиша Миланов

Шахмат: Лига на Централна Сърбия – група „Юг” 

ШК „Цариброд” – ШК „Нишка баня” 3, 5 : 4, 5 
Димитровградските шахма-

тисти загубиха поредния си 
мач от първенството. От осем 
възможни точки в този кръг 
спечелиха само три и поло-
вина. Партиите в своя полза 
реализираха Драган Божи-
лов на четвъртата и Владан 
Игич на петата дъски. Ремита 
осъществиха Небойша Джу-
кич на първата, Милан Митич 
на втората и Ивица Марков 

на осмата дъски. Партиите 
загубиха Роки Стоименов, 
Владица Стоянович и Неманя 
Тодоров. 

Нека да отбележим, че в 
състава на „Цариброд” бяха 
по трима кандидат-майстори 
(Джукич, Митич и Стоименов) 
и първокатегорници (Божи-
лов, Игич и Стоянович) и по 
един второкатегорник (Мар-

ков) и четвъртокатегорник 
(Тодоров). 

След този кръг „Цариброд” 
заема предпоследното 11 
място на таблицата без точки 
и с 10 спечелени партии.

В следващия кръг отборът 
играе в Ниш срещу „Еконо-
мик”. 

Д. С.

Едно от мероприятията по 
повод отбелязването Деня на 
община Димитровград бе и 
промоцията на монографията 
за местния турнир по футзал, 
който тази година се проведе 
за 55-и пореден път. Загла-
вието на книгата е „Великите 
майстори на малкия футбол”. 
Неин автор е журналистът, 
публицист и театролог Сло-
бодан Кръстич Бане от Ниш, 
който е по потекло от Димит-
ровград. 

На промоцията присъстваха 
голям брой гости от Димит-
ровград и региона, както и от 
Република Сръбска, предста-
вители на Футболния съюз на 
Сърбия, българския отбор по 
футзал „Левски” и др. 

Издател на монографията е 
Ведомството за спорт – Спор-
тно-туристически център 
„Цариброд”. 

 
Д. Ставров
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Възпоменание
На 26 септември се навършиха СЕДЕМНА-

ДЕСЕТ ТЪЖНИ и ТЕЖКИ ГОДИНИ от тра-
гичната смърт на нашия мил и непрежалим 
син, съпруг, баща, брат, шурей и вуйчо

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968 - 2001)   

от Босилеград
Времето без теб ни е изпълнено с тъга и 

огромна мъка. Не можем да те върнем, но 
винаги ще помним и зачитаме твоя достоен живот!

Почивай в мир! С много обич и тъга се прекланяме дъл-
боко пред паметта ти!

От неутешимите: майка Борка, баща Иван, съпруга Сун-
чица, дъщеря Сандра, син Йован, сестра Вера, зет Григор и 

сестричник Винко, както и многобройни роднини  
и приятели в страната и чужбина

На 2 октомври се навършват ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ  
без непрежалимия ми баща

СТОЯН НАЙДАНОВ 
(1936-2018)

Сама останах, майко мила,
знаеш, че и братчето ми умря,
сама останах без закрила -
сама из пътя ще вървя.

Сама останах в тъжна къща
татко лятото почина,
щастието не се връща - 
с лятото си май замина!

Почивай в мир, мили татко!
Дъщерята Сунчица

На основание член 102. алинея 2. и 3. от 
Закона за заетите в автономните покрайнини 
и единиците на местно управление („Сл. вес-
тник на РС“, № 21/16, 113/17 и 113/17 – държ. 
закон) и Конкурса за длъжността началник 
на Общинското управление Димитровград, 
№ 111-8/18-15 от 20 .09. 2018 година, Общин-
ският изпълнителен съвет Димитровград 
публикува 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Конкурс за длъжността началник на 

Общинското управление Димитровград 
№ 111-8/18-15 от 20. 09. 2018 година, който се 
обявява в сайта на Община Димитровград 
www.dimitrovgrad.rs, на таблото за обяви на 
Общинското управление на Община Димит-
ровград, в „Служебен вестник на Община 
Димитровград“ и на таблото за обяви на 
Националната служба по заетост. 

