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Портал ФАР

интегрира 
мултикултуралното 

развитие между 
Сърбия и България

„Êалинел“ ÄÎÎ

17 540  БÎСÈËÅÃРАÄ  § ÈÍÄÓСÒРÈÉСÊА, ББ  § Òел.: 064 446 79 79

“Òase tours” Ãрадñки и междуградñки 
транñïорт;
Село Раé÷иловöи, бб
17540 БÎСÈËÅÃРАÄ
Собñтвеник и директор:  
Òаñе Èлиéев
Òелеôон: +381(0)17/877-381
Web - www.tase-tours.ls.rs

Пети Международен  
художествен  
пленер „Краище 2017“

Фоторепортаж от 

IХ-ия Международен ôолклорен 
ôеñтивал „Êраище ïее и танöува” 

Кметът Владимир Захариев и кмета на Община Ранилуг на финаланата вечер от фестивала
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Заïо÷ват работите ïо  
реконñтуркöия на  

димитровградñкото у÷илище 

Алекñандър Хриñтов, у÷еник 
на виïуñка в  

боñилеградñката гимназия

Бъдещ 
фармацевт

От 8 до 18 септември 
в Димитровград 

Пленерът  
„Погановñки  
манаñтир” за  
25-и ïореден ïът

Св
ет

о  
Пр

ео
бр

аж
ен

ие
 Ãо

ñï
од

не
С

т
р.

 
С

т
р.

 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

В Стар÷еñкия дом 
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XIII Световна среща на българските медии Рекорд по производство 
на пшеница в България

България тази година с реколта от 
почти 6 млн. тона жито постави абсо-
лютен рекорд по производство на пше-
ница. От  Министерството на земеде-
лието съобщиха че, предварителните 
данни са за 5.85- 5.95 млн. тона, което е 
най-висок резултат за всички времена. 

Средният добив от декар през тази 
година е нарастнал с около 8% спрямо 
миналогодишния. Сегашният е  513 кг/
дка спрямо 475 кг за 2016 г. Високите  
добиви и качеството на добитото зърно 
се свързват и с навлизането на високопро-
дуктивни френски и австрийски сортове.

До средата на август експор-
тът на българската  пшеница над-
виши 1 милион тона, на ечемика - 
189 000 т, на рапицата - 152 000 тона.

С.Б.

Благодарение ангажирането на руския хеликоп-
тер, специализиран за гасене на горски пожари, 
успешно бе потушен пожарът в махалата Сливйе в 
района на Горна Любата, който избухна на 5 август.

Огънят пламнал наблизо до горнолюбатската махала 
Сливйе и наскоро се разширил към Долна Любата, а в 
потушаването му веднага се включил и Общинският щаб 
за бедствени положения. Огнеборци и екип от Общинския 
щаб начело с кмета Владимир Захариев веднага излязоха 
на мястото на произшествието и започнаха борба с огне-
ната стихия. В потушаването се включиха и служители от 

Руски хеликоптер се включи в погасяването на пожар в Горна Любата

предприятието „Строителни площи и пътища”, заети в Общинското 
управление, хора от Спортното дружество „Младост” и граждани.

По иск на Общинския щаб Републиканският щаб за бедствени поло-
жения разреши ангажирането на специализирания руски хеликоптер 
от Сръбско-руския хуманитарен център в Ниш да помогне при овла-
дяването на огнената стихия. Хеликоптерът три пъти захващал вода от 
Власинското езеро и я изсипвал върху бушуващия пожар. По този начин 
почти 80 процента от пожара бил потушен и локализиран, а след това 
изцяло овладян от екипа на Общинския щаб за бедствени положения. 

П.Л.Р.

Тринадесетата световна среща 
на българските медии ще се със-
тои от 4 до 8 октомври в молдовс-
ката столица Кишинев. Организа-
тори на проявата са Българската 
телеграфна агенция и Асоциаци-
ята на българските медии по света.

На пресконференция в София гене-
ралният директор на БТА Максим 
Минчев съобщи, че мястото на таз-
годишния форум е избрано поради 
факта, че в Молдова и в Бесарабия 
като цяло, живее най-голямата и ком-
пактна маса от етнически българи. 
В Молдова живеят над 80 хиляди 
българи, които заедно със съсед-
ните области от Украйна, стават 
около четвърт милион, обясни той.

Темата на медийната среща тази 
година е „Политики на близостта“, 

като във фокуса попадат обсъжда-
ния, свързани с новите платформи 
на образованието, връзката на биз-
неса с образованието, икономика, 
базирана на знанието, туризъм, 
трансфер на кадри и технологии и 
конкретните проблеми на нашите 
общности през призмата на медиите.

Максим Минчев отбеляза, че 
участниците в медийната среща ще 
видят една малка България, съхра-
нила се близо 200 години, а хората 
там са успели да запазят през тези 
години и езика, и националното си 
самосъзнание. Той добави, че има 
идея провеждането на форума в Мол-
дова да бъде съпроводено с откри-
ването на пресклуб на БТА в Тарак-
лия, който да направи повече хора 
съпричастни към случващото се там.

На Световните срещи на българ-
ските медии се дискутират важни 
въпроси от национално значение, 
освен спояващо събитие за медий-
ната гилдия, те са и своеобразна 
национална кауза, тъй като про-
вокират диалога между сънарод-
ниците ни от всички континенти. 

В повече от 40 държави в света 
функционират български вестници, 
списания, телевизии, радиа и сай-
тове. Близо 2 млн. наши сънарод-
ници всеки ден по някакъв начин са 
в контакт с медиите по света, затова 
и ние продължаваме тази иници-
атива с желанието да помогнем за 
българската национална кауза, отбе-
ляза генералният директор на БТА.

Източник: БТА
П.Л.Р. 
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От 27 юли до 2 август за 
девета поредна година Цен-
търът за култура и Община 
Босилеград организираха 
мероприятието Междуна-
роден фолклорен фестивал 
„Босилеградско краище пее 
и танцува”. В концертите на 
откритата сцена в училищ-
ния двор всяка вечер учас-
тваха по 5-6 ансамбъла от 
различни краища на Балка-
ните, които представяха сво-
ята културна идентичност и 
пъстрота, родния си фолклор 
и разкошните носии. Освен 
песните и танците, по време 
на концертните програми 
имаше и конкурси - надиг-
раване на кръшна ръченица, 
избор на най-хубава носия 
и избор на мис и мистър на 
вечерта. Програмите започ-
ваха най-напред с дефилета 
на участниците из града.

Пред местните жители и 
гостите на града, които с удо-
волствие следяха изпълнени-
ята, представиха се общо 781 
участници от 29 танцови и 
певчески състава от Сърбия, 
България, Босна и Херцего-
вина, Румъния, Македония 
и Черна гора. Сред тях бяха 
и трите танцови състава 
към „Центъра за култура” 
и фолклорният ансамбъл 
към Спортното дружество 
„Младост” от Босилеград. 
В мероприятието участва 
и Игор Глигоров от Виена, 
магистър по етно музика 
и изпълнител на народни 
песни, който е по потекло от 
село Рибарци, Босилеградско.  

Представители на Сър-
бия в тазгодишния фестивал 
„Краище пее и танцува” бяха 
ансамблите: „Фра” от Чачак, 
„Болеч” от Белград, „Бисер” 
от Алексинац, „Абрашевич” 
от Ниш, „Бранко Милкович” 
от Гаджин хан, „Леминд” от 

Лесковац, „Център за кул-
тура” от Бабушница, „Братс-
тво” от Власотинци, „Сев-
дах” от Враня, „Врелац” от 
Вранска баня, „Перваз” от 
Търговище, „Училище по 
фолклор - Алакинце” от Сур-
дулица, както и ансамблите 
от Косово - „Перивойце” от 
Крива река -  Косовска Каме-
ница, „Симонида” от Ранилуг 
и „Славуй” от Нови Бадовац.

От България участие взеха 

танцовите състави: „Чеме-
рика” от София, КХД „Европа 
- 2014” от Благоевград, 
Народно читалище „Лоза” 
от Бобошево, Вокална група 
„Оренда” от Етрополе, „Бист-
рица” от с. Соволано - Кюстен-
дилско и „Фалмис” от София.

Босна и Херцеговина бе 
представена от ансамблите 
„Храсница” от Сараево и 
„Бечарац Лепеница” от Кисе-
ляк до Сараево; от Черна гора 
участва фолклорният ансам-
бъл „Слободан Алигрудич” 
от Подгорица; представител 

от Македония бе танцовият 
състав „Фолклористи” от 
Крива паланка; а от Румъ-
ния гостуваха културно 
художественото дружество 
„Плави делия” от Семпе-
тер и оркестъра „Батини 
бечари” от Велики Семилуш.

Някои ансамбли се качваха 
на подиума на фестивала и по 
два пъти, а последния ден - на 
2 август Илинден, през деня 
бяха организирани и културни 
програми в Горна Лисина и 
Извор, в които заедно с тан-

цьорите от Босилеград учас-
тваха и фолклорни ансам-
бли от България и Сърбия.   

Фестивала откри кметът 
Владимир Захариев, а на 
закриването, присъстващите 
поздрави и директорът на 
Центъра за култура Воислав 
Божилов, който изтъкна, че 
с този фестивал Босилеград 
изпраща послание за мир, 
толерантност и сътрудни-
чество между балканските 
народи. „Въпреки различи-
ята в танците, културата и 

езика, ясно е, че балканските 
народи имат много общи 
неща, които ни свързват и ни 
дават възможност да живеем 
заедно в духа на приятвелство 
и взаимно разбирателство. 
Надявам се, че всички заедно, 
чрез песните и танците, сме 
дали принос към стремежа 
ни за създаване на по-добри 
условия за живот в тези 
пространства“, посочи той.   

П.Л.Р. 

* В последния ден на 
фестивала, заедно с 
фолклорния ансамбъл 
от Ранилуг от Косово,  
Босилеград бе домакин и 
на делегация от Община 
Ранилуг начело с кмета 
Градимир Микич. От 
сцената в училищния 
двор кметът на Ранилуг 
благодари на колегата 
си Захариев и на орга-
низаторите и му връчи 
харта с герба на тях-
ната община, а Заха-
риев му подари голяма 
снимка от фестивала.

