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Вестникът излиза с помощта на 
Министерството на държавна-
та администрация и местното 
самоуправление, благодарение 
на спечеления проект „Създава-
не на условия  за устойчивост 
и работа  на вестник „Ново 
Братство” на български език“, 
финансиращ се от Бюджетния 
фонд за националните малцинс-
тва за програми и проекти от 
областта на информирането 
на езиците на националните 
малцинства през 2018 г.

Кръгла маса „Палиативна грижа за тежко болни пациенти”

НА ПАНАИРА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

Българите в Сърбия представиха  
богатото си културно наследство

„Балкан театър фест” за 14-и път 

Домакините изпълниха 
премиерата на  
„Млатените и платените”

Димитровградчни изпълниха комедията „Млатените и платените”

Нови безпокойствия в село Ракита 

Великият 
Мирликийски 
чудотворец - 
Св. Николай

Конкурс за разпределяне на 
средства от Общинския фонд 

за развитие на селското  
стопанство

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

4 милиона  
динара за млади  
селскостопански 
производители 
и частни  
предприемачи

Стр. 
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България е на 4-то място в 
света по харчене за коледни 

подаръци

На Панаира на националните малцинства

Българите в Сърбия представиха 
богатото си културно наследство

Националният съвет на 
българското национално 
малцинство в Сърбия участва 
в третия Панаир на нацио-
налните малцинства, който в 
организация на Канцелари-
ята за човешки и малцинс-
твени права се проведе на 9-ти 

декември в Белград. Панаирът 
на националните малцинства, 
който се организира по повод 
10-ти декември - Международ-
ния ден на човешките права, 
и тази година се проведе под 
мотото „Сложната мозайка 
на Сърбия”. 

На щанда на Националния 
съвет на българското нацио-
нално малцинство бе пред-
ставено  богатото и многооб-
разно културно наследство 
на малцинството. Сдружени-
ето за развитие на туризма 
„Босилеград” бе приготвило 

традиционни кулинарни спе-
циалитети - зелници, баници, 
спържа и други ястия, както 
и народни носии, ръкоде-
лия, стари занаяти, книги, 
вестници, списания и други 
характерни неща за българите 
в Босилеградско и в останалата 

част на Сърбия. В културната 
програма участие взе танцо-
вият състав към Спортното 
дружество „Младост”, който 
се представи с няколко бъл-
гарски народни хора.

Панаирът на национал-
ните малцинства в Сърбия 

пряко бе излъчван в предава-
нето „Жикина шареница” по 
телевизия ПИНК, участие в 
което взе и председателят на 
Националния съвет на българ-
ското национално малцинство 
в Сърбия и кмет на Босилеград 
Владимир Захариев, който 

представи ценното културно 
наследство на българите в 
Сърбия и в Босилеград, изтъ-
квайки, че всички ние трябва 
да се гордеем с нашите тради-
ции и обичаи и да ги съхра-
няваме. Захариев подчерта 
и доброто сътрудничество 
на НС с държавните инсти-
туции на Република Сърбия 
и представи постиженията 
на съвета през последните 4 
години, през който период са 
обезпечени учебници на бъл-
гарски език, увеличен е броят 
на българските паралелки в 
основните и средни училища 
в Босилеград и Димитровг-
рад, започнало е издаването 
на двуезични документи 
от страна на официалните 
държавни органи и органите 
на местното самоуправление 
и др. Той представи и двата 
традиционни международни 

фестивала, които ежегодно 
се организират в Босилеград 
- Фолклорния фестивал „Кра-
ище пее и танцува” и Детския 
Великденски фесативал.   

По време на мероприяти-
ето председателят и зам.-пре-
деседателт на НС Владимир 
Захариев и Стефан Стойков 
имаха срещи с директроката 
на Канцеларията за човешки 
и малцинствени права Сузана 
Паунович и с министъра на 
отбраната на Република 
Сърбия Александър Вулин, 
които посетили и щанда на 
малцинството ни.   

Представителите на НС на 
българското национално мал-
цинство поканиха екипа на 
„Жикина шареница” догодина 
да дойде в Босилеград, откъ-
дето популярното предаване 
да бъде пряко излъчено. 

П.Л.Р. 

Европейският парламент 
подкрепи България в Шенген

Европейският парламент подкрепи с огромно мно-
зинство нов призив за приемането на България и Румъ-
ния в Шенген. В гласуването в Страсбург, провело се тази 
седмица, участваха 659 евродепутати, от които 514 подкре-
пиха документа, 107 бяха против, а 38 се въздържаха.

Европаралемнтът поиска от Съвета на ЕС в най-кратък 
срок да вземе незабавно решение за премахването на про-
верките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни 
граници на двете страни.                                                 С.Б.

България се нарежда отново 
в челните позиции на световно 
ниво за най-високи коледни 
разходи спрямо разполага-
емия доход, разултати са на 
изследването на „Фератум 
груп“, съобщиха български 
медии.

Българите ще харчат по-
голяма част от доходите си за 
коледните празници от вели-
кобританците, испанците и 
канадците. Според статис-
тиката по-големи разходи 
от българите около Коледа 
са планирали жителите на 
Мексико, Бразилия и Румъ-
ния. Номер едно в класаци-
ята в конкуренцията на 19 
държави взе Мексико, тъй 

като се очкава гражданите да 
харчат около 48 процента от 
доходите си за подаръци. Най-
малко харчат германците и 
холандците около 10%, а след 
тях са финландците (11%) и 
данците (13%).

Българите най-много 
ресурси харчат за забавле-
ние на семейството – 20 про-
цента, по 11 процента за дрехи 
и играчки, а 10 процента за 
техника.

Средната нетна работна 
заплата в България според 
Евростат е 455 евро, в Герма-
ния - 2 322 евро, а в Сърбия 
- 420 евро.

С.Б.

В рамките на реализацията на проекта за повишаване на раждае-
мостта в Босилеградска община

4 милиона динара за млади селскостопански 
производители и частни предприемачи

Босилеградска община 
обяви конкурс за предоста-
вяне на безвъзмездни финан-
сови средства на млади незаети 
брачни двойки, желаещи да се 
занимават със селскостопанско 
производство и да задвижат 
частен бизнес, с цел да им се 
създадат по-добри условия 
за отглеждане на децата. За 
тази цел са осигурени 4 мили-
она динара - 3,2 милиона от 
Републиканския бюджет и 
800 хиляди динара от Община 
Босилеград. 

Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет и координа-
тор на проекта за повишаване 
на раждаемостта и спиране 
на изселването на младите, 
изтъква, че право да канди-
датстват за средствата по кон-
курса имат лица, които са на 
18 до 40-годишна възраст; имат 
регистрирани селскостопански 
домакинства и са регистрирани 
в Националната служба по зае-
тост. Лицата, които изпълняват 
посочените условия, задължи-
телно трябва да предоставят 
бизнес план, предварителна 
сметка за покупка на опреде-
лени машини и съоръжения 
за селскостопанско производс-

тво; удостоверение за платени 
всички данъци; удостоверение 
от общинската администрация, 
че за инвестицията, за която 
кандидатстват, не ползват 
средства от други източници; 
акт за раждане; удостовере-
ние от Националната служба 
по заетост и удостоверение от 
регистъра за селскостопански 
домакинства.    

Зарев посочва, че средствата 
са предназначени за купуване 
на машини и съоръжения за 
производство и отглеждане на 
земеделски култури в оранже-
рии, за овощни градини, лозя, 
цветя, лечебни билки, житни и 
фуражни култури, транспорт 
и съхранение на продукцията, 
съоръжения за пчеларство и 
др. Документите за конкурса 
ще бъдат разглеждани от спе-
циално за тази цел сформи-
рана комисия при общинската 
администрация, добави той.