Съобщението за конкурса се публикува 
в ежедневника „Данас“ и във вестника на 
български език “Ново Братство”.

Крайния срок за подаване на заявления за 
участване в конкурса е 15 (петнадесет) дена 
от деня на публикуването на съобщението 
за конкурса в ежедневника „Данас“.

Предоставя се до:
- Редакцията на ежедневника „Данас“
- Редакцията на вестника на български 

език “Ново Братство”
- Конкурсната комисия
- Архива

№ 111-8/18-15/1
В Димитровград, 20. 09. 2018 година

ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ  
ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Владица Димитров

Втори панаир за пчеларство в Югоизточните Балкани 

Присъстваха и пчелари от Босилеград
 Петнадесетина пчелари от 

Босилеград, членове на мес-
тното пчеларско сдружение 
„Радилица”, на 22 септем-
ври присъстваха на Втория 
панаир за пчеларство в Юго-
източните Балкани, който се 
състоя в спортната зала във 
Враня.

Панаирът събра няколко 
десетки изложители на 
пчелни продукти и пчелар-
ски инвентар от страните в 
региона. В рамките на мероп-
риятието била организирана 
и трибуна, на която пчела-
рите имали възможност да 
разговарят с представите-
лите на Съюза на пчеларс-
ките организации в Сърбия 
за проблемите, свързани с 
производството и пласмента 
на продукцията им. За при-

състващите била организи-
рана и лекция за пчелните 
общности, която изнесъл 
американският биолог Май-
къл Смит.  

На официалното откри-
ване на панаира присъст-
вали  държавният секретар 
в Министерството на земе-
делието Велимир Станоевич, 
кметът на Враня д-р Слобо-
дан Миленкович и предсе-
дателят на Асоциацията на 
пчеларските организации 
на Сърбия (СПОС) Родолюб 
Живадинович.

Присъствието на боси-
леградските пчелари осигу-
рило Сдружението на пчела-
рите „Радилица” със съдейс-
твието на общината.

                           
                                       П.Л.Р.

Акция за почистване на „диви“  
сметища в Босилеград

Община Босилеград се 
включи в Световната ини-
циатива за почистване на 
незаконни сметища, която се 
проведе в събота на 15 септем-
ври. Организатор на акцията е 
Световната асоциация Let’s do 

it!, а на ниво на Сърбия иници-
атор бе Сдружението „Зелен 
център за развитие”.

В реализирането на акци-
ята в нашия град се включиха 
заети в Спортното дружество 
„Младост”, екипи от Публич-

ното предприятие за строи-
телни площи и пътища и от 
Комуналното предприятие 
„Услуга” и др., които почис-
тиха кея на Добродолски поток 
по цялата му дължина. 

Координаторът на акци-
ята за Босилеградска община 
Микица Василев, инженер по 
екология в Службата за еко-
логия и опазване на околната 
среда към Общинското управ-
ление, заяви, че за всички учас-
тници общината е подсигу-
рила ръкавици, пластмасови 
торби и друго необходимо 
оборудване, както и по една 
тениска с логото на акцията.

Акцията  същевременно 
е реализирана в 150 страни 
в света, а предполага се, че 
участие в нея са взели около 
5 процента от населението в 
света.

П.Л.Р.

Юбилейно пето издание на 
кервана “Буркан срещу буркан” 

Керванът “Буркан срещу 
буркан” е национално състе-
зание по приготвяне на най-
вкусна лютеница - “айвар”. 
Тазгодишният му пети сезон 
събра около 450 конкуриращи 
се екипи и 3000 участници. 
Започна на 17 август и ще про-
дължи до 13 октомври, реали-
зира се в повече от 30 града в 
цяла Сърбия. 