* Главен спонсор на 
мероприятието е 
Община Босилеград, а 
тази година финансово го 
подкрепиха и Министерс-
твото на културата 
на Република Сърбия, 
ЕУ „Прогрес”, Нацио-
налният съвет на бъл-
гарите в Сърбия, Трейс 
ПЗП Враня, „Медголд 
изследвания” - Нови Бел-
град. В организацията на 
фестивала съдействаха 
основното училище, 
ученическото общежи-
тие, редица общински 
организации и ведомства, 
както и Сурдулишкият 
културен център.

Фоторепортаж от IХ-ия Международен фолклорен 
фестивал „Краище пее и танцува” 

Поздравително слово на директора на Центъра за култура Воислав Божилов по повод закриването 
на фестивала

Фолклорен ансамбъл “Слободан Алигрудич” - Подгорица, Черна Гора

Най-малките танцьори от танцовия ансамбъл към Центъра за култура

Танцов състав “Бистрица” от село Соволяно, Кюстендил
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Д-р Никола Йорданов съавтор на проект, който на Димитровградско донесе значителни средства 

8,5 милиона динара за популационна политика 

В с. Звонци 

Строеж на мини хидроелектроцентрала 

Äимитровградñка община неотдавна ñïе÷е-
ли 8,5 милиона динара за ñъôинанñиране 
на мерки на ïоïулаöионна ïолитика на 
меñтно ниво. По този ïовод ïроведохме 
разговор ñъñ ñъавтора на ïроекта д-р Íико-
ла Éорданов. 

* Г-н Йорданов, кой обяви 
конкурса за посочения про-
ект, от който Димитров-
градско получи внушител-
ните 8,5 милиона динара? 

- Обяви го кабинетът на министъра 
без портфейл Славица Джукич Дея-
нович, която се занимава с демог-
рафията и популационната поли-
тика в Сърбия. Става дума за т. нар. 
пилот-проекти, чрез които ще се 
тества популационната политика 
на местно ниво. Право да кандидатс-
тват имаха всички общини в Сърбия, 
които изпълниха двете условия – в 
бюджетите си да са предназначили 
средства за провеждане на мерки 
за подкрепа на семействата, съот-
ветно  насърчаване на раждаемостта, 
и да имат работно тяло или служи-
тел, който се грижи за демографи-
ята и популационната политика. 

* Колко средства република-
та е предназначила за целта? 

- За тази цел от републиканския 
бюджет са обезпечени 130 милиона 
динара безвъзмездни средства. Те са 
предназначени за съфинансиране на 
мерки, отнасящи се до насърчаване 
на раждаемостта, смекчаването на 
икономическата цена за отглеждането 
на деца, промовирането на здравето и 
особено на репродуктивното здраве, 
съгласуване между родителските 
задължения и задълженията от тру-

дово отношение, борбата с безпло-
дието, едукацията на населението... 

* Какъв бе интересът на об-
щините да кандидатстват? 

- Кандидатстваха 90 от общо 169 
общини, колкото ги има в Сърбия. Най-
много проекти пристигнаха от общи-
ните от Южна и Източна Сърбия – 36. 

* Кои общини спечелиха 
средства от конкурса? 

- Спечелиха седем общини от реги-
она на Южна и Източна Сърбия, пет 
от Войводина и три от Шумадия и 
Западна Сърбия. По-конкретно това 
са общините: Димитровград, Гаджин 
хан, Блаце, Църна трава, Житище, 
Голубац, Книч, Тръстеник, Шид, 
Власотинце, Бачка Топола, Сечан, 
Прокупле, Нова Варош и Ириг. 

* Подписани ли са вече 
договори за пренася-
не на средствата? 

- Да, в Белград на 20 юни от името 
на Община Димитровград договора 
подписа зам.-кметът Зоран Гюров. 

Своя подпис върху документа сложи 
и министърът без портфейл Сла-
вица Джукич Деянович, която, както 
вече напомних, в Правителството 
на Сърбия се занимава с демогра-
фията и популационната политика. 

* Вие сте съавтор на 
проекта. Кои са оста-
налите съавтори? 

- Съавтор е и д-р Ангел Йоси-
фов, радиолог в Общата болница в 
Пирот и член на Общинския изпъл-
нителен съвет в Димитровград, 
който се грижи за здравната област. 

* С колко средства ще участ-
ва местното самоуправление 
в реализирането на проекта? 

- Преценката за общите разходи 
за реализиране на мерките на попу-
лационната политика в Димитров-
градско за 2017 година възлиза на 
49 513 600 динара. От кабинета на 
министъра без портфейл ще бъдат 
отпуснати 8 526 242 динара или 17,20 
на сто, докато общината ще отдели 
40 990 000 динара или 82,78 на сто. 

Задължението на местното самоуп-
равление е да реализира проекта до 
15 декември и да представи отчет на 
кабинета на министъра без пертфейл. 
Практическото реализиранане на мер-
ките на популационната политика на 
местно ниво ще се следи в продълже-
ние на една година. Мерките, за които 
се прецени, че са с тенденция на прак-
тическа приемливост и устойчивост, 
ще се превърнат в законни решения. 

* Накрая, нека да ни посо-
чите бенефитите, които 
се очакват от реализи-
рането на проекта? 

- Бих ги разпределил в четири 
групи, тъй като именно толкова са 
и мерките на популационната поли-
тика. Първо, проектът цели да запази 
семейството. Семейството е основ-
ната клетка на обществото, ядрото 
на възпитанието, първата школа на 
живота... Едно семейство предоставя 
толкова, колкото е здраво. Свиде-
тели сме, че в днешно време семейс-
твото губи своето значение и все по-
малък е броя на сключените бракове. 

Второ, ще има икономически 
стимули с цел увеличение на раж-
даемостта. Безработицата, лошото 
материално положение и жилищ-
ните проблеми са основните въпроси, 
които пряко са свързани с поведе-
нието на хората на репродукционна 
възраст. Раждането на деца не би 
трябвало да влоши до значителна сте-
пен икономическото и общественото 
положение на семействата с деца. 

Трето, ще се засили съвеща-
телно-едукативната работа с насе-
лението и особено с хората на реп-
родукционна възраст, предвид че 
на младите им липсват знания и 
умения как да запазят здравето 
си и особено репродукционното. 

И четвърто, благодарение на про-
екта ще опитаме да спрем мигра-
цията на населението и особено на 
младите и репродукционно кадър-
ните хора. Продължителната безра-
ботица на младите е голям социа-
лен риск и предизвиква изселване 
от общината. Единственото трайно 
решение е откриването на работни 
места и настаняването на работа. 

 
Б. Д.

В с. Звонци започна 
изграждане на мини хид-
роелектроцентрала с мощ-
ност 380 киловатчаса. Инвес-
титор  е фирмата „Малка 
хидроелектроцентрала 
Звонци” Д.О.О. от Белград. 
Извършител на работите е 
„Симекс” Д.О.О. от Белград. 

Работите, които започ-
наха през юли месец тази 
година, ще продължат 
до края на 2020 година. 

Силата за задвижване на 
турбините ще се черпи от 
бързата ракитска бара. Тръ-
бите ще бъдат положени под 
пътя между селата Ракита и 
Звонци. Членът на Общинс-

кия съвет в Бабушница, към 
която община принадлежат 
и селата Звонци и Ракита, 
Саша Златанов пред вест-
ника ни сподели, че чрез 
органите на местното само-

управление в Бабушница е 
търсена гаранция, че пътят 
между посочените села след 
завършването на работите 
по поставянето на тръбите 
ще бъде саниран изцяло. 

Дали след изграждането на 
хидроелектроцентралата ще 
се открият и работни места за 
жители на този край, в Звон-
ско не можаха да ни дадат 
конкретен отговор. Във всеки 
случай е добре, че в този край 
поне нещо се работи в сто-
панската сфера. След закри-
ването на мината в с. Ракита 

през 60-те години на мина-
лия век и след съсипването на 
хотел „Мир” в Звонска баня 
преди 10-ина години, този 
край изпадна в изключително 
трудно икономическо поло-
жение, в резултат на което 
миграцията на работоспособ-
ните хора се увеличи рязко. 

Б. Д.
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Гост на „Ново Братство” – Цветанка Йотина, кмет на българската община Мирково 

Димитровград е гостоприемен град с прекрасни хора
Самодейци от българската 

община Мирково през пос-
ледните няколко месеца два 
пъти гостуваха в Димитров-
град. Единия път изнесоха 
програма пред платото на 
местната спортна зала. Про-
грамата особено ще бъде 
запомнена по традицион-
ните кукерски игри, при-
същи за българския народ. 
Един месец по-късно пред 
публиката в салона на Цен-
търа за култура самодейци 
от мирковските села Смол-
ско и Буново изнесоха изящна 
смесена програма от танци, 
хора, песни и драматично-
хумористични изпълнения. 
И по време на двете гостува-
ния в Димитровград само-
дейците от Мирковско бяха 
придружени от кметицата на 
тази малка българска община 
Цветанка Йотина. Членове на 
димитровградската органи-
зация на пенсионерите пък 
направиха възвратно посе-
щение на Мирковска община 
преди няколко седмици. Гла-
вен домакин им бе именно 
госпожа Йотина, с която по 
време на неотдавнашната ни 
среща в Димитровград прове-
дохме разговор за вестника ни. 

* Г-жо Йотина, два пъти 
бяхте в Димитровград 
или Цариброд. По-рано 
разбрахме, че тук има-
те приятели, с които от 
години поддържате топло 
и тясно сътрудничес-
тво. Как се чувствате 
в Димитровградско? 