Конкурсът се реализира в 
рамките на проекта за пови-
шаване на раждаемостта и 
спиране на изселването на 
младите, който съвместно 
финансират кабинетът на 
министърката без портфейл, 
отговаряща за демографията 

и популационната политика, 
Славица Джукич Деянович и 
Община Босилеград. Договора 
за съвместно финансиране на 
проекта през юли т.г. в Белград 
подписаха кметът Владимир 
Захариев и министърката Сла-
вица Джукич Деянович. 

Проекта, който Босилеград-
ска община спечели заедно с 
общините Владичин хан и Тър-
говище, включва реализация 
на редица мерки, които имат 
за цел създаване на условия за 
повишаване раждаемостта и 
спиране на изселването на мла-
дите от този район. Средствата 
за реализация на мерките са в 
размер 8 милиона и 166 хиляди 
динара, от които нашата 
община осигурява 1 милион 
и 633 хиляди динара. Освен 4 
милиона, които са безвъзмез-
дни средства за млади селс-
костопански производители и 
частни предприемачи, предви-
дени са и 2 милиона динара за 
оборудване и уреждане на едно 
помещение в Културния дом 
за забавление на малки деца, 2 
милиона динара за ремонт на 
детски площадки, както и 166 
хиляди динара за промоция на 
проекта.                          П.Л.Р.
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В босилеградския пункт за поддържане на пътища

Подготвени посрещат зимата

Босилеградският пункт за поддържане на 
пътищата, който е в състава на предприяти-
ето „Радко Митрович“ от Белград, премина 
в режим на зимно поддържане на пътната 
мрежа в общината, който ще продължи до 31 
март следващата година. 

Шефът на босилеградския пункт Зоран Ран-
гелов казва, че са извършили необходимите 
подготовки, за да могат да отговорят на всички 
предизвикателства през зимата. 

- Разполагаме с камион-снегорин, машина за 
рапръскване на сол и пясък, булдозер за про-
биване на снежни преспи, както и с 200 тона 
каменни фракции и 250 тона сол за посипване 
на пътното платно. В пункта са сформирани 
и екипи за денонощно дежурство, които в 
зависимост от климатичните условия, са под-
готвени постоянно да поддържат пътните 
участъци, подчертава Рангелов.  

Освен регионалния път от Божица до гра-
ничния преход „Рибарци“, босилеградският 
пункт поддържа и участъците от Босилеград 

към Горна Любата, Дукат и Голеш, една част 
от които са без асфалтова настилка. Рангелов 
добавя още, че преди началото на зимния 
сезон екипите на пункта са запълнили дуп-
ките и са почистили мантинелите на всички 
черни пътища, както и на тези с асфалтова 
настилка.   

От пътното предприятие апелират към 
шофьорите да карат разумно и да спазват 
правилата за движение при зимни обстоятел-
ства.                                                           П.Л.Р.

* И Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища, което се грижи за поддър-
жане на улиците в града и село Райчиловци, 
както и за некатегоризираните пътища в 
селата, също е добре подготвено за работа в 
зимни условия. Директорът на предприятието 
Страшко Апостолов посочва, че са осигурили 
достатъчно количество сол и каменни фракции 
и разполагат с необходимата механизация за 
качествено поддържане на улиците и пътищата. 

Босилеград

Кръгла маса „Палиативна грижа за тежко болни пациенти”
По инициатива на кмета 

Владимир Захариев и общин-
ското ръководство миналата 
седмица в заседателната зала в 
сградата на общинската адми-
нистрация в Босилеград се 
проведе  кръгла маса на тема 
„Палиативна грижа за тежко 
болните пациенти“, в която 
участваха представители на 
здравни ведомства, центри за 
социални грижи и на мест-
ните власти от всички общини 
в Пчински окръг - Босилеград, 
Враня, Сурдулица, Владичин 

хан, Буяновац, Прешево и Тър-
говище.

Лекция по темата изнесе 
примариус д-р Наташа Мили-
чевич, основател на сдружени-
ето „BELhospice” от Белград. В 
изказванието си тя изтъкна, че 
палиативната грижа е област 
в здравеопазването, която е 
фокусирана върху намалява-
нето и превенцията на стра-
данието на тежко болни онко-
логични и други пациенти. 
Палиативната медицина има 
мултидисциплинарен подход, 
който разчита на съдействие от 

страна на лекари, фармацевти, 
сестри, социални работници, 
психолози и други здравни 
професионалисти при форму-
лирането на план за грижа за 
намаляване на страданието във 
всички области на живота на 
пациента. Този мултидисцип-
линарен подход позволява на 
екипите за палиативна грижа 
да отговорят на нуждите на 
пациента на неговото физи-
ческо, емоционално, духовно 
ниво и в социален план, които 
възникват при напредналите 
заболявания. 

Д-р Миличевич посочи и че 
„BELhospice” е първата специ-
ализирана благотворителна 
организация в Сърбия, която 
осигурява палиативни грижи 
за пациенти с ракови забо-
лявания в напреднал стадий, 
за който прогнозата е огра-
ничена. Тя посочи, че в Сър-
бия са малко такива центри, 
но изрази надежда в бъдеще 
при здравните ведомства или 
в рамките на геронтологич-
ните центрове да се форми-
рат палиативни центрове. 
„Това не е място за умиране, 
а място, където пациентите 
могат да получат всичко, което 
им е нужно в крайната фаза 
на болестта” - каза д-р Мили-
чевич, изтъквайки, че всеки 
човек  потенциално може би 
ще има нужда от палиативна 
грижа. 

Поздравявайки гостите, 
кметът на Босилеград Влади-
мир Захариев между другото 
каза, че общините в Пчински 
окръг трябва да действат съв-
местно пред различни евро-
пейски фондове и държавни 

институции в Сърбия за спе-
челване на проекти за фор-
миране на палиативни цент-
рове по европейски и световни 
стандарти. „Нашата община 
от своя страна е готова да 
изготви проект и да канди-
датства за формиране на пали-
ативен център към Здравния 
дом в Босилеград”, изтъкна 
кметът.

Палиативното лечение за 
пръв път се явява в Англия, а 
в момента според проучвани-
ята 100 милиона хора в света 
се нуждаят от палиативна 
грижа. За оформяне на пали-
ативен център например при 
здравните домове в общините 
с над 25 000 жители закона 
предвижда да има един лекар 
специалист, пет медицински 
сестри, социален работник и 
физеотерапевт, докато при 
здравните домове в общи-
ните с под 25 000 жители, за 
домашно лечение и палиа-
тивен прием са нужни един 
общопрактикуващ лекар и 
една медицинска сестра.

П.Л.Р.

Пътна полиция провежда  
засилени проверки на  

шофьорите
Служители на сектор Пътна 

полиция на Министерството 
на вътрешните работи на 
Република Сърбия от 10 до 16 
декември ще провеждат заси-
лени проверки за движението 
по пътищата, които са насо-
чени към контролиране на 
шофирането под влияние на 
алкохол или упойващи вещес-
тва, съобщават от Министерс-
твото на вътрешните работи 
- предават медиите.

Инициативата започва в 
понеделник във всичките 29 
държави членки на TISPOL 
(европейската организация на 
службите на Пътна полиция). 
Напомняме, че контролът на 
шофьорите, т.е. превозните 
средства, задължително под-
разбира и тестване на алкохол 
на водачите.

Шофирането под влия-
нието на алкохол негативно 
въздейства върху функциите, 
необходими за безопасното 
използване на пътя, главно 
върху зрението и скоростта на 
реагирането, което често води 
до извършването на други 
нарушения, като превиша-
ване на допустимата скорост 
или шофиране без предпазни 
колани.