Това уникално събитие 
всяка година в края на лятото 
и началото на есента е много 
интересно и за нашето мал-
цинство, защото керванът 
“спира” и в Димитровград, 
а тази година го направи за 
трети пореден път. На 22 сеп-
тември той лагерува в нашия 
град, където бе организирана 
богата целодневна програма 
за посетителите, отделно и за 
децата, а победителите полу-
чиха награди.

За най-добър „айвар-майс-
тор“ бе провъзгласен екипът 
“Мате и бабите”, на второ 
място се нареди  отборът 
“Най-вкусен буркан”, а тре-
тото място зае отборът “Пази-
тели на смеха”. Наградата за 
най-креативен щанд спечели 
отборът “Ноевият ковчег”.

Засега югът и северът са 
делили наградите на равни 
части. Градовете, които са абсо-
лютни победители в кервана 
и дали най-добрите рецепти 
са: Лесковац, Ковачица, Бела 
паланка и Канижа. Кой ще 
вземе титлата тази година и 
ще седне на победителския 
трон ще се знае на 13 октом-
ври на големия финал в Белг-
рад. Общия награден фонд за 
петия сезон на кервана “Бур-
кан срещу буркан” е над 2 000 
000 динара.

Подготви С.Б.



Здраво живо 
баба Сускье
Баба Сускье, да сам ти 

това писмо написал преди 
некою годин, сигурно би 
ми рекла дека не съм читав 
и да идем при доктора, 
да не вантазирам и да си 
не пущам филмове, що би 
рекла децата. Ама съга ти 
пишем само онова що ми 
орати синат на баю Стояна 
Джимджиюту. Ни повече, 
ни помалко, а ти немой да 
се кръстиш! 

– Требал, каже он, да 
региструйе колата и отишъл 
у Дозат да уплати. Момчето 
му рекло дека не може, 
по новото първо мора да 
иде на техничкьи. Тамо 
му рекли дека съга требе 
да се региструйе по нов 
закон. Съга колата сликую 
одпред, одзад, озгоре, 
оздоле. Гледаю гьи кико да 
су на изложбу. И му рекли: - 
Дечко, има ръжда на йедно 
крило, на задньият браник 
има некиква дупка, кроват 
ви малко улубен, фаровете 
ви мутни... Де си това 
оправите па дойдете, да си 
съга не давате джабе паре. 
Ако Ви върнемо, а мора да 
Ви върнемо, све това требе 
да оправите за три дъна. Ако 
не оправите за 3 дъна, че 
требе да си платите пак, ко 
за нов преглед. Закьипе ми, 
каже, че пукнем, ама стисну 
зуби. Отидо при майстор 
Тику да оправи кво требе. 
Он рече дека съга покрай тея 
регистрацийе по новото узел 
много работу и да дойдем 
другуту неделю. – Ма ко 
другу неделю, ка ми за 5 
дъна излази регьистрацията. 
Тика се съжали и поче да 
ока другьи майсторе. Йедън 
рече да дойдем да види 
кво требе, че може ютре да 
работи. Отидо, а он гледа, 
мудрува и рече да идем у 
Пирот да купим кьило бою 
и да дойдем ютре сабале. 
Отидо ютре, а он рече да 
оставим колата, че префарба 
кво требе и да дойдем ютре. 
Ка отидо, он каже дека требе 
да променим браникат, 
нема кво да му прави. А он 
нема нов браник, требе да 
га наручи и че мину бар 
два-три дъна додека дойде 
с бързу пощу и одма че га 
замени. Видо дека нема 
за пет дъна да  разубавим 
колата и му реко да наручи. 
И тека додека разубави 

колата истече 
регьистрацията, 
па ме прегради 
субота и неделя. 