- Димитровград или Цари-
брод, както ми е по-близко 
до сърцето, е един страхотен 
и гостоприемен град с пре-
красни хора. Много често 
идвам в Цариброд, много ми 
харесва. Тук имам много при-
ятели, даже и роднини. Тук 
съм често не само на лична 
основа, а се стремя личното 
да надградая и да го превърна 
в обществено. Заедно с при-
ятелите ми от тази община 
настояваме да мотивираме 
хората да се ангажират повече 
с традицята, бита и културата. 
Двата ни народа са братски, 
трябва да съхранят това, което 
са оставили дедите ни. Ние 
мирковчани най-напред дой-
дохме в Цариброд с кукерс-
кия ни ансамбъл, а след това 
две наши селски читалища 

износеха културна програма. 
Надявам се, че тя допадна на 
жителите на Царибродско. 
Ако аз трябва да кажа мне-
нието си за програмата, тя 
беше много добра и зареж-
даща. Видяхме фолкор, песни, 
танци... Става дума за само-
дейци, които не са платени за 
труда си. Те просто отделят от 
свободното си време, за да съз-
дават това удоволствие, което, 
надявам се, изпитаха всички 
присъстващи на проявата. 

Нека да отбележа, че 
направените археологи-
чески разкопки в Мирков-
ска община са доказали, че 
тя като поселение на древен 
народ съществува от 5 хиляди 
ходини преди Христа. Значи 
чувстваме се длъжни да съхра-
ним това, което имаме като 
наследство по отношение на 
културата, бита и традицията. 

* Нас царибродчани особено 
ни плени ентусиазъма на 
самодейците от двете села. 
Две малки български селца 
изнесоха съдържателна 
програма, която продължи 
почти два часа. И старо 
и младо се хванало в хоро, 
всички пеят, участват в 
драматични изпълнения... 
В Цариброд такова нещо 
днес почти е невъзможно 
да се види, г-жо Йотина... 

- Ще го има и при вас, ще 
го възбудите. И при нас едно 
време имаше упадък, но  осо-
бено след влизането на стра-
ната ни в ЕС видяхме, че всеки 
трябва да продължава да пази 
идентичността си. Европа се 
нуждае от нас, но трябва да си 
останем такива, каквито сме. 
Вижте, Европа е един букет, 
а ние сме част от този букет. 
Не може в букета да са само 
рози или само каранфили. 
Европа е един полски букет, в 
който трябва да има и синчец, 
и мак, и лайка..., и всичко, за 

което си припомним. И жито 
трябва да има, и ечемик... 

* Бихте ли ни предста-
вили Община Мирково 
с няколко изречения? 

- Намираме се на около 
60 километра от София. В 
състава на общината ни вли-
зат 5 населени места – Мир-
ково, като център на общи-
ната, и селата Буново, Смол-
ско, Бенковски и Каменица. 
Населението в общината ни 
е около три хиляди души, 
но сме големи по територия. 
Преди всичко развиваме земе-
делие и животновъдство. В 
територията на Мирковска 
община е разположено едно 
от най-големите предприятия 
в България за производство на 
меден концентрат – „Лаците-
мед” и хората са заети пре-
димно в него. След влизането 
на България в ЕС и след под-
крепата, която получихме 
оттам, хората започнаха да 
опитват да правят бизнес 
и това сериозен - строят се 
ферми, мандри... Според мен 
членството в ЕС за България 
се оказа много важно. Европа 
много ни помогна. Специално 
Община Мирково за предиш-
ния програмен период на ЕС 
от 2007 до 2013 г. е усвоила 
около 27 милиона лева. Бла-
годарение на получените 
средства, в три населени места 
подменихме изцяло водо-
проводните мрежи. Изграж-
даме тротоари, асфалтираме 
улици, санираме сгради... 

* След двата концерта на 
мирковчани в Димитров-
град спокойно може да се 
оцени, че между двете об-
щини е установено култур-
но сътрудничество. Според 
Вас какви са шансовете да 
се установят контакти 
и в другите обществени 
сфери. Ето Димитровград 
се нуждае от инвестито-
ри в стопанската сфера. 
Като дългогодишен кмет 
на една преуспяваща об-
щина, каквато е Мирков-
ската, и като изтъкнат 
политически деец, можете 
ли по някакъв начин да 
съдействате инвести-
торите от България да 
дойдат в Димитровград и 
да открият цехове тук? 

- Всичко и много зависи 
от политическата обста-
новка и стабилността на една 
държава. Ние народите, живе-
ещи в нашите братски страни, 
трябва да правим всичко по 
силите си да бъдем острови 
на стабилността. Бизнесът 
изисква стабилност, изисква 
постановленията в законите 
да са сполучливи. Системата 
като цяло трябва да е ста-
билна. В такъв случай бизнес-
мените биха били сигурни, 
че инвестицията им ще 
започне да се възпроизвежда. 

Винаги се открояват въз-
можности за сътрудничество 
и в други сфери. Община 
Мирково отдавна сътрудничи 
с царибродската неправи-
телствена организация „Бал-
кан АРХитрав”. Стараем се 
да направим с нея съвмес-
тно сътрудничество и да го 
пазим. Нека да припомня, че 
миналата година в с. Горни 
Криводол се проведе мероп-
риятието „Лятна школа по 
архитектура”, на която бъл-
гарските студенти от София 
бяха заедно със сръбските си 
колеги от Ниш. Тази година 
домакин на това мероприятие 
ще бъде Община Мирково. 
Следователно мисля, че двете 
общини имат много допирни 
точки. Освен в сферата на кул-
турата, ето сега с организира-
нето на посоченото меропри-
ятие се ангажираме и с про-
ектиране, възстановяване на 
стари сгради. Значи полека-
лека засилваме сътрудничес-
твото ни. Бих казала, че още 
сме във фазата на издирването 
на съвместните неща. Трябва 
най-напред добре да се опоз-
наем, да видим в кои сфери 
има нужда от нас, за да бихме 
могли по-късно да навлезем 
във фазата на съвместното 
реализиране на проектите. 

* Доколкото сме добре 
запознати, кмет на Мир-
ковска община сте от 12 
години. Бихте ли се пред-
ставили накратко пред 
читателите на вестника 
ни? Предвид, че сте дама 
имате право да не посочва-
те годината на раждането. 

- А, не, ще кажа и това. 
Родена съм през 1953. Майка 
ми е от Куманово, така че се 
чувствам малко като интер-
национална личност. По про-

фесия съм икономист и съм 
майка на три деца. Голямата 
ми дъщеря е завършила меж-
дународно право и е адвокат в 
САЩ. Има собствена кантора 
и е проподавател в универси-
тета, в който се е дипломи-
рала. Синът ми се занимава 
със земеделие и обработва 5 
хиляди декара земя. Сее, жъне 
и гледа 120 крави. Той е с мен 
и мъжа ми в Мирково. Сред-
ното ми дете, т.е. втората ми 
дъщеря, е омъжена в Чавдар. 
Тя има фирма, която се зани-
мава със спедиторски работи 
и международен транспорт. 
Освен това семейството й има 
стадо от 120 биволи. Неотдавна 
кандидатстваха за получаване 
на средства по европейски 
програми и спечелиха, така 
че сега се готвят да строят ман-
дра, с която искат да затво-
рят производствения цикъл. 

Занимавам се с политика 
от 1989 година. Споделям дяс-
ната идеология и я отстоявам. 
Залагам на принципа, че 
всеки, който се труди, трябва 
да получи, а не на принципа 
„работиш, не работиш – тол-
кова ти се плаща”. Както и в 
живота, така и в политиката 
трябва да има състезание, 
конкуренция, за да се получи 
качество. Като кмет съм пред-
ставител на Реформаторс-
кия блок и се гордея с това. 

Работила съм 20 години 
като секретар на генералния 
директор на „Лацитемед”. 
След като напуснах фирмата, 
през 2001 г. се заех с частен 
бизнес. През 2007 г. се канди-
датирах за кмет на Мирковско 
и спечелих. Преди това бях 
общински съветник и пред-
седател на общинския съвет. 
Сега карам третия си ман-
дат на кметския пост. Значи 
начело на Мирковска община 
съм не 12, а 10 години. Ако 
бъде живот и здраве и ако даде 
Господ, ще изкарам и третия 
си мандат и ще бъдат и цели 
12 години. При нас в Бълга-
рия е хубавото, че кметът се 
избира пряко от народа, а не 
от общинския съвет. Това е 
много важно, а не 10 човека 
в Общинския съвет да изби-
рат кмета. Това е мажорита-
рен избор и си наясно хората 
дали те искат или не те искат. 
Аз съм сигурна в хората, а 
те май и нататък ме искат. 

Разговора води: Б. Димитров 
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В Старческия дом в Димитровград 

Мощностите са пълни 
* Предñтоят работи ïо ïреуреждането на манñардното ïроñтранñтво и монтиране на аñанñьор. 

Започват работите 
по реконстуркция на 
димитровградското 
училище 

В Димитровград започнаха работи по 
реконструкция на сградата на Основното 
училище „Христо Ботев”, за която цел от 
републиканския бюджет са отделени значи-
телни средства. Работите ще се провеждат 
по етапи. Училището е задвижило инициа-
тива за отсрочване на учебната година за 18 
септември. Според процедурата местното 
самоуправление вече е взело такова решение, 
за което съгласие трябва да даде републикан-
ското министерство на просветата. Отговора 
от министерството се очаква до няколко дни. 

Директорът на ведомството Катарина Симе-
онова каза, че по време на провеждането на 
работите училището ще работи на две смени. 
Тя добави, че сигурността на децата ще е на 
пръво място. За това ще се грижат предимно 
заетите в училището, но и родителите на децата. 

Същевременно с реконструкцията на 
сградата в училищния двор ще се построи 
и бюст на Христо Ботев, чието име учили-
щето носи. Работите по поставянето на бюста 
би трябвало да бъдат завършени до Деня 
на Димитровградска община - 21 септем-
ври. На откриването на бюста би трябвало да 
присъства и вицепрезидентът на Република 
България Илияна Йотова, която по време на 
визитата си в Димитровградско през май т.г. 
посети училището и символично постави 
първия камък за построяването на бюста. 

Б. Д.

В Старческия дом в Димит-
ровград или, както офици-
ално сега се нарича това 
социално ведомство – Дома 
за престой на стари лица, 
мощностите в момента са 
натоварени стопроцентово 
и дори е изготвен списък 
на чакащи да бъдат при-
ютени във ведомството хора, 
заявиха пред „Ново Братс-
тво” тамошни служители. 