По време на провеждането 
на засиления контрол на вода-
чите през същия период мина-
лата година 1923-ма шофьори 
са били изключени от трафика 
поради шофиране под въз-
действието на алкохол, а 404 
са били задържани за изтрез-
няване в полицията поради 
каране в тежко, много тежко 
или пълно нетрезво състоя-
ние.                                 П.Л.Р.
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В организация на ОО на ЧК и училищата в Босилеград

Лекции за борба със СПИН  
и болестите на зависимост

По повод 1 декември - 
Международния ден за бор-
ба със СПИН, Общинската 
организация на Червения 
кръст в Босилеград със 
съдействието на основното 
училище и гимназията 
организира лекции на тема 
“Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН и болести на 
зависимост”.

За учениците от 7 клас 
в централното основно 
училище в града лекциите 
изнесе преподавателят 
по биология Мирослав 
Александров, а лекции 
по темата в гимназията  
изнесе Евгения Миланова, 
училищен психолог. 

Целта на инициативата е 
учениците да се запознаят със 
значението и с последствията 

от заразяване с ХИВ, както 
и с възможностите за 
избягване на рисково пове-
дение, с цел предотвратяване 
на заразяването. По време 
на лекциите учениците 
са запознати и с опасните 
последици и с начините за 
превенция на зависимостите 
- алкохолизъм, наркомания 
и  т ю т ю н о п у ш е н е .  
                                      П.Л.Р.

В Ниш започна изграждането  
на Научно-технологичeн парк

 Недалеч от Електронния 
факултет в Ниш започна изграж-
дането на Научно-технологич-
ния парк, работите върху който 
трябва да приключат до март 2020 
г. На тържеството по повод започ-
ването на строежите присъстваха 
министърът на образованието, 
науката и технологичното разви-
тие на Република Сърбия Младен 
Шарчевич, ректорът на Нишкия 
университет проф. д-р Драган 
Антич, кметът на Ниш Дарко 
Булатович и директорът на Евро-
пейската инвестиционна банка /
ЕИБ/  за Западните Балкани Дуб-
равка Негре.

Шарчевич подчерта, че благо-
дарение на развитието на иконо-
миката, както и сътрудничеството 
между индустрията и образова-
нието, също така и факта, че тех-
нологичното знание и развитие са 
във функция на обществото, мла-

дите хора наистина тук виждат 
своя шанс.

- Стартъп и спиноф компании-
те могат да имат огромен принос 
за града, който е известен на кар-
тата на  Сърбия, но и на света, 
по сериозните знания на студен-
тите и учениците, когато става 
въпрос за физика, математика и 
други основни науки, подчерта 
министър Шарчевич.

Н а у ч н о - т е х н о л о г и ч н и я 
парк ще осигури пространство от 
14 000 квадратни метра за обуче-
ние на студенти за използване на 
съвременни технологии. Инвести-
цията е на стойност 10 милиона 
евро, от които в изграждането 
ще бъдат инвестирани над осем 
милиона евро, а  за закупуване 
на необходимото оборудване 1,4 
млн. евро.

Средствата са обезпече-
ни от ЕИБ.

 Сунчица Бойкова

В с. Бистър

Нов покрив на обекта на училищния стол  Училищният стол към под-
ведомственото осмокласно учи-
лище в село Бистър е препокрит 
с нов ламаринен покрив. Стро-
ителните работи извърши екип 
от Публичното предприятие за 
строителни площи и пътища на 
Община Босилеград и заетите  в 
Спортното дружество „Младост”, 
а в поставянето на покрива лично 
се включиха и кметът и замест-
ник-кметът Владимир Захариев 
и Стефан Стойков.

Едновременно с монтирането 
на покрива, в едно помещение 
в обекта е поставен ламинат и е 
подменена една врата. За реали-
зацията на този проект Община 

Босилеград е отделила на учили-
щето 300 хиляди динара. Кметът 
Владимир Захариев изтъква, че 
общината е осигурила средства 
само за купуване на материала 
без да е плащала работна ръка, 
така че реализацията на проекта 
е струвала много по-евтино.

Освен че в него се хранят уче-
ници от училището в селото, в 
което в момента се учат 18 деца, 
в стола се организират и учи-
лищни и селски тържества. 

В залата в училищния стол 
миналата година бе поставен 
ламинат, което училището оси-
гури чрез донация. 

П.Л.Р.

Коледен  
концерт в Ниш

В организацията на Генералното консулство на Р България в 
Ниш на 22 декември с начало от 19 ч в залата на Народния театър 
в Ниш ще се проведе традиционалния коледни концерт.

В концерта ще участват вокалният ансамбъл „Спектрум” от 
София и оркестър на музикалното училище от Ниш.

Коледния концерт е подарак от град София на град Ниш.
Входът е свободен.

С. Дж.
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Обучение за камериерки 

11 жени от Пиротско и Димитровградско получиха сертификати 
Сдружената окръжна Стопанска камара 

за Пиротски окръг в сътрудничество с Ико-
номическото училище в Пирот и туристи-
ческите обекти „Хотел Хепи” в Димитровг-
рад и „Хотел Ана лукс в Пирот” организи-
раха обучение за хотелско домакинство за 
11 жени от Пиротско и Димитровградско. 
След успешното обучение жените полу-
чиха сертификати за камериерки. 

В помещението на камарата в Пирот 
сертификатите им бяха връчени от пред-
седателя на скупщината на камарата Веро-
люб Михайлович. Присъства и директорът 
на филиала на Националната служба по 
заетост в Пирот Драгана Яначкович. 

Б. Д. 

Босилеградски гимназисти на семинар в София

Повишаване нивото на заетост сред младите 
хора чрез развитие на дигитални умения

14 гимназисти от боси-
леградската гимназия от 10 до 
14 декември участват в семи-
нара „Повишаване нивото на 
заетост сред младите хора 
чрез развитие на дигитални 
умения“, организиран от 
Фондация “Българска памет” 
в партньорство със Сдружение 
ГЛАС от Босилеград и Сдру-
жение за македонско-българ-
ско приятелство от Битоля. 
Проектът се финансира по 
програма „Еразъм +”. 

В семинара участват 60 мла-
дежи от България, Сърбия и 
Македония, които в рамките 
на петдневното обучение 
придобиват знания и умения 
в сферата на дигиталните и 

информационните техноло-
гии с цел повишаване нивото 
на младежка заетост, превен-
ция от дигитално и социално 
изключване и улеснение на 
интегрирането им на пазара 
на труда.

Право да участват в семи-
нара босилеградските гим-
назисти са си осигурили въз 
основа на спечеления конкурс 
за есе, който Фондация „Бъл-
гарска памет” и Сдружение 
ГЛАС организираха на тема 
„Моята представа за профе-
сиите на бъдещето”. Освен 
14-те ученици от гимназията 
и 1 студент от Босилеград, на 
конкурса са избрани и 4-ма 
младежи от Враня. Участни-

ците от Сърбия са придру-
жени от преподавателя по 
български език и литература 
в босилеградската гимназия 
Деян Миленов.

По време на петдневния 
престой в София младежите 
имат възможност да присъс-
тват на различни лекции, 
които държат преподаватели - 
специалисти в дадени области: 
дигитализация, дигитален 
маркетинг и професиите на 
бъдещето, изкуствен интелект,  
успешно предприемачество и 
др.                                  П.Л.Р.

VI благотворителна 
Коледна вечер на 
Сдружение ГЛАС

На благотворителната 
Коледна вечер, която за шеста 
поредна година Сдружение 
ГЛАС организира в боси-
леградския хотел „Дукат“, 
бяха събрани 7 980 лева (около 
480 000  динара). 