Отидо у понеделникат 
у Дозат, момчето ми 
узе ретийете, чука по 
комютерат и рече дека 
требе да платим и за смену 
на таблицете, а това значи 
дека требе да променим 
и саобракьайнуту. - Ма 
защо да меньам, преди три 
године узо нову?, побуни 
се, а он каже дека имам Ч 
на таблицуту. И он нищо не 
знайе, текъв йе прописат. 
Да питам у милициюту? 
Плати, отидо и одма пита. 
– Па сви койи имаю слова 
коя гьи нема у Европу, че 
мора да смене таблицете, 
рече ми девойчето у супат. 
– А тия що немаю тея букве, 
они че плачю ли пак. – Не, 
они нема. – Па ко тъгай 
йедни да плачаю два пути, а 
йедни не? – Ма одека знам. 
И на мене нейе ясно, ама 
иди донеси старете таблице 
да ти дадем новете. Тео да 
пукнем, ама отидо и поче 
да гьи стурам. Йедвам стури 
йеднуту, поче другуту и си 
посеко пърс. Боли ме, кръв 
тече, а я псуйем и налево 
и надесно – а найвише 
главешинете у милициюту 
и държавуту. Слезе комшия 
та ми помогну да извадим 
таблицуту, ама пуче рамат. 
– Че пукнеш и ти с йош 
300 динара, каже ми он. И 
мани се од това пцуванье, 
затварай си пльувалникат. 
Че те чуйе некой и че 
напипаш турмуту. Това 
с таблицете су нарочно 
направили. И жабете су 
знале дека не може с тая 
„нейевропска” слова да 
идемо у Европу, ама они 
гьи турили, да узну йош 
некойе милионче, да мож 
да се вале ко су напунили 
буджетат. Седи, смири се, 
па после иди у СУП, да се 
тамо не излайеш нещо. 
Послуша га, каже момчето, 
седо и си мислим. Ко тая 
наша държава уместо да 
помага на народат, она га 
плячка? И после се чуде що 
сви бегаю из ню!

Бабо Сускье, да знайеш 
дека ми се приповърча ка 
све това чу. И дека и я цел 
дън псува, ама на ум, я сам 
патил. 

Айд у задавлье и 
поздрави бая Лулу. 

Деда Манча
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Форум “Любители  
на котките:”

- Здравейте! Аз съм Люся! 
А моята котка е много тъпа! 
Когато имаше земетресение, 
както спеше само вдигна глава, 
огледа се и не разбра нищо, и 
после пак заспа! А аз знам, че 
трябва да хукне към изхода и 
да ме спаси.

Отговор:
- Люся, ти си в грешка. Кот-

ката ти се е събудила, напра-
вила е оценка на силата на 
труса, после е сравнила резул-
татите от техническия паспорт 
на сградата и преценила, че 
няма опасност!

*** 
Три мадами - брюнетка, 

червенокоса и блондинка си 
джиткат с колата с бясна ско-
рост. По едно време ченгета 
ги подгонват. В един момент 
трите грации виждат три сан-
дъка и решават да се скрият 
в тях. На сандъците имало 
надписи - на единия пишело 
котки, на другия кучета, а на 
третия - картофи.

Брюнетката се скрила в сан-
дъка, на който пишело котки, 
червенокосата където пишело 
кучета, а блондето в третия, на 
който пишело картофи.

Ченгетата стигнали при 
сандъците. Потропали на пър-
вия и чули “Мяу мяу”, почу-
кали на втория, оттам се чуло 
“Бау бау”, ритнали третия и 
отвътре се чуло - “Картоф, 
картоф”...

***
Кучето може и да е приятел 

на човека, ама до сега не съм 
видял една котка да покаже на 
полицаите, къде е дрогата!

***
Винаги съм знаел, че био-

логията е лъженаука. Тя не 
може да обясни факта, че 
моята котка е свиня!

***
Нощни учения на танкова 

бригада.
Командващият към Начал-

ник щаба:
- Полковник! Защо на онзи 

танк отпред се вози котка!??
- Разрешете да доложа! 

Екипажът е продал и пропил 
уреда за нощно виждане, Гене-
рале!