Мощностите на обекта 
са за 90 стари хора, обаче 
новината е, че се действа по 
въпроса за тяхното увеличе-
ние. От Министерството по 
труда, заетостта, социалните 
и борчески въпроси са одоб-
рени 28 милиона динара за 
преуреждане на мансардното 
пространство. Запланувано е 
изграждане на стаи, в които 
биха можали да се настанят 
още 40 клиенти. От посоче-
ното министерство са одоб-
рени и 6,3 милиона динара за 
поставяне на асансьор, като по 
тоя начин ще бъде улеснено 
движението преди всичко 
на настанените там стари 
хора, но и на заетите. Двете 
посочени работи ще се реа-
лизират до края на годината. 

Ето и някои от характер-
ностите на водоемството, за 
което сведенията красноре-
чиво показват, че голям брой 
заинтересовани чакат да се 
настанят в него. Ползващите 
услугите обитават в стаи на 
приземния и на първия етаж. 
В приземието са т.нар. неза-
висими и полузависими кли-
енти (в съответствие с офи-
циално квалифициране, това 
са клиенти с III и IV степен 
на подкрепа), докато на пър-
вия етаж са т.нар. зависими 
клиенти (с I или III степен на 
подкрепа, сиреч – те са слабо 
подвижни и се нуждаят от по-
големи грижи). В приземието 
има 14 стаи с по едно, 10 стаи с 
по две и 4 стаи с по три легла, 
докато на етажа има 6 стаи с 
по две и 8 стаи с по четири 
легла. Процесът на работата 
във ведомството се провежда 
чрез дейностите на службите 
за: експертна работа, общи и 
финансово-счетоводителни 
работи, здравна защита, прех-
рана на ползващите услугите 
и поддържане на хигиената и 
пране на дрехите и бельото. 

С цел обезпечаване на соци-
ална и материална сигурност 
и възможно по-лесното при-
способяване към условията 
за живот във ведомството, на 
клиентите се оказват услуги 
на експертно социално ниво, 
отнасящи се до: организиране 
на приема и настаняването, 
сътрудничество с Центъра за 
социални грижи, посредс-
твом което нуждаещите са 
настанени в Дома за стари, 
адаптиране към условията 
във ведомството, помощ при 
регулирането на брачните и 
семейни отношения, поддър-
жане на контакти с членовете 
на семействата и роднини на 
клиентите, организиране на 
правото на здравна защита 
и правото на материално 
обезпечаване в рамките на 
пенсионното и инвалидно 
осигурчване, намеса и пос-
редничество при други инс-
титуции, подтикване на 
клиентите да провеждат 
дейности, които способстват 
за душевното и физичес-

кото им здраве, диагностика 
и настойничество, помощ в 
натура, джобни пари и др. 

В Дома за стари оказват 
здравни услуги въз основа на 
верифицираното изпълнение 
на условията за оказване на 
услугу на първичната здравна 
защита, каквито са: профилак-
тика на болестта, рано откри-
ване на болестта, лечение, реа-
билитация и продължителна 
реабилитация, здравно-въз-
питателна работа, система-
тически прегледи, изпращане 
на допълнителни диагнос-
тически прегледи и изпра-
щане на болнично лечение. 

Лекарските прегледи се 
провеждат в кабинета или в 
стаите на клиентите по време 
на първата смяна. След това 
лекарят може да бъде консул-
тиран по телефона в следобед-
ните часове, по време на уик-
енда, докато в спешни ситуа-
ции се ангажира и службата за 
Спешна медицинска помощ 
към местния Здравен дом. 

Б. Д.

Бележка 

Халал да им е парата,  
която изкарват! 

Това лято работници от 
„Комуналац” подменят водо-
проводните тръби на улица 
„Васил Левски”. Слънцето пек-
нало, 40 градуса, а те работят. 
Всъщност, кой знае колко е 
била температурата? Знае се как 
официално се измерва - термо-
метъра, когато е на два метра от 
земята, над тревиста повърхност 
и в сандъче с пролуки, та да има 
течение. На асфалта може би 
е достигала и цели 50 градуса.

Аз не бих издържал и да раз-
бирам нещо от водопроводчес-
кия занаят, мислех си. Да вляза 
в изкопания канал по тази жега 
и долу нещо да човъркам, да 
стягам жилите… Май там би си 
и останал! Дори и такава мисъл 
ми минаваше през главата. 

Един горещ ден дойдоха 
работниците някъде около 6 

часа сутринта. Работиха през 
целия ден. Видях ги през същия 
ден как си тръгват около 23 часа. 
Част от домакинствата на ули-
цата този ден, поради ремонта 
на мрежата, нямали вода. Работ-
ниците бързали същия ден да 
завършат работите та хората час 
по-скоро да получат вода. Осо-
бено ме впечатли едно обръс-
нато до глава момче. Толкова 
почерняло, като негър прили-

чаше. Не му знам името, но не 
е и важно, в „Комуналац” знаят 
кой е. Ако не се лъжа, на едното 
му ухо забелязах обица. Мина-
вайки по улицата не можах, а 
да не му подхвърля: „Слагай 
някаква шапка, бе, ще получиш 
слънчев удар. Вземи и някакви 
очила”. С работниците през 
цялото време бяха и ръководите-
лите им – Ивица Тасев и Ивица 
Величков. И те по горещината 
стояха без шапка и без очила. 

Ах, какви работници имали 
в „Комуналац”! 

Браво, момчета! И 100 хиляди, 
и 200 хиляди динара заплата да 
ви дадат, евала! Нека да изпол-
звам и турския израз, който си е 
и „наш” – халал! И още веднъж 
– халал! 

Но… Има обаче и едно „но”. 
Работете, работете, но и здра-

вето си пазете. И със здравето 
е същото, както и с всичко 
останало. 

Б. Д. 

Êръводарителñка 
акöия в Äимитровград 

Отзоваха се 
56-има

Петата акция по кръ-
водаряване в Димит-
ровград се оказа изклю-
чително успешна, тъй 
като се отзоваха 56-има 
хуманни граждани. 

Организаторите от 
Института за кръвопре-
ливане от Ниш и местната 
организация на червн 
кръст изказаха голяма 
благодарност към гражда-
ните за хуманния им жест.  

Следващата – шеста по 
ред кръодарителска акция 
в Димитровград, ще се 
проведе в края на месеца. 

Д. С. 
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Пети Международен  
художествен пленер  

„Краище 2017“

Александър Христов, ученик на  
випуска в босилеградската гимназия

Бъдещ фармацевт

От 8 до 18 септември в Димитровградско 

Пленерът „Погановски манастир” 
за 25-и пореден път 

Престижното призна-
ние ученик на випуска в 
босилеградската гимназия 
тази година бе присъдено 
на Александър Христов. По 
време на образованието си 
той не е получавал оценка 
под пет, а преподавателите 
му не пестят комплименти за 
неговата упоритост, съсредо-
точеност към задълженията 
и постоянното желание за 
усвояване на нови знания. Той 
не само, че е първенец в учи-
лището, но е и момче с всес-
транни интереси в областта 
на науката и изкуството. 

Какво за теб пред-
ставлява наградата 
ученик на випуска 
и как се чувстваш 
след този успех?

- Престижното признание 
за мен представлява огромна 
чест и своеобразна награда за 
дългогодишния ми упорит 
труд и всеотдайност към уче-
нето. Обаче същевремено ме 
и задължава да го оправдая с 
още по-сериозна и упорита 
работа, да продължа усър-
дно да уча и да отбелязвам 
успехи. Изключително съм 
щастлив от полученото при-
знание и изказвам голяма 
благодарност към учителите 
за оказаното им доверие. 

Трудно ли се стига до 
тази титла и как-
во е необходимо да 
се добереш до нея? 

- Първо и основно е да 
бъдеш трудолюбив, упорит 
и постоянно да имаш жела-
ние да напредваш. Още като 
малък започнах да чета книги, 
които родителите редовно 
ми купуваха. Освен че вни-
мателно слушах преподава-
телите по време на часовете и 
всекидневно учех по няколко 

часа, постоянно настоявах да 
разширявам знанията си чрез 
най-различни енциклопе-
дии и други книги, интернет 
и т.н. Учех самостоятелно и 
рядко се случваше да потърся 
помощ от родителите и от 
учителите. Винаги се ста-
раех добре да си организи-
рам времето след учебните 
занятия и винаги си намирах 
начин как да съчетая ученето 
и времето за развлечение. 

Осъществявал си 
изключителни успехи 
и на ученически със-
тезания по различни 
предмети. Разкажи 
ни нещо за участи-
ето ти и успехите 
от състезанията?

- Още от основното учи-
лище редовно участвах в 
ученическите състезания, 
както и в  извънучебните дей-
ности, които организираше 
училището. Освен награди от 
републикански състезания по 
български език и успехи от 
окръжни състезания по раз-
лични предмети, тази година 
бях част от екипа на нашата 
гимназия, който се представи 
добре в републиканското 
съревноване по математика, 
организирано от математи-
ческото дружество „Архиме-
дес” в Белград. Участвал сам и 
в обучения по социална ант-
ропология в Изследовател-
ната станция в Петница, както 
и в семинарите, посветени на 
евроинтеграциите, органи-
зирани от Фондация Българ-
ска Памет в България и др. 

Къде смяташ да 
продължиш обра-
зованието си?

- Образованието си ще 
продължа във факултета по 
фармация в Белградския 
университет. Освен на този 
факултет, едновременно 
кандидатствах и във факул-
тетите по медицина и физи-
кохимия и въпреки изключи-
телно силната конкуренция, 
успешно взех кандидат-сту-
дентските изпити във всич-
ките три факултета. Накрая 
обаче избрах фармацията.

Защо се определи точ-
но за фармация? 

- Според мен тази профе-
сия има бъдеще. Макар че не 

съм материалист, смятам, че 
фармацията е добре платена 
професия и просто пред-
лага големи възможности. 
От друга страна и майка ми 
Тодорка е фармацевт, която 
също се е дипломирала във 
факултета по фармация в 
Белград, а сега е собственик 
на частна аптека в Босилеград.   

Въпреки че редовно е учил 
по всички предмети, учени-
кът на випуска ни разказа, че 
най-голям интерес изпитва 
към историята на изкуст-
вото, философията, социо-
логията и антропологията, 
както и към природните 
науки - биология и химия. 