Организаторите съобщиха, 
че събраната сума тази година 
ще бъде дадена за реализа-
ция на хуманни инициативи, 
които ще предлагат и ще реа-
лизират ученици от гимнази-
ята, младежи и организации 
от Босилеград. 

И този път благотвори-
телната вечер събра хора от 
обществения и политически 
живот в  България, както и час-
тни бизнесмени и граждани 
от Босилеград. Освен Максим 
Минчев, генерален директор 
на БТА, който редовно участва 
в тази хуманна инициатива, 
сред присъстващите бяха и 
депутати от ГЕРБ Димитър 
Главчев, бивш председател на 
Народното събрание (НС), и 

генерал Константин Попов, 
председател на Комисията по 
отбрана в НС, Иван Йорданов, 
депутат от Парламентарна 
група „Обединени патриоти“, 
Едвин Сугарев, генерален кон-
сул на Р България в Ниш и 
др. 

В знак на благодарност пред-
седателят на ГЛАС Алексан-
дър Димитров връчи плакети 
и медали на дарителите. По 
време на благотворителната 
вечер беше разигран и търг с 
картини и книги, средствата 
от който бяха добавени към 
събраните от благотворител-
ната вечер.   

За веселото настроение на 
присъстващите се грижиха 
музикантите от „Алгоритъм 
бенд”  от Босилеград и изпъл-
нителки на народни песни от 
България, чието участие оси-
гури Сдружението „Пътуващо 
читалище” от София. 

П.Л.Р.

* Преди благотворителната 
Коледна вечер в помеще-
нията на Сдружение ГЛАС 
бе организирана  прескон-
ференция по повод три 
години от откриването на 
Прес клуба на Българската 
телеграфна агенция в Боси-
леград, който се намира в 
помещенията на Сдруженето.  

Фото: СО Стопанска камара за Пиротски окръг

Конкурс за разпределяне на 
средства от Общинския фонд 

за развитие на селското  
стопанство

С цел създаване на по-
добри условия за работа на 
селскостопанските произво-
дители  Община Босилеград 
обяви конкурс за отпускане на 
финансови средства за съфи-
нансиране на проекти за заку-
пуване на добитък, пчелни 
семейства, овощни дървета, 
оранжерии, селскостопански 
машини и съоръжения и др. 
За тази цел общината е оси-
гурила 5,4 милиона динара и 
то - 1,8 милиона за проекти от 
областта на животновъдството, 
1,3 милиона за закупуване на 
селскостопански машини и 
съоръжения, 1,5 милиона за 

пчеларство, 500 хиляди за ово-
щарство и 300 хиляди динара 
за организиране на панаири, 
семинари, информативни 
дейности и др. 

Конкурсът ще продължи 
до 21 декември 2018 г., а ще 
бъде реализиран до края на 
годината. В него се предвижда 
от Общинския фонд за разви-
тие на селското стопанство на 
собствениците на селскосто-
панските домакинства да бъде 
платена една част от сумите за 
закупуване на добитък и селс-
костопански съоръжения и то: 
50% от платените сметки без 
ДДС за закупуване на добитък 
и 35% от сметките без ДДС за 

закупуване на селскостопан-
ски машини и оборудване. 

Милачко Йованчов, селс-
костопански инженер и член 
на Общинския съвет в Боси-
леград, изтъква, че право да 
кандидатстват в конкурса имат 
само собствениците на регист-
рирани селскостопански дома-
кинства. Едно от условията е 
и при купуването на добитък 
да предсотавят т. нар. лист за 
покупка, когато добитъка се 
купува от друго регистрирано 
селскостопанско домакинство 
от територията на нашата 
община. При закупуването 
на добитък собственикът на 
регистрираното селскосто-
панско домакинство трябва да 
има най-малко 3 говеда, или 10 
овце или кози. Предвиждат се 
и възрастови ограничения за 
новите животни, които се купу-
ват - кравите да са на възраст  
от 14 до 18 месеца, докато за 
овцете и козите се предвижда 
възрастова граница от 4 до 18 
месеца. Съществуват и отде-
лни условия за големината на 
парцелите за овощни градини 
и оранжерии, които не могат 
да бъдат по-малки от 0,2 ha 
за ягоди, малини, къпини и 
други плодове, както и 0,02 ha 
за оранжерии за отглеждане 
на зеленчукови култури. 

Йованчов подчерта, че 
закупеният добитък селскос-
топаните не могат да продават 
най-малко 3 години, докато 
закупените машини и съоръ-
жения не могат да продават в 
продължение на 5 години от 
момента на купуването. Той 
добави и че след предоставя-
нето на средствата по конкурса 
в Общинската администрация 
ще бъде сформирана коми-
сия, която на място ще върши 
контрол върху спазването на 
предвидените условия по кон-
курса.                П.Л.Р.
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Успех на димитровградски гимназист  
Второ място от конкурса „Мисия будител” 

Дейност на „Балкан АРХитрав” 

Лекция за значението на възстановяването на културното наследство 
Центърът за устойчиво про-

странствено развитие „Балкан 
АРХитрав” от Димитровград 
тези дни във фоайето на мест-
ната НБ „Детко Петров” орга-
низира лекция на тема „Въз-
становяване на културното 
наследство като двигател на 
устойчивото развитие”. Лек-
цията изнесоха професорът 
в Строително-архитектурния 
факултет в Ниш д-р Лиляна 
Василевска и председател-
ката на „Балкан АРХитрав” и 
архитект Гордана Ранчева от 
Димитровград. 

Професор д-р Василевска от 
Катедрата по градоустройство 
и програмно планиране в рам-
ките на посоченото ведомство 
говори предимно за полити-
ките, стратегиите, програмите 
и проектите на ЕС във връзка 
с развитието на нископланин-
ските и планинските региони. 
По време на изказването 
посочваше много добри при-
мери от различни региони на 
Съюза, в които благодарение 
на добри политики и страте-
гии са постигнати значителни 
резултати, целенасочени към 
устойчивото икономическо 
развитие и повдигане жизне-
ния стандарт на населението. 
От изказването й посетителите 
имаха възможност да разберат 
и това, че съответните страте-
гии на ЕС, отнасящи се до нис-
копланинските и планински 
региони, имат за цел в тях да 
се развиват информационните 
технологии, технологиите 
свързани с придобиването на 
биоенергия, селския туризъм, 

горското стопанство, както и 
мощностите на възобновяе-
мите източници на енергия. 
Предусловие за това е да се 
стигне до т. нар. „индивиду-
ален растеж”, съответно да се 
възбуди интереса у местните 
жители във всеки регион на 
ЕС, в които се провеждат кон-
кретни проекти, да се включат 
активно в реализирането им.  