***

- Докторе, като изпия 
бутилка ракия, започвам да 
виждам мишки.

- Спри да пиеш!
- А не е ли по- добре да си 

взема котка?
***
Баща чете приказка за лека 

нощ:
- Два слона карат колело, а 

зад тях лети котка с балон...
- Тате, кажи честно, какво 

пушиш?
***
Обаждане в полицията:
- Дежурния слуша!?
- Спешно помагайте! Котка 

влезе в къщата!
- Спокойно госпожо, без 

паника!
- К’ва госпожа бе! Аз съм 

папагал!
***
Браво скъпа, добре пар-

кира! Мерцедеса отдавна беше 
ударен, тази котка и без това 
не можеше да ходи, а дър-
вото така и не му трябваше 
на съседа...

***
- Значи, ай ся ми кажи... ако 

черна котка ми мине път и 
после се върне обратно - туй 
кво е? Удвоява ми каръка или 
ми го отменя н?

- Начи, глей ся - трябва да 
знам - котакът скаларен ли е 
или векторен... ако е скаларен 
- удвоява. Векторен - отменя.

***
Баща задава гатанки на 

дъщеричката си.
- Какво е “дзън-дзън, мяу-

мяу?”
- Това е трамвай, който е 

премазал котка!
- Вярно! А какво е “дзън-

дзън, джав-джав?”
- Това е трамвай, премазал 

куче!
- Не! Това е майка ти, вър-

нала се от работа!
***
Младеж се жени, след три 

месеца жена му казва:
- Скъпи, ще раждам!
- Как така, ние сме женени 

от 3 месеца!??
- Ама че си, нали преди 

сватбата ходихме 3 месеца, от 
3 сме женени, а 3 по 3 е 9.

Влиза жената във болни-
цата и на другия ден звъни:

- Скъпи, роди ни се черно 
дете.

- Как така?
- Когато ме кара към родил-

ното не забеляза ли, че черна 
котка ни пресече пътя?

Младежът отива при баща 
си и му разказва всичко.

Бащата крещи към май-
ката:

- Жено, помниш ли, когато 
те карах към родилното, дали 
някакво магаре не ни е пре-
сякло пътя?

*** 
Нощ. Затворен бар. От 

дупка в стената се подава 
френската мишка, оглежда 
се дали някъде наблизо няма 
котка, притичва бързо до бара, 
пие една чаша с вино и тича 
обратно в дупката. След малко 
се показва немската мишка, 
оглежда се за котка, тича до 
бара, пие една бира и обратно 
в дупката. Ситуацията се пов-
таря с ирландската мишка – 
оглеждане, бар, уиски, дупка, 
с мексиканската – оглеждане, 
бар, текила, дупка и с амери-
канската – оглеждане, бар, бър-
бън, дупка. Накрая се показва 
българската мишка, оглежда 
се, изтичва до бара и изпива 
една ракия. Оглежда се пак, 
котката я няма, пие втора, след 
това оглеждане – няма котка, 
пие трета, четвърта и след 
петата сяда на бара изпуква 
си кокалчетата на пръстите и 
си мърмори:

– Еми, че го чакаме щом 
трябва…

Вицов е

• Определен брой от 
плодовете на револю-
цията гният в затвора.

• Тоягата в ръцете 
на владетеля има две 
функции: като овчарски 
бастун и като диригент-
ска палка.

• Кормилото на 
нашето демократично 
управление е специална 
поръчка от чужбина.

• Голата истина е 
много срамежлива. 
Едвам някой може да я 
види наяве.

• Само времето е 
машина перпетуум 
мобиле - постоянно 
тече, постоянно се 
възобновява, а не израз-
ходва енергия.

• Финансовите пира-
миди са като гъби - за 
една нощ изникват, а за 
един ден изчезват.

• Във войната  най-
малко страдат затвор-
ниците -  защитени са 
от държавата.

Симеон КОСТОВ
Афоризми