В семейството на Алек-
сандър са баща му Душко, 
който се занимава с частен 
бизнес и е собственик на 
железарски магазин, майка 
му Тодорка - фармацевт и 
собственик на аптека и по-
възрастният му брат Иван, 
който следва медицина в 
Белградския университет.

П.Л.Р.

* Александър посочи, че 
макар че тази година 
босилеградската гимна-
зия са завършили едвам 
38 ученици, във випуска 
е имало много силни 
отличници, сред които са 
Наталия Йосивов, Тияна 
Апостолов, Ивана Вла-
димиров, Олгица Алек-
сандров, Ненад Милев, 
Симона Стоянов и други.

*Заедно с всичките уче-
ници на випуска от сред-
ните училища в Сърбия  
Александър присъства 
на приема, който тра-
диционно в края на юни 
организира престоло-
наследникът Алексан-
дър Караджорджевич в 
Белия двор в Белград. Босилеградското сдруже-

ние ПИНУС с подкрепата на 
Община Босилеград от 1 до 
8 август организира 5. Меж-
дународен художествен пле-
нер под название „Крайще 
2017“, в който се включиха 
11 художници от Боси-
леград, България и Сърбия. 

Всеки участник  в пленера 
е трябвало да нарисува по 
две картини, които ПИНУС 
е предоставил на oбщината. В 
края на пленера във фоайето 
на първия етаж в сградата 
на Общинското управление 
бе организирана изложба 
на творбите, създадени по 
време на мероприятието. В 
присъствието на голям брой 
любители на изобразителното 
изкуство, изложбата откри 
кметът Владимир Захариев. 
Поздравявайки художни-
ците и присъстващите, той 
каза, че организирането на 
пленера е от голямо значение 
за Босилеград и изтъкна, че 
общината винаги е готова и 
в бъдеще да подкрепя такива 
мероприятия. Председате-
лят на сдружение ПИНУС 

Микица Василев връчи сер-
тификати на всички худож-
ници, участници в пленера.

Експозицията предизвика 
особен интерес сред люби-
телите на изобразителното 
изкуство в нашия град, които 
имаха възможност да се въз-
хищават на изключителните 
творби, изработени в най-
различни техники и стилове. 

В 5-ия Международен худо-
жествен пленер „Крайще 
2017” участваха: Сашко Ефти-
мов от Перник, Мая Николич 
от Белград, Бисер Лапев от 
Кюстендил, Илона Захариева 
от Кюстендил, Даря Ефтимова 
от Перник, Пламена Димит-
рова от Кюстендил, Силвия 
Богич от Неготин, Евгени 
Серафимов от Кюстендил, 
Любиша Пенев от Босилеград, 
Александър Захариев - Каз-
мир от Босилеград и Ивана 
Миланов от Босилеград. В 
пленера взе участие и осем-
годишната Сашка Милади-
нов, чиито рисунки също бяха 
представени на изложбата. 

П.Л.Р.

* Ще у÷аñтват 10 художниöи от Сърбия и България. 

Художественият пленер „Погановски 
манастир” тази година ще се проведе за 25-
и пореден път, но не през периода както 
беше досега, а през пръвото деседневние 
на август, а от 8 до 18 септември. Измене-
нията са извършени предимно заради лет-
ните жеги, които са пречили на участни-
ците в проявата през изминалите години. 

Ръководителят на димитровградската гале-
рия „Методи Мето Петров” Зоран Андонов 
ни предостави списъка на участниците в таз-
годишния пленер. Те са: Михаела Каменова и 
Емил Чолаков от София, Станимир Видев и 
Емил Атанасов от Пловдив, Даниела Димит-
риевич, Горан Митич и Миодраг Анджелкович 
Дая от Ниш, Соня Спироска Остоич от Баня 
Лука, Димитрие Коларевич от Нови Сад и 
Зоран Митич от Ниш. Всички са с академично 
образование. Михаела Каменова е скулп-
тор, останалите участниците са живописци. 

Както и досега художници ще сътворя-
ват творбите си в непосредствена близост 
до манастира „Св. Йоан Богослов”. Къде ще 

бъдат настанени още не е известно, имайки 
предвид, че тази година ще бъде обявен кон-
курс за настаняване на участниците в пленера. 

Организатори на проявата ще са 
Община Димитровград, съответно мес-
тният Център за култура и Галерията 
„Методи Мето Петров”, която работи 
в рамките на това културно ведомство. 

 
Б. Д. 
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Свето Преображение Господне

Тържествено въдворен новият Нишки епископ Арсений

На 6/19 август Православна църква отбелязва един 
от най-светлите си празници и един от дванадесетте 
най-големи празници през годината – Преображе-
ние Господне. Тоя празник е установен в първите 
векове на християнството и ни напомня едно от най-
важните евангелски събития – явяването на Господа 
в небесната слава пред трима от учениците Си. 

Юдеите не узнали в Христа очаквания Месия. Те 
старателно изучавали пророчествата, но превратно 
тълкували техния смисъл. Не разбрали, че в тях се 
говори за небесно, а не за земно царство, за вечни 
блага, а не за светски изгоди. Дори самите апостоли 
не били съвсем чужди на подобни земни помисли, 
макар и да повярвали, че Исус е очаквания Месия. 
Те също се надявали, че Исус Христос ще възстанови 
израилското царство, спорели помежду си кой от тях 
ще бъде тогава най-голям. За тях било недопустимо, 
че Исус Христос, Син Божи и Спасител на света, ще 
понася страдания и унижения от людете. Това им се 
показало несъвместимо с Неговото величие и слава. 

Господ обаче често беседвал с учениците си за 
Своите страдания. Той казвал, че Нему предстои 
да бъде отхвърлен от първосвещениците и книж-
ниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. 
Сърцата на учениците се изпълвали със скръб от тия 
думи и Петър, който малко преди това изповядал 
Божеството на Спасителя, Му казал: “Пази Боже! 
Това, Господи, няма да стане с Тебе!” Но Спасителят 

строго укорил Петър и му казал, че той мисли не 
за онова, що е Божествено, а за това, що е човешко. 

Скоро след тая беседа с учениците Си, за да 
укрепи вярата им и да ги отвлече от земни помисли, 
Господ се показал на трима от апостолите в небесна 
слава. Като взел със Себе си Петър, Яков и Йоан, Той 
се изкачил с тях на Таворската планина в Галилея. 
Тук Той се отдалечил малко от тях и започнал да 
се моли. Учениците в това време заспали. Когато 
се пробудили, видели Исус преобразен: лицето 
Му се изменило и светело като слънце; дрехите Му 
станали бели като сняг. С Него имало двама мъже, 
сияещи от слава, Мойсей и Илия, които беседвали с 
Него за предстоящите Му страдания и за края Му в 
Йерусалим. Петър, поразен от това, което виждал, 
казал на Исус: “Господи, добре е да останем тук. 
Да направим три сенника: за Тебе един, един за 
Мойсей и един за Илия!” Като говорел, изведнъж 
светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, 
който казвал: “Този е Моят Син възлюбен, в Когото 
е Моето благоволение! Слушайте Него!” Учениците 
паднали ничком от страх. Но Господ се допрял 
до тях и им казал: “Станете, не бойте се!” И като 
станали, те видели само Исус Христос в обикнове-
ния Негов вид. След това слезли от планината. А 
Той им забранил да говорят за това, което видели, 
докато Син Човечески не възкръсне от мъртвите.

Събитието било предназначено да предпази 
апостолите от униние и съмнение при вида на 

Христовите страдания и да укрепи вярата им. 
Учениците чули гласа на Самия Бог; двама най-
велики представители на Стария Завет – Мойсей 
и Илия, засвидетелствали със своето явяване, че 
Исус е действително Оня, за Когото предсказвали 
пророците. Обкръжени от небесна слава, тия 
св. мъже беседвали с Исус Христос за Неговите 
спасителни страдания и доброволна смърт. Най-
после, това чудно явление трябвало да отвлече 
апостолите от земните помисли за величие, като 
ги направи свидетели на небесната слава на Христа.

За всички вярващи християни и до днес Преоб-
ражение Господне е свързано с промяна и с нова 
надежда. Затова празникът се отбелязва в края на 
християнската църковна година. Традицията пове-
лява на този ден да се освещават плодовете. Прието 
е, че е най-добре в храма да се носи първата чепка 
откъснато грозде, за да бъде благословено от свеще-
ника. За първи път то се освещава в храма и се яде на 
празника, преди това не би трябвало да се яде. В Све-
тата Литургия се прибавя специален Тропар (молит-
вено песнопение) за “Освещаване на гроздето”. 

Преображение Господне е времето, когато 
дните видимо намаляват и вече се очаква студът. 
Всеки трябва да се размисли, да си спомни, че е 
имало много случаи, когато е бил лош и ето, сега 
е времето да се преобрази и да стане по-добър.

Подготви Д. Христова

Епископ Арсений Главчич 
е новият епископ на Ниш-
ката епархия. Тържестве-
ното въвеждане в длъжност 
на новия нишки архиерей 
стана на 13 август на Светата 
Литургия в нишката Съборна 
църква, която отслужи Негово 
Светейшество Сръбският пат-
риарх Ириней в съслужение 
с архиереи, представители на 
СПЦ, Българската, Кипърс-
ката и Еладската църкви. 

Светият синод на Сръб-
ската православна църква 
на заседание през май месец 
т.г. реши да назначи епис-
коп Арсений за управител 
на Нишката епархия, с което 
той стана 46-ият й епис-
коп. Еперхията дълго време 
беше без управител, а длъж-
ността на нейн администра-
тор изпълняваше епископ 
Рашко-призренски Теодосий.