Гордана Ранчева говори за 
дейността на организацията, 
на чието е чело. Във фокуса 
на вниманието й бяха пре-
димно мероприятието под 
название „Лятна школа по 
архитектура”, което „Бал-
кан АРХитрав” с помощта 
на партньорите си органи-
зира вече четири поредни 
години. Започнало се е през 
2015 година, когато школата 
е организирана за първи път 
в с. Поганово с участие на сту-
денти само от Сърбия и по-
конкретно – от Строително-
архитектурния факултет в 
Ниш. През следващата 2016 
г. проявата е организирана 
във димитровградското село 
Горни Криводол, но тогава 
участие са взели и студенти 
по архитектура от София, 
като по този начин проявата 
се е сдобила с международен 
характер. През 2017 г. шко-
лата е проведена в българс-
ката община Мирково, също 
с участие на студенти от двете 
страни. Тази година тради-
цията е продължила в село 
Сенокос, в димитровградската 
част на района Висок. Ранчева 
говори за положителните 

резултати на мероприяти-
ето, някои от които са: да се 
съхрани автентичния вид на 
къщите и други жилищни и 
икономически постройки в 
планинските селски среди, 
да се спаси поне част от обек-
тите, строени в съответствие с 
т. нар. народна архитектура, 
да се посочат отрицателните 
ефекти от възобновяването 
на старите обекти с помощта 
на съвременни строителни 
материали, да се посочат 
отрицателните ефекти от 
изграждането на нови обекти 
със съвременни строителни 
материали в селските среди, 
в които доминират обекти, 
построени в миналото с при-
лагането на т. нар. народни 
строителни материали и т.н. 
„Всяка постройка е част от 
някое пространство и амбиент. 
Народното строителство днес 
е изправено пред голямо пре-

дизвикателство”, каза между 
другото Ранчева и продължи: 
„Автентичното народно стро-
ителство по някакъв начин 
представлява и бренд. От зна-
чение е да се запази народното 
строителство. Ние от „Бал-
кан АРХитрав” смятаме, че 
нашата дейност може до опре-
делена степен да допринесе 
за устойчивото развитие на 
селата. Но условието е в тази 
дейност активно да се вклю-
чат не само организации на 
цивилния сектор, а и органите 
на местното самоуправление, 
както и отделни граждани”. 
Ранчева наблегна и на запаз-
ването на културните и други 
исторически забележител-
ности в този край, които цели 
пряко са свързани с дейността 
на организацията. Сподели и 
това, че посочената дейност 
може до немалка степен да 
способства за развитието на 

селския туризъм, селското 
стопанство и други сфери на 
живота. 

Лекцията „Възстановяване 
на културното наследство 
като двигател на устойчивото 
развитие” представляваше 
една активност от проекта 
под название „Съкровище 
на миналото – двигател на 
бъдещето”, който Центърът 
за устойчиво пространствено 
развитие „Балкан АРХитрав” 
реализира в рамките на про-
грамата Регионални демок-
рации за Западните Балкани 
(aнглийския акроним на про-
грамата е ReLOaD), която се 
финансира от Европейския 
съюз, а се реализира от Про-
грамата на ООН за развитие 
(на английски: UNDP), чийто 
партньор е Община Димит-
ровград. 

Б. Димитров 

Участвайки в конкурс за 
есе на тема „Мисия буди-
тел”, ученикът от трети клас 
на димитровградската гим-
назия Георги Котев спечели 
втора награда във възрас-
товата група от 8 до 11 
клас. Наградите – грамота 
и книги, му бяха връчени 
от Областния управител 
на Софийска област Илиан 
Тодоров. 

Постижението в посоче-
ния конкурс бе най-сери-
озното му в сферата на 
писането на литературни 
творби досега. В есето си 
Георги Котев между дру-
гото споделя: „Всеки човек 
може да се старае да бъде 
будител със своето обра-
зование, постъпки, дела 
и постижения... Мисия 
Будител трябва да е едно 
предизвикателство за нас, 
да дава визия за качествено 
бъдеще за настъпващите 

поколения. Да оставим след 
себе си положителна следа, 
поне един малък лъч, би 
била истинската мисия на 
днешните поколения.” 

Нека да отбележим, че 
Георги е отличник и че се 
подвизава и като фолко-
рист, артист и музикант. С 
фолклора е започнал да се 
занимава още като второ-
класник. Завършил е основ-
ното музикално училище 
„Драгутин Гостушки”, 
където е свирил на пиано. 
Отскоро свири и на китара. 
В областта на драматич-
ното изкуство е участвал 
в няколко представления 
– „Дяволът и Вуте”, „Д-р” 
и „Районна болница”. Учас-
тник е в редица съревнова-
ния по различни предмети. 
Успехи особено е отчел в 
републиканските съревно-
вания по български език и 
литература.                  Б. Д. Снимка: Ивана Андреевич

Кръводарителска акция  
в Димитровград 

Отзоваха се 57 граждани 

Във фоайето на Центъра за култура в Димитровград 
неотдавна се проведе акция по даряване на кръв, на която 
се отзоваха 57 граждани. Това бе предпоследната за тази 
година кръводарителска акция в общината. Последната 
ще се състои на 28 декември. 

Организаторите съобщиха, че досега в Димитровградско 
кръв са дарили общо 282-ма граждани. 

Акцията бе организирана от димитровградската черве-
нокръстка организация и Института по кръвопреливане 
от Ниш.                                                                     Д. Ставров
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„Балкан театър фест” за 14-и път 

Домакините изпълниха премиерата на „Млатените и платените”
Традиционната димитровг-

радска театрална проява „Бал-
кан театър фест” тази година 
се провежда за 14-и пореден 
път. Започна на 3 декември 
с премиерното изпълнение 
на театъра-домакин „Христо 
Ботев”. Преди премиерата 
публиката в залата приветс-
тва директорът на Центъра за 
култура Николайча Манов, в 
рамките на което ведомство 
работи и театъра. Той сподели 
вълнението си от факта, че 
проявата и тази година все пак 
ще се състои, макар че бяха 
проведени обемисти работи 
върху възстановяването на 
сградата на Центъра, а едно 
време дори съществуваше и 
дилема дали салонът ще е 
напълно оборуден в техничко 
отношение, за да могат в него 
безпрепятствено  да се изнасят 
театрални спектакли. Всичко 
обаче е завършено навреме, в 
резултат на което БТФ и тази 
година е налице. От името на 
местното самоуправление пуб-
ликата приветства и членът 
на Изпълнителния общински 
съвет за областта на културата 
Славолюб Маноилов. На него 
„се падна” и честта офици-
ално да открие БТФ.

Димитровградчни изпъл-
ниха комедията „Млатените 
и платените” (на сръбски 
„Млаћеници и плаћеници“). 
Тя е съавторско дело на дра-
матурзите от Ниш Миролюб 
Недович и Тимошенко Мило-
савлевич. В ролите се проявиха 
артистите: Соня Станулова, 
Соня Виденова, Славча Антов, 
Драголюб Пейчев, Делча 
Гигов и Надица Иванова. 
Режисурата бе дело на Биляна 
Раденкович от Ниш. Темата 
на комедията е от онези, за 
които обикновено се казва, че 
са вечни – мъжко-женските 
отношения, съответно отно-
шенията между съпрузите. 
Създаде се впечатление, че 
публиката бе доволна. Артис-
тите дадоха всичко от себе си, 
а за някои от тях дори бихме 
били склонни да твърдим, че 
изпитаха истинско вътрешно 
удовлетворение, превъплъща-

вайки се в отделни комични 
образи. 

Вторият спектакъл в рам-
ките на БТФ се състоя следва-
щата вечер. Ставаше дума 
пак за комедия по същата 
тема – отношението между 
половете и брачните двойки. 
Изнесоха го артистите от 
софийския театър „Искри и 
сезони”: Искра Радева, Антон 
Радичев, Елена Кънева, Сте-
фан Стефанов, Теменуга 
Первазова и Деси Стоянова. 
Постановчик на спектакъла 
„Втори меден месец”, автори 
на който са Мортимът и Кук, 
бе Димитър Стоянов. Реакци-
ята на публиката бе изключи-
телна. Действието протичаше 
непринудено, драматургичес-
ките решения бяха кристално 
целесъобразни, а ролите 
безупречно изпълнени от 
артистите, за някои от които 
отдавна се говори, че са ста-
нали доайени на театралното 
изкуство. 

Третия спектакъл в рам-
ките на БТФ изнесе пиротс-
кият Народен театър. Казваше 
се „Това при нас не може да 
бъде”. Писал го е Слободан 
Обрадович по мотиви на 
творби на Радойе Доманович 
и предимно на известната 
му сатира „Водач”. Ролите 
изпълниха добре известните 
на димитровградската пуб-
лика артисти: Милан Наков, 

Наталия Гелебан, Алексан-
дър Радулович, Александра 
Стоянович, Зоран Живкович 
и Даниела Иванович. Текстът 
бе такъв, какъвто е. Не може 
да се причисли към строго 
определена драматическа 
форма, т.е. жанр, тъй като в 
него се преплитат елементи 
на няколко от тях – комедия, 
драма, театър на абсурда... 
Качеството и опитът на артис-
тите от комшийския град в 
никакъв случай не можеше 
да се поставя под въпрос. Във 
всеки случай ставаше дума за 
труден за подготвяне и изпъл-
нение спектакъл, за което на 
пиротчани трябва да се отдаде 
дължимото уважение. Нека да 
отбележим, че спектакъла е 
поставила на сцената младата 
(28-годишна) Исидора Гонцич 
от Белград. 

Спектакълът „И всеки 
път, като че ли е първи” бе 
четвъртия по ред, изнесен 
в рамките на БТФ. Ставаше 
дума за дело на Крушеваш-
кия театър и „Арт тема” от 
Белград (всъщност тяхна кооп-
родукция). Темата пак бяха 
мъжко-женските отношения, 
но не във вид на комедийно 
театрално изразяване, а някак 
във вид на смесица от теат-
рални жанрове. Има в него 
истински душевни терзания, 
но и сатирични ситуации. 
Делото по мотиви на творби 

на Борисав Станкович е напи-
сал Димитрийе Коканов. Дра-
матургическите решения на 
режисьорката Йована Томич 
на някои може би харесват, на 
други може би и не толкова, но 
и това, което понякога може 
да изглежда ирационално в 
театъра, има своя чар, съот-
ветно алегорическо значение. 
Всичко май зависи од наблю-
дателя, от неговите афини-
тети, прочувственост, позна-
ния за театралното изкуство, 
интелигенция... На сцената 

бяха артистите: Йелена Мати-
яшевич, Йелена Стайковац, 
Гордана Джорджевич Димич, 
Биляна Николич, Деян Тон-
чич и Никола Ракич. 

Във вторник вечерта дойде 
редът на спектакъла „Жорж 
Данден” от Молиер. Изнесе 
го Народният театър от Ниш 
с участие на артистите: Дра-
гослав Савич, Снежана Пет-
рович, Мирослав Йович, 
Весна Станкович, Алексан-
дър Кръстич, Мая Вукоевич 
Цветкович, Данило Петрович 
и Деян Гоцич. Режисурата 
бе дело на Драгослав Савич, 
който едновременно изпълни 
и главната роля. Говорейки за 
това представление, нека да 
цитираме думите на режи-
сьора Савич (който в Народ-
ния театър в Ниш се изявява 
вече 30 години), залегнали в 

афишката: „Комедията ‘Жорж 
Данден’ е сериозно творческо 
предизвикателство, както за 
ансамбъла, така и за театъра 
като цяло, тъй като е необ-
ходим изключително висок 
професионализъм в подхода 
към Молиеровата комедия”. 
Именно в този „висок про-
фесионализъм в подхода” 
димитровградската публика 
имаше възможност да се 
увери. А можеше да съзира и: 
отличната артистична игра и 
ярко изразяване на членовете 
на театралния състав, мотиви-
раното и непринудено проти-
чане на действието, отличното 
разпределяне на ролите, съв-
сем удачните сценографични 
решения, адекватните кос-
тюми... 

С коментари или анализи 
на поредното издание на 
БТФ няма да се захващаме, 
тъй като, според нас, в насто-
ящия момент все пак беше 
най-важното това, че традици-
ята продължи и тази година, 
въпреки трудностите, заради 
ремонтирането на сградата на 
Центъра за култура. Хората 
от ведомството и театъра 
„Христо Ботев” все пак съб-
раха сили да го организират 
за пореден път. Съществено 

бе и това, че на любителите на 
театралното изкуство в общи-
ната отново бе предоставена 
възможност да се любуват на 
спектакли от различни видове 
и жанрове и да съзират поне 
в малка степен какво ново се 
случва и какви са теченията в 
този вид изкуство в Сърбия и 
България.

За шестото представление 
в рамките на БТФ под назва-
ние „Пътят към Афродита”, 
което в сряда вечерта изпълни 
Народният театър от София, 
както и за последния спек-
такъл в рамките на проявата  
„Симулатор за чифтосване”, 
което в петък вечерта ще 
изнесе Драматично-кукленият 
театър от Враца, по-обстойно в 
следващия брой на вестника. 

Б. Димитров

Артисти от Крушевац

Артисти от Пирот

Артисти от София
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Великият Мирликийски чудотворец - Св. Николай
Паметта на Св. Николай честваме два пъти през годи-
ната: на 6/19 декември, когато светителят се предста-
вил на Господа, и на 9/22 май - денят на пренасяне на 
светите му мощи от град Мир (Древна Лигия) в Бари 
(Италия) – който народа нарича и Летен св. Никола.
Св. Николай се родил през втората половина на 

III в. в Патара, град в малоазийската област Ликия. 
Още от детски години той проявявал ония доброде-
тели, чрез които се прославил пред Бога и човеците. 
Когато стигнал юношеска възраст, неговият чичо 
Николай, епископ Патарски, уговорил родителите 
му да посветят сина си на служение Богу и скоро го 
възвел в чин презвитер. По време на ръкоположени-
ето епископът, изпълнен с пророчески дух, се обър-
нал към народа и, като посочил юношата, извикал: 
“Братя! Аз виждам ново слънце, което изгрява над 
земята и обещава утеха на всички скърбящи. Бла-
жено е стадото, което ще го има за пастир, защото 
той ще приведе към истината заблудените овци, ще 
ги пасе на пасбището на благочестието и ще бъде 
помощник на всички страдащи!” Целият живот на 
св. Николай бил изпълнение на тия пророчески 
думи: той не преставал да помага на страдащите, 
да защищава невинните, да укрепява слабите със 
словото на истината и вярата. 

След смъртта на родителите си той употребил 
всичкото си богато наследство за добри дела, ста-
раейки се да не го знаят тия, на които правел бла-
годеяния. Той помнел Божията заповед - да правим 
добро скришом и да не търсим за него светска 
слава. 

Св. Николай решил да се посели в един манастир 
и желаел всичкия си живот да посвети на Господа 
и да Му служи чрез трудовете и лишенията на 
монашеския живот. Но волята Господня му била 
предназначила друг път. Една нощ св. Николай, 
стоейки на молитва, чул глас, който му говорел: 
“Николай, влез във всенародния подвиг, ако искаш 
да получиш от Мене венец!” В страх и недоумение 
Николай размишлявал в себе си - какво ли означава 
това призоваване? Същият глас му казал отново: 
“Николай, това не е оная нива, на която можеш да 
принесеш очаквания плод. Обърни се към людете, 
та в тебе да се прослави името Ми!” Сега Николай 
разбрал, че Господ му посочва друг живот и иска 
от него не монашеско служение. Покорен на Божи-
ята воля, той оставил избрания от него живот и се 
отправил в Мир (главен град в областта Ликия), без 
да знае за какво го предназначава Господ, но бил 
готов да изпълни Неговото повеление. 