Новоизбраният нишки вла-
дика в обръщението си към 
присъстващите между дру-
гото каза, че за него е огромна 
чест Архиерейският събор на 
СПЦ и Негово Светейшество 
патриарх Ириней да го избе-
рат да бъде наследник на епис-
копския престол на Нишката 
епархия, която е още от апос-
толски времена. „Това още 
повече ме прави отговорен 
да служа на Бога и на народа, 
имайки за пример всичките 

мои предшественици“, каза 
той. От името на Българската 
Православна църква на тър-
жеството по въдворяването 
присъства Белоградчишкият 
епископ Поликарп, викарий 
на Видинския митрополит. 
Двамата епископи са връст-
ници и имат трайно братско 
приятелство от студентските 
си години в Солунския уни-
верситет. По време на тър-
жеството епископ Поликарп 
поздрави Негово Светейшес-
тво Сръбския патриарх Ири-
ней от името на Българския 
патриарх Неофит и от името 
на Видинския митрополит 
Дометиан. Той отправи бла-
гопожелания и към новия 
Нишки епископ Арсений, за 
здраве, дългоденствие, както 
и да пребъде приятелството 
между тях двамата, което да 
се отразява благоприятно и 
между двете сестри право-
славни църкви. След което 
епископ Арсений, изказвайки 
благодарност към братята 
архиереи от другите помес-
тени павославни църкви, каза 
и следното: “Особена благо-
дарност изказвам към Негово 
Преосвещенство Белоград-
чишки епископ Поликарп 
от сестринската ни Българ-
ска Патриаршия, за неговата 
братска любов и молитви“. 

Нишката епархия е една 
от 34-те епархии на Сръб-
ската православна църква 
със седалище в град Ниш. Тя 

е разделена на 12 архиерей-
ски наместничества, едно 
от които е и Пиротското, 

към което принадлежат и 
Димитровград и Бабушница. 

С.Б./Д.Х.

Владиката Арсений е на 
39 години, роден е в гр. 
Вършац, където завър-
шва основно училище през 
1993 година. След това се 
записва в Богословското 
училище „Свети Сава“ в 
Белград, което завършва 
с отличен успех през 1998 
година. Образованието си 
продължава в Православния 
богословски факултет в 
Белград. По време на следва-
нето два пъти заминава за 
усъвършенстване на руски 
език в Москва. С  магис-
търска степен се сдобива 
в Солунския универси-
тет, където в момента 
следва докторантура. 

Възстановено е  
снабдяването  
с лекарства в  
държавната аптека

След проблемите около снабдяването с 
лекарства босилеградската държавна аптека 
отново разполага с почти всички видове лекарс-
тва, от които местните пациенти се нуждаят 
всекидневно. Аптеката стопанисва в състава на 
„Аптека Враня”, а с проблемите около снаб-
дяването се бори още от миналата година.

Началникът на босилеградската аптека 
Оливера Григорова изтъква, че пациентите не 
трябва да се притесняват, тъй като заведени-

ето е добре заредено с различни видове ана-
лгетици, антипиретици, антиревматици, бол-
коуспокояващи медикаменти, антидепресиви 
и други лекарства, които се дават по лекар-
ско предписание, или се купуват без рецепта.

Въпреки че в момента снабдяването с лекарства 
в босилеградската държавна аптека е нормализи-
рано, в момента не е известна съдбата на държав-
ните аптеки, включително и на тукашната. Неофи-
циално узнаваме, че на заетите в аптеките, които са 
в състава на „Аптека Враня”, е предложена соци-
ална програма, с цел съкращаване броя на заетите. 

Освен държавната в Босилеград същес-
твува и една частна аптека, в която също 
се дават  лекарства по лекарска рецепта. 

П.Л.Р. 



18 август 2017 година �()Образование - Култура

Записване на кандидат-студенти от българските  
общности извън България в българските университети 

351 кандидат-студенти са приети на първо класиране 

От общо 455-те кандидатствали на първо 
класиране  приети са 351 кандидат-студенти 
от традиционните български общности в 
Украйна, Сърбия, Косово, Казахстан и други 
страни за обучение и придобиване на образо-
вателно-квалификационна степен „бакалавър” 
и „магистър“ след средно образование за 
учебната 2017/2018 година. 222-ма са класи-
раните от Украйна, 100 са от Сърбия, 27 - от 
Косово, 1 - от Казахстан и 1 от други страни.

Кандидат-студентите от българските 
общности са кандидатствали за почти 
всички специалности. Най-много жела-
ещи да учат в България са избрали меди-
цина, компютърни науки, икономика, 
туризъм, транспорт и политически науки.

Университетите, които са предпочетени 
от младежите от българските общности, 
са: Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“, медицинските университети в 

София, Варна, Пловдив, Плевен,  Иконо-
мическият университет - Варна и Висшето 
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 
- Варна. Тази година се наблюдава увели-
чение на кандидат-студентите от Украйна.

Информацията е публикувана на 
сайта на Министерството на Образова-
нието и науката на Република България.

П.Л.Р.

Разговор с  известната българска  
писателка Силвия ТОМОВА

Пише антивоенен роман,  
но не спестява тежки  

и батални сцени
С ïиñателката Силвия Òомова, ÷иéто роман „Òит от Íикомедия“ излезе 
на ñръбñки език ïрез 2013 г., ñе ñрещнахме в Äолна Ëюбата. 

Пример за подражение  

Свърхдобър ученик, но и трудолюбив „човек”

До края на годината ще 
бъде публикуван и нови-
ят ви  роман „Грохот“.  
Какъв е сюжетът?

- Сюжетът е исторически 
и проследява периода от 
1-ви март 1941 година до 6 
април същата година, когато 
над Кюстендил и покрайни-
ните на София е извършена 
първата бомбардировка по 

време на Втората световна 
война. България се присъе-
динява към Тристранния 
пакт, тъй като нито един от 
другите участници в евро-
пейския конфликт до онзи 
момент, не предлага завръща-
нето на Егейска Тракия към 
пределите на родината. В 
началото на март министър-
председателят Богдан Филов 
подписва в двореца „Белве-
дере“ във Виена договора за 
присъединяването, а същият 

ден елитната 12-а армия на 
фелдмаршал Вилхелм Лист 
пресича Дунав от Румъния 
и стъпва на българска тери-
тория, откъдето войските 
се канят да се прехвърлят 
в Гърция за предстоящата 
операция „Марита“. Рома-
нът е антивоенин, но не спес-
тява тежки и батални сцени. 

Това е третият ви 
исторически роман?

- Да, това е третият исто-
рически роман след „Тит от 
Никомедия“ и „Печатарят“, 
който разказваше за съдбата 
на първия български печатар 
Яков Крайков, живял и тво-
рил през 16-и век във Венеция. 
Крайков е роден в същия край, 
в Краище, където се намира и 
Босилеград. Първата поло-
вина на миналия век всички, 
които населяват тези земи на 
запад от Кюстендил, са нари-
чали Яков – Яков Каменички. 

Читателите в Сърбия  
познават творчест-
вото ви. Можем ли да 
очакваме представя-
нето на романа „Гро-
хот“ в Босилеград?

- Да, обещавам да  пред-
ставя новата си книга в Боси-
леград, веднага след като 
романът излезе от печат.  
Много ще се радвам, ако 
това може да стане в биб-
лиотеката в Долна Любата.

 
С.Б. 

Най-добрия ученик на димит-
ровградското основно училище 
от по-миналата година и сега 
един от най-добрите ученици 
на димитровградската гимназия 
Боян Станчев тези дни видяхме 
как работи в едно местно питейно 
заведение. Разбрахме, че през 
лятото е търсил и намерил работа, 
за да даде принос в подобряване 
на нелекото финансово положе-
ние на семейството му. С майка 
си Таня и двете си по-малки сес-
трички Боки живее в социално 

жилище от 26 квадрата, но това 
не му пречи в училището да отбе-
лязва изключителни резултати. 

Пръви клас на гимназията тази 
година трудолюбивото момче 
завърши със средна бележка 5,00. 
Участва успешно в няколко учени-
чески съревнования по различни 
предмети. На републиканското 
по български език спечели първо 
място. В гимназията днес се гор-
деят, че е техен ученик. Те всъщ-
ност се избориха за него, пред-
вид, че най-напред бе приет в 

пиротската гимназия. Боки през 
това лято си заработи пари и за 
море. От майка му разбрахме, 
че от надниците, изкарани през 
лятото в заведението, е купил 
подаръци на нея и сестричките си. 

Новата учебна година ще 
започне наскоро. Боян обещава, че 
вниманието си отново ще съсредо-
тичи върху ученическите задълже-
ния и пак ще бъде един от най-сил-
ните ученици в гимназията. Не се 
съмняваме. Смело напред, Бояне! 

Б. Д.

През фотообектива 

Дали ще стане  
„мост на любовта”?! 

Мостът за пешеходци, който 
свързва спортния комплекс 
„Парк” и квартала „Йокшина 
махала”, бе построен преди 

няколко години. Минавайки по него неот-
давна, забелязахме няколко катинара увис-
нали по оградата му. Дали влюбените двойки 
по този начин се „заклеват на вярност”? 

Дали и той ще стане като прословутият 
мост във Върнячка баня, който 
„служи за тази цел”? Дали...? Въз-
никват бройни въпроси, обаче 
отговори на тях може да даде 
само времето, което е пред нас. 

Б. Д. 
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Димитровградски футболист в Литва 

Неманя  
Иванов член 
на „Атлантис” 

Международна регата 
„Власинско езеро 2017”

 Шеста поредна еко регата се проведе 
на Власинското езеро миналия уикенд. 

Елитът от около 40 екипажа от Бълга-
рия, Македония и Сърбия и този път с каяк, 
кану-каяк и рафтинг плухава по Власинския 
язовир на 1300 метра надморска височина. 
Състезанието по спортно ветроходство е с 
показен характер и в него могат да участват 
както любители, така и професионалисти.

„Целта на регатата е, преди всичко добро 
забавление, спортно настроение н представяне 
на плавателни еко системи, защото в събитието  
участват само еко плавателни съдове”, заяви 
директорът на Туристическата организация в 
Сурдулица Биляна Николич. Според думите й 
Власина оживява през август. Вече се е провел 
триатлонът, а до края на месеца ще се органи-
зира и прочутото межуднародно туристическо-
гостилничарско мероприятие „Сомовиада”.

 
С.Б.