В същото време в гр. Мир избирали архиепис-
коп на мястото на неотдавна починалия епископ 
Йоан. Събралите се от всички градове епископи 

се затруднявали в избора и разбирайки, че само 
един Бог може да ги просвети и вразуми, готвели 
се към това дело чрез молитва и пост. Господ Бог 
чул молитвата им и на един от тях открил волята 
Си. На тоя епископ във време на молитва се явил 
един мъж, сияещ е неземна светлина, и му заповя-
дал същата ранна сутрин да застане на църковните 
врата и да очаква минаващите. “Пръв, който влезе 
- казал той - е избраният от Бога, името му е Нико-
лай”. Епископът разказал на другите за случилото 
се и застанал рано сутринта на църковните врата, а 
другите епископи се събрали в храма. Между това 
св. Николай пристигнал в Мир, прекарал почти 
всичкото време в молитва и тая сутрин, по свой 

обичай, отишъл в храма да слуша утренята. Току що 
прекрачил вратата, и епископът го спрял и попитал 
за името. - “Николай, раб на твоя светиня, Владико” 
- отговорил той смирено. Тогава епископът, като 
го хванал за ръка, довел го в храма и го поставил 
сред другите епископи. Мълвата за всичко това 
бързо се разнесла и народът се струпал в безбройно 
множество. Наученият чрез видение епископ се 
обърнал към народа и, като посочил Николай, 
казал: “Приемете, братя, своя пастир, когото помаза 
Дух Свети и комуто Той повери ръководството на 
нашите души. Постави го не събрание на човеци, 
но Божието определение!” Народът се радвал и 
благодарил на Господа. Сам Николай в дълбоко 
смирение, смятайки себе си недостоен за висо-
кия сан, искал да се отрече от него, но се покорил 
на волята Господня и приел архиепископството. 
Цариградският патриарх св. Методий разказва, че 
няколко време преди това св. Николай сам имал 
видение. Нощем му се явил Иисус Христос, сияещ 
от слава, и му връчил Евангелие, украсено със злато 
и бисери, а от другата страна пресв. Богородица му 
възлагала светителски омофор. 

Станал пастир на Мир-Ликийската църква (откъ-
дето произлиза и названието му Мирликийски), 
св. Николай бил винаги строг към самия себе си и 
още повече засилил трудовете си. Той разсъжда-
вал, че според новия сан и място повече отпреди 
трябва да живее не за себе си, а за другите. Избрал 
си двама достойни сътрудници от презвитерите 
и неуморно се грижел за благото на тия, които 
били поверени на грижите му. Всички приемал 
с бащинска любов, изслушвал всякакви молби и 
оплаквания, охотно давал помощ и съвет, с твърдост 
се застъпвал за невинните и обидените. Светителят 
извършил бройни чудеса чрез Божията благодат. 
Той спасил от буря пътуващи по море и след това, 
като забелязал в тях грешни наклонности, довел 
ги чрез своите думи до разкаяние и изправяне. 
Удивително било влиянието на неговите думи и 
дори на неговия външен вид, сияещ с божествена 
благодат, върху сърцата не само на верните люде, 
но и на неверните, които той обръщал към Бога и 
укрепявал във вярата. 

Като достигнал дълбока старост, той починал тихо 
и блажено, след кратко боледуване в 342 г. Тялото 
му било погребано в храма на гр. Мир. Неговите 
нетлени мощи се оросявали от благовонно миро, от 
което много вярващи получавали изцерение.

Нека с усърдие и добродетели се постараем да 
вървим по следите на великия Божи угодник св. 
Николай.

Подготви Д. Христова

В народните приказки често присъства темата за 
непримиримостта на Свети Никола към хора, които 
крадат и лъжат. Ето една кратка приказка: „Отишъл 
един човек за дърва в гората. Било зима, студено. 
Качил се на едно много високо дърво, но завял 
студен вятър, завалял сняг и той се изплашил, че не 
може да слезе. Замолил се: „Миличък Свети Никола, 
спаси ме! Всеки ден ще ти паля по една нова свещ!” и 
изведнъж започнал с лекота да се спуска по клоните 
на дървото. Като стигнал по-близо до земята, си 
помислил: „Аз вече и сам ще се справя, какво да ти 
паля свещи!” Отчупил се един голям клон, ударил 
човека по главата и той не успял да се удържи. Падал, 
удрял се, падал, удрял се, докато тупнал на земята.“

Нови безпокойствия в село Ракита 
След като започна изграж-

дането на малката водноелек-
трическа централа, някога 
спокойното село Ракита се 
превърна в конфликтна зона. 
Жители на селото и активисти 
на движението „Да защитим 
реките на Стара планина” се 
противопоставят на изгражда-
нето на МВЕЦ и за несъгласи-
ята между тях и инвеститора 
и охраната му, няколко пъти е 
осведомена и плицията. 

Причина за ново безпокойс-
твие в селото е появяването на 
бял джип с белградски табели, 
който, с кратки паузи, от 22 
ноември насам е непрекъс-
нато в селото. С него пътуват 
двама непознати мъже. Както 

казва кметът на селото Деси-
мир Стоянов, всички жители 
се страхуват од тях особено 
след физическото им напа-
дение над един од жителите, 
който спокойно се разхождал с 
кучето си, когато те започнали 
да хвърлят камани по него. 
Жителят твърди, че мъжете 
са имали бейзболни бухалки, 
но не можали да го доближат 
заради кучето му и го заме-
ряли с камъни. За случилото 
се била осведомена полицията 
в Пирот, която дошла на място 
и след проверката решила, 
че няма данни за наказателна 
жалба.

Десимир Стоянов съобщил 
на полицията, че сигурността 

му е застрашена, след като до 
него дошли слухове, че непоз-
натите мъже го търсили мина-
лия понеделник, когато той 
бил в Бабушница и точно на 
този ден се случило нападени-
ето на другия жител.

Той каза, че работите върху 
строежа на МВЕЦ отново се 
вършат в пълен обем.

„Инвеститорът е имал 
забрана за работа до 19 ноем-
ври, но той я е нарушил, а от 
25 ноември тази забрана веро-
ятно е била отнета за една сед-
мица. Инвеститорът си при-
готвя бетона, държавата не 
отговаря, ние сме безсилни“ 
– казва отчаяно Десимир Сто-
янов.                             С. Дж.

Движението „Да защитим реките на Стара планина” се обърна към 
най-висшите органи на властта в Сърбия, президента Александър 
Вучич и министар-председателя Ана Бърнабич, с цел те да съдейс-
тват срещу изграждането на малки хидроцентрали в страната. 
Хората от Движението се надяват Законът за опазване на околната 
среда ще бъде променен така планинските реки да бъдат запазени.
След  демонстрациите в село Ракита, жителите на Лопат-
ница близо до Кралево, както и от Парачин, и живее-
щите край река Млава изразиха своето недоволствие 
заради оповестените строежи на малки хидроцентрали.
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В съответствие с Eкологичната и Социалната 
политика на ЕБРД 

„Коридори Сърбийе“ д.о.о призовават за 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
 обществеността, органи и организации, 

заинтересовани за

ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪС ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

ЗА ЗАСИЛЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪТИЩА, 
СВЪРЗАНИ С АВТОМАГИСТРАЛА E80 - КОРИДОР X ОТ НИШ 

ДО ДИМИТРОВГРАД
Държавен път II-ри A клас, бр. 221, участък  Пъртопопински воденици-Смиловци 

и Славиня-Изатовци

Сагласно Еколошкоj и Социјалноj Политици 
ЕБРД

„Коридори Србије“ д.о.о позивају на 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
 јавност, органе и организације заинтересоване за

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА

ЗА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА 
ПОВЕЗАНИХ СА АУТОПУТЕМ Е80 – КОРИДОР X ОД НИША 

ДО ДИМИТРОВГРАДА
Државни пут IIA реда, бр. 221, деоница Протопопинске воденице-Смиловци и 

Славиња-Изатовци

В съответствие с Екологичната и Социалната 
политика на ЕБРД 

„Коридори Сърбийе“ д.о.о призовават за 

ОБЩЕТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
обществеността, органи и организации, 

заинтересовани за

ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪС ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