IV-ото Mеждународно  
изкачване на Църноок 

ФК “Младост” се готви 
за новото първенство

Около 300 алпинисти и 
любители на природата от 
Сърбия, България и Маке-
дония се включиха в четвър-
тото поредно Mеждународно 
изкачване на връх Църноок, 
което на 12 август организи-
раха Спортното дружество 
за планинарство „Младост“ 
и Община Босилеград. Освен 
членове на „Младост“ и 
Планинарското сдружение 
„Долна Любата”, в изкачва-
нето участваха и планинари 
от Ниш, Лесковац, Пирот, 
Враня, Сурдулица, София, 
Перник, Брезник, Кюстендил, 
Пехчево, Скопие, Куманово, 
Тетово и от други градове 
от трите посочени страни.

Мероприятието откри 
кметът Владимир Захариев 
в местността Обе реки, откъ-
дето планинарите потеглили 
към Църноок и най-високия 
му връх от 1881 м надмор-
ска височина, който също се 
нарича Църноок.  Пътеката от 
Обе реки до връха Църноок е 
с обща дължина от около 11 
километра, а разликата във 
височината между началната 

и крайната точки на изка-
чването е около 1 000 метра.   

След около три-четири 
часа керванът от планинари 
пристига до ретранслатора 
на РТС и „покорява” най-
високия връх в Босилеградска 
община, откъдето се откро-
ява впечатляваща гледка 
към най-високите върхове на 
Рила, Пирин, Витоша, Осо-
гово, Шар планина, Стрешер 
и други планини в България, 
Сърбия и Македония. На 
самия връх планинарите си 
направили уникални снимки 
за спомен и поели глътка въз-
дух, а след това се спуснали 
от другата страна на плани-
ната в местността Соборище 
при църквата „Свети Петър и 
Павел”. Там любезните дома-
кини ги посрещнали с обяд и 
им организирали уникален 
купон. Освен фасул, който 
бил пригортвян на самото 
Соборище (1 600 м) в големи 
котли, участниците в изкачва-
нето имали възможност да 
опитат и традиционни ястия 
от босилеградско - зелници, 
вити баници, попарници... 

Тук на място кметът Вла-
димир Захариев връчил 
благодарствени грамоти на 
всички  клубове и сдруже-
ния, чиито членове са взели 
участие в изкачването, както 
и специално признание на 
най-опитната участничка, 98-
годишната Йелена Минарди 
от планинарското сдруже-
ние „Железничар” от Ниш, 
която за поредна година 
се включи в изкачването.

За веселото настроение 
на планинарите се погри-
жили членовете на танцо-
вите състави към Центъра 
за култура и Спортното дру-
жество „Младост”, а след 
официалната програма на 
хорото се хващали и умо-
рените, но заредени с пози-
тивна енергия алпинисти. 

Реализацията на меропри-
ятието помогнали и Спорт-
ното дружество „Младост“, 
Спортният съюз на Община 
Босилеград, публичните пред-
приятия „Услуга” и „Стро-
ителни площи и пътища” 
и фирмата „Босил-метал“.

П.Л.Р.

Футболистът от Димитров-
град Неманя Иванов подписа 
договор с литванския отбор 
„Атлантис”, член на предста-
вителната лига в тази страна. 
„Отлично се чувствам и с 
нетърпение очаквам старта 
на сезона. Съотборниците ме 
приеха добре, ръководството 
на отбора също така. Усло-
вията за работа са изключи-
телни”, сподели пред вест-
ника ни успешният нашенец. 

В досегашната си кариера 
двадесетидвегодишният фут-

болист е ритал за „Балкан-
ски”, „Раднички” от Пирот, 
македонския „Силекс” и 
българския „Любимец”. 

 
Д. С.

В рамките на подготовките 
за предстоящия сезон в Пчин-
ска футболна лига босилеград-
ска „Младост” изигра две 
контролни срещи с „Пчиня” 
от Търговище, която се състе-
зава във Футболна Зона “Юг”.

Първия мач, който се изигра 
в Търговище, босилеградчани 
загубиха с 0:2, докато втората 
среща, играна на стадиона 
„Пескара” в Босилеград, при-
ключи с резултат 4:2 в полза на 
гостите. Главен съдия на мача 
в Босилеград беше нашата 
съгражданка Саня Крумов.

Контролните мачове срещу 
качествения отбор на „Пчиня”, 
в които резултатът бе на втори 
план, послужиха за проверка 
на физическата подготвеност 
на босилеградските футбо-
листи за новото първенство в 
Пчинска футболна лига, както 
и за упражняване на такти-
ческите варианти. Треньорът 
на ФК „Младост” и в двете 
срещи пусна в игра всич-
ките футболисти, на които 
разчита през новия сезон.

П.Л.Р.
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Възпоменание
На 6 септември се навършват ДЕСЕТ 

ГОДИНИ без нашия мил и непрежалим 

ДЖОНЕ ЗАРКОВ    (1930 - 2007)
Времето минава, минават дните и 

годините... Спомените за теб, за благите ти думи и 
безмерната ти любов към нас вечно остават в нашите 
сърца. 

Благодарим ти за всичко!
Съпругата Лозанка и дъщерите Павлина и Снежана  

със семействата си

„Слончета-та” спечелиха  
турнира по баскетбол

Спортни новини от Димитровград 

„Дни на баскетбола” 

Приятелска среща 

„Балкански” – „Сеняк” 5 : 0 
Пред около 100-ина зрители в СЦ „Парк” фуболистите 

на „Балкански” надделяха в приятелска среща отбора на 
„Сеняк” с убедителнитe 5 : 0. „Сеняк” е нов член на Пирот-
ска окръжна лига. Победителят фактически бе решен през 
първите 15-ина минути на мача, през които домакините 
поведоха в резултата с 2 : 0. През втората половина на мача 
и в двата отбора бяха извършени по няколко смени. „Бал-
кански” през това време успя да вкара още три попадения. 

Голмайстори бяха Джукич в 10 и 53, Манич в 
16, Кущримович в 71 и Ранджелов в 76 минута. 

„Балкански” игра в следния състав: Милчев, Пешев, 
С. Кирков, С. Васов, Николич, Марков, Манич, Ранд-
желов, Б. Иванов, Чирич и Нацков. Играха още: Димит-
ров, Кущримович, Алексов, Вучков и Н. Кирков. 

Д. С. 

В рамките на мероприятието „Царибродско спортно лято” 
се състоя и проявата „Дни на баскетбола”. БК „Димитровград” 
и ведомството за спорт „Спортно-туристически център Цари-
брод” го организираха с подкрепата на Община Димитровград. 

В категорията „Баскет трима срещу трима” за възрас-
тни участие взеха 11 отбора. Триумфира отборът „Кафе 
My Place” пред отборите „Нишлии” и „Ред лабел”. 
Първокласираният отбор получи 30, второкласира-
ният – 20, а третокласираният – 10 хиляди динара. 

В същата категория, но в конкуренцията на юношите, 
пръв бе отборът „Ратници”, втори – „Рале прелюда”, а 
трети – „Индивидуалци”. Наградите за най-добрите отбори 
в тази конкуренция бяха във вид на спортни екипировки. 

Състезанието по хвърляне за три точки спечели Никола Каме-
нов. Той бе най-добрият и в състезанието на полигона. Прове-
ден бе и традиционният мач „Стари - Млади”, в който участие 
взеха 50 настоящи и бивши баскетболисти. Резултатът бе равен. 

Турнир по дартс 
По инициатива на група жители от крайградското 

село Лукавица на 19 и 20 август ще се проведе състезание 
по дартс (пикадо) под название „Лукавица оупън”. Със-
тезателите ще бъдат разделени в три групи - възрастни, 
юноши и пионери.  Проявата ще се състои в СЦ „Парк”. 

Оповестено е участие на отбори от Белград, Ниш, Крагуевац, 
Пирот, Княжевац, Димитровград, както и на отбори от Бъл-
гария. Представители на федерациите по дартс от Сърбия и 
България са покани да бъдат промотьри на спортната проява. 
Отборите ще магат да тренират в Културния дом в с. Лукавица. 
Победителите ще получат награди, купи, медали и дипломи. 

Организатори на проявата ще бъдат групата жители 
от крайградското селище с подкрепата на ведомството 
за спорт „Спортно-туристически център Цариброд”. 

Д. С. 

Отборът „Слончета” в 
състав: Александър Захариев, 
Стефан Дойчинов, Бобан Янев 
и Кристиян Наков, спече-
лиха турнира по баскетбол, 
който се проведе в рамките 
на мероприятието „Боси-
леградско спортно лято”. Във 
финалния мач те надиграха 
миналогодишните шампи-
они отбора  „Комшии” с 
21:13, докато в срещата за 
трето място „Блат“ се наложи 
с 21:20 срещу „СБАМ“. 

За най-добър баскетболист 
в състезанието бе избран Крис-
тиян Наков от шампионския 
отбор, докато титлата „най-
резултатен” играч спечели 
Бобан Рангелов от „Комшии”.

И тази година се проведе 
традиционното състезание по 
хвърляне за три точки извън 

линията от 6,75, а победи-
тел стана Михайло Стойнев.

В тазгодишния турнир 
участваха 8 отбора, а органи-
затор бе секцията по баскет-
бол „Младост” с подкрепата 
на Спортния съюз на Боси-
леград и Община Босилеград.

Най-успешните баскетбо-
листи и отбори бяха награ-
дени с купи, грамоти и 
медали, които от името на 
Община Босилеград им връчи 
председателят на Спортния 
съюз Владица Манасиев. 

П.Л.Р.

„Нишвил“ джаз фестивал
От 10 до 13 август за 34-ти 

пореден път Град Ниш бе 
домакин на Международния 
джаз фестивал “Нишвил”. 
Въпреки че финансовата под-
крепа, както сочат организа-
торите, от година на година 
намалява, това не се отрази 
върху качеството и разнооб-
разието на фестивала, което се 
дължи на огромния ангажи-
мент на организаторите, както 
и на обичта на изпълнителите 
към това музикално събитие. 

Тази година “Нишвил” 
беше най-амбициозен досега 
- със 130 концерта на 12 сцени, 
700 изпълнители, 16 теат-
рални представления, 100 
филма, 20 художници и скулп-
тори, 20  комикс рисувачи.

Първата вечер на фести-
вала бе присъдена награда 
на известната певица Бисера 
Велетанлич за цялостното й 
творчество, а втората вечер на 
главната сцена се представи 
българската джаз певица 
Камелия Тодорова, която в 
България е известна и с ролите 
си във филмите и сериалите 
Tърновската царица, Юлия 
Вревска, Приток от нежност.

Последната вечер любите-
лите на джаза се насладиха 
на представянето на изпъл-
нителката Синди Дафлер. 
Това бе четвъртото й участие 
в „Нишвил”, а както самата 
казва, винаги с удоволствие 
му се завърща, заради най-

добрата публика. Тази година 
тя стана почетна гражданка на 
Ниш, което, както подчерта, 
за нея представлява огромна 
чест. Тя живее в Амстердам, 
а в Ниш се чувства страхотно 
и с голямо удоволствие учас-
тва във фестивала. По думите 
й, няма джаз фестивал с тол-
кова много игриви млади 
хора в публиката. Факта, че 
фестивалът се провежда на 
открито, както и магията му, 
с която той пленява, я подти-
кват да дава всичко от себе си.

Нека да припомним, 
че „Нишвил” е единс-
твеното мероприятие в 
Сърбия, което през 2011 
година спечели наградата 
“Най-доброто от Сърбия”.

Освен многобройните кон-
церти, върху стените на Пла-
нинарската хижа в Крепоста 
бяха прожектирани неми 
филми със съпровод на пиа-
нисти с жива музика. Също 
на сцената до „Галерията 77“ 
бяха прожектирани филми на 
джаз тематика, а провеждаха 
се и безплатни  работилници, 
на които участниците слу-
шаха лекции от известни джаз 
музиканти, сред които бе и 
Душко Гойкович. Пленерът 
Art to go Jazzy и тази година 
събра бройни художници, 
които този път рисуваха опо-
жареното ателие в Крепостта.

Организаторите, както и 
самите нишлии, могат да 

се гордеят с тазгодишния 
“Нишвил”, защото наистина 
успяха да покажат европей-
ското лице на Сърбия. И 
накрая най-големия успех 
на фестивала със сигурност 
е фактът, че всеки, който 
един път е бил на “Ниш-
вил”, си отива с пълно сърце 
и с желание да дойде отново.

Предлагам в текста да 
добавите и следните факти, 
които са посочени в текста 
на консула  Христо Хрис-
тов, от Генралното консус-
лтво на Р България в Ниш:

България за 23 път имаше 
представители на фестивала. 
На 8 август в рамките на про-
грамата „Театър джаз” на 
сцената на Кея се представи 
българската джаз балетнана 
трупа “АДА” ременен балет. 
Групата „Lilly of the West” 
изнесе концерти на 9 и 10 
август, а втория концерт бе 
в рамките на официалната 
програма на фестивала. На 11 
август на официалната сцена 
концерт изнесе Камелия Тодо-
рова с триото на пианиста 
Живко Петров. На 13 август на 
нощната сцена се предтави DJ 
Angel Funkusion  от Студент-
ски дом. Художниците Тодор 
Христов от Карлово и Диана 
Нанева от Варна взеха учас-
тие в  „Стрипограма фест”.

 
С. Дж.
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Хумор - Сатира - Забава

Здраво байе 
Мано

Доодише ни роднине на госйе, па ка си 
пойдоше, поведоше ме и мене. Водише 
ме натам-навам по Бугарско, идомо при 
другьи роднине. Убавило, да се човек не 
нагледа. Да не идем с аутобус, догово-
рили се с некиквога приятельа, швер-
цера и ме пратише с ньега. Бугарскуту 
границу минумо брже, а ка на нашуту 
– десетина кола. Док чекамо, я гледам 
човеци одоздоле иду пеша, носе кьесе, 
оставе гьи, кьимну на митничаратога, 
обрну се и си отиду. Пита шофератога 
кво прайе тия, а он се смейе и каже: - 
При вас нема винеткье, па цариниците 
се сетили и си увели ньине винеткье. 
Са че видиш бабо, ка я дойдем ко че 
минемо... Додека чекамо, йош неколко 
човека кьимнуше на цариникатога и 
си отидоше. Нашетога шофера мит-
ничарат поздрави (видим дека се знаю 
од по-рано) и му рече: - Ти пак у търго-
вию? Ти си знаш лекциюту. Минумо и 
при буткьете он спре, излезе из колата, 
купи нещо и се върну назад. – Купи му 
две каветия и две кутийе цигаре, ега га 
отрую. Това йе бабо, дневна винетка. 
Ако имаш повече багаш или се шиля-
виш, он че ти наплати недельну винетку. 
Узме ти личнуту карту и каже: - Иди 
доле, ти знайеш дека требе и плати 
йедън, два или повече бокса малборо 
или вискьи, зависи ко те йе намерачил и 
дойди за личнуту карту. Ти отидеш, пла-
тиш и ка се врнеш, он ти даде личнуту 
карту и си слободан за целу недельу. 

Я гледам - налепили плакате и на ньи 
пише – Борба против корупцию, има 
телевонье, само да явиш куде требе. 
– Що га не наклеветиш сине, защо ти 
узима парете? – Е бабо, види се дека си 
ти заостала, не знайеш ко се живейе. Ко 
че докажеш дека йе това корупция. Он 
ка заврши сменуту мине на фришопат 
или си отиде дома и тия од фришопат 
му даде йеврите. Нема доказ, а добро на 
двоицата. Митничарат узима йеврите, 

а тия од фришопат не купуйе нове 
цигаре или вискьи – све йедни и същи 
си продава. Това су ситнице, да ти не 
расправлям кво све се прави на гра-

ницуту и покрай ньу. А никой не смейе 
да гьи наклевети. Нема више никигаш 
да мине границуту. А тека – добре на 
сви, па и на тогова що плати винеткуту.

Слушам га, цъкам и се сети нещо. Ка 
беомо у школу учейемо нещо слично – ко 
йедън продавал увек исту гручку шикьер 
на много човеци, уж да гьу однесе и 
подмити началникатога. И било добро 
и на ньега и на началникатога му. Съга 
тия се осавременили – продаваю исти 
боксове цигаре, вискьи и другье работе. 
Сети се и кво ми расправяше деда Минча 
за границуту при Гоин дол. Ка искарали 
турчина и била турена старата граница, 
йеднуш йедън цариник спрел селяци от 
сръпската села и гьи питал: - Има ли га с 
вас Мита? Погледали се човеци и рекли: 
- Нема. – Върчайте се назад, изкоманду-
вал им цариникат и си улезал у буткуту. 
Подзверили се човеци, повревили си и 
се върнули. Ютре дън гьи пак върнули – 
немало га Мита! И йедън се сетил – Ютре 
я че будем Мита. Узел човек крошньу, 
турил пушено месце и сланинку, малко 
спържу, вурньаш, шишенце вино... Ка 
гьи питал цариникат има ли га Мита, он 
рекъл – Я сам Мита и унесъл крошньуту 
у буткуту. Излезал цариникат и казал на 
селяците: - Минуйте и одсъга че мину-
йете границуту само с нашега Миту. 

Каза това на шофератога, а он се затайи 
од смей и ми рече: - Е, видиш ли бабо, 
тия Мита одавна живейе на туя границу. 
Помисли се и ми рече: Оно су вероватно 
и митничарете по Миту добили име 
Митничари. Вашите гьи окаю цариници, 
затова дека су они цареве на границуту.

Байе Манчо, я се само прекръсти и 
закьута. Много, много сам заостала. 
И при вас йе сигурно тека, ама сви си 
кюту. Мита се пърчи и царуйе. Сви му 
се усмиваю, а на ум га пцую и кълну.
Айд у здравлье, байе Мане.   
  Баба Суса

- Конят е голям приятел 
на човека. Затова му 
позволява да го държи 
за юздите и да го язди.

- Съдията намери, че 
крадецът не е вино-
вен. На този дето го 
открие следва награда.

- Нашият пенсионер 
може да се облажи 
само с мазно въже.

- Яхтите на тайку-
ните най-често плу-
ват в чужда пот.

- Всеки път след изборите 
избирателното тяло се 
хваща за главата.

- Медиите станаха 
независими – от себе си.

- Или аз съм далтонист, 
или те са намазани с 
всички бои.

- Тежко се живее във 
време, когато малки хора 
пишат голяма история.

- Добро прави – добре 
ще те използват.

- Три пъти меря, 
един път ям.

АФОРИЗМИ 
Симеон Костов

Оптимист и песимист си 
говорят за положението в 
страната. Оптимистът, явно 
вече разочарован, казва:

- Както е тръгнало, май 
всички ще стигнем до просия.

- Песимистът:
- Да просим? А от кого?
***
- Докторе, алкохо-

лизъмът болест ли е?
- Да, а какво искате?
- 100 грама и бол-

ничен лист.
***
- Докторе, какво означава 

в моята диагноза ЕГЗ?
- Един господ знае.
***
Срещат се двама приятели:
- Здрасти, какво правиш?
- Работя...
- А жена ти какво прави?
- Ааа, тя спи!
- А ти защо не спиш?
- Аз съм спал, кога 

съм се женил...
***

Между майка и дъщеря:
- Дъще, посещенията на 

твоя приятел всяка нощ 
вече много ми омръзнаха!

- Ама, мамо, той и 
при теб ли идва?

***
- Скъпи, днес имаме 

годишнина от сватбата, 
да заколим прасето ли?

- Защо пък прасето?! 
Да заколим брат ти, 
нали той ни запозна?!

***
Две жени се сре-

щат на улицата.
- За мен е малка радост да 

те видя! – възкликнала едната.
- За мен е още по-малка! 

– отговорила другата.
*** 
Адвокат праща теле-

грама на клиент:
„Почина тъщата Ви. Какво 

да поръчам: кремация, бал-
самиране или погребение?”.

Клиентът отговаря:
„Поръчай и трите – не 

мога да рискувам”.

Вицов е

Карикатурен екран

Ж
ей

но
 Ж

ЕЙ
Н

О
В - Много сте отслабнал, 

апетит ли нямате?
- Апетит имам, докторе, 

но ядене нямам...