ЗА ЗАСИЛЕНО  ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪТИЩА, 
СВЪРЗАНИ С АВТОМАГИСТРАЛАТА E80 - КОРИДОР X ОТ 

НИШ ДО ДИМИТРОВГРАД
Държавен път II-ри Б клас, бр. 429, участък  Димитровград-пресичането с местния 

път за местността Верзар 

Сагласно Еколошкоj и Социјалноj Политици 
ЕБРД

„Коридори Србије“ д.о.о позивају на 
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

 јавност, органе и организације заинтересоване за

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА

ЗА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА 
ПОВЕЗАНИХ СА АУТОПУТЕМ Е80 – КОРИДОР X ОД НИША 

ДО ДИМИТРОВГРАДА
Државни пут IIБ реда, бр. 429, деоница Димитровград-укрштање са локалним 

путем за место Верзар 

Справка в посочения План за 
управление със защитата на околната 
среда и социалните въпроси може да 
се направи:
o	 в помещенията на 

предприятието “Коридори 
Сърбийе” д.о.о., ул. „Крал 
Петър” 21, Белград, втори етаж, 
всеки работен ден от 11 до 13 ч. 
в 10-дневен срок от датата на 
публикуване на настоящото 
съобщение.

o	 в помещенията на 
общинската администрация 
Димитровград, в рамките на 14 
дни от датата на публикуване 
на настоящото съобщение.

o	 в интернет страницата на 
предприятието “Коридори 
Сърбийе” d.o.o.: http://
koridorisrbije.rs

Забележките и становищата относно 
Плана за управление със защитата на 

околната среда и социалните въпроси 
се предоставят в писмена форма и 
се изпращат на адрес “Коридори 
Сърбийе “ д.о.о., ул. “Крал Петър” 
21, Белград. Забележките могат да се 
изпращат и по електронна поща на 
адрес: office@koridorisrbije.rs

На 24.12.2018 година от 13:00 часа 
ще се проведат обществените 
консултации и ще бъде направена 
презентация на Плана в сградата 
на Общинската администрация на 
община Димитровград. 

За допълнителна информация 
можете да се обърнете на следния 
адрес:

„Коридори Сърбийе“ д.о.о. 
ул. „Крал Петър“ 21,

11000 Белград, Република Сърбия,

тел./факс +381 11 / 33 44 174 
e-mail: office@koridorisrbije.rs

Увид у предметни План управљања 
заштитом животне средине и 
социјалним питањима може се 
извршити:

o	 у просторијама предузећа 
„Коридори Србије“ д.о.о., 
Краља Петра 21, Београд, други 
спрат, сваког радног дана од 
11 до 13 часова у року од 10 
дана од дана објављивања овог 
обавештења.

o	 у просторијама општинске 
управе Димитровград, у року 
од 14 дана од дана објављивања 
овог обавештења.

o	 на интернет страници 
предузећа „Коридори Србије“ д.о.о.: 
http://koridorisrbije.rs

Примедбе и мишљења на План 
управљања заштитом животне 
средине и социјалним питањима 

се подносе у писаном облику и 
достављају на адресу „Коридори 
Србије“ д.о.о., Краља Петра 
21, Београд. Примедбе се могу 
доставити и електронском поштом 
на адресу office@koridorisrbije.rs

Дана 24.12.2018. године, са почетком 
у 13 часова биће одржане јавне 
консултације и презентација 
предметног плана у просторијама 
Општинске управе општине 
Димитровград. 

За додатне информације обратити се 
на следећу адресу:

„Коридори Србије“ д.о.о. 
Краља Петра 21,

11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 33 44 174 
e-mail: office@koridorisrbije.rs

Справка в посочения План за 
управление със защитата на околната 
среда и социалните въпроси може да 
се направи:
o	 в помещенията на 

предприятието “Коридори 
Сърбийе” д.о.о., ул. „Крал 
Петър” 21, Белград, втори етаж, 
всеки работен ден от 11 до 13 ч. 
в 10-дневен срок от датата на 
публикуване на настоящото 
съобщение.

o	 в помещенията на 
общинската администрация 
Димитровград, в рамките на 14 
дни от датата на публикуване 
на настоящото съобщение.

o	 в интернет страницата 
на предприятието “Коридори 
Сърбийе” д.o.o.: http://koridorisrbije.
rs

Забележките и становищата относно 
Плана за управление със защитата на 
околната среда и социалните въпроси 

се предоставят в писмена форма и 
се изпращат на адрес “Коридори 
Сърбийе “ д.о.о., ул. “Крал Петър” 
21, Белград. Забележките могат да се 
изпращат и по електронна поща на 
адрес: office@koridorisrbije.rs

На 26.12.2018 година от 13:00 часа 
ще се проведат обществените 
консултации и ще бъде направена 
презентация на Плана в сградата 
на Общинската администрация на 
община Димитровград. 

За допълнителна информация 
можете да се обърнете на следния 
адрес:

„Коридори Сърбийе“ д.о.о. 
„Крал Петър“21,

11000 Белград, Република Сърбия,

тел./факс +381 11 / 33 44 174 
e-mail: office@koridorisrbije.rs

Увид у предметни План управљања 
заштитом животне средине и социјалним 
питањима може се извршити:

o	 у просторијама предузећа 
„Коридори Србије“ д.о.о., Краља 
Петра 21, Београд, други спрат, 
сваког радног дана од 11 до 13 
часова у року од 10 дана од дана 
објављивања овог обавештења.

o	 у просторијама Општине, у року 
од 14 дана од дана објављивања 
овог обавештења.

o	 на интернет страници 
предузећа „Коридори Србије“ д.о.о.: 
http://koridorisrbije.rs

Примедбе и мишљења на План 
управљања заштитом животне 
средине и социјалним питањима 

се подносе у писаном облику и 
достављају на адресу „Коридори 
Србије“ д.о.о., Краља Петра 
21, Београд. Примедбе се могу 
доставити и електронском поштом 
на адресу office@koridorisrbije.rs

Дана 26.12.2018. године, са почетком 
у 13 часова биће одржане јавне 
консултације и презентација 
предметног плана у просторијама 
Општине Димитровград, Балканска 
2, Димитровград. 

За додатне информације обратити се 
на следећу адресу:

„Коридори Србије“ д.о.о. 
Краља Петра 21,

11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 33 44 174 
e-mail: office@koridorisrbije.rs
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XIII Международен турнир за ветерани по 
футбол на малки врати „Тетевен 2018” 

„Олимпиец” първенец, ди-
митровградчани - четвърти 

Спортна мозайка от Димитровградско 

Регионална лига по тенис на маса Ниш - „А1”

“Младост” на 
4-то място

Таблицата след края на първата част от Регионалната лига по тенис на маса Ниш - А1
позиция отбор мачове победи загуби точки
1. Топличанин 2  (Прокупле) 6 6 0 12
2. Цариброд (Димитровград) 6 5 1 11
3. Бело поле (Сурдулица) 6 4 2 10
4. Младост  (Босилеград) 6 3 3   9
5. Радан (Лебане) 6 2 4   8
6. Раднички 2 (Пирот) 6 1 5  7
7. Росуля 016 (Власотинце) 6 0 6  6

Босилеградска “Младост” 
зае 4-то място след края на 
първата част от тазгодишното 
издание на Регионалната лига 
по тенис на маса Ниш - “А1“. 
В 6 изиграни мача “Младост” 
осъществи 3 победи и 3 загуби. 
Това е изключителен успех 
на младите талантливи боси-
леградски тенисисти, като се 
има предвид, че почти всички 
играчи са ученици в основното 
училище. 

Треньорът на босилеград-
ския клуб по тенис на маса 
Никола Талески изтъква, че е 
доволен от постиженията на 
своите играчи и подчертава, че 
зимната пауза ще използват 

за подготовки, така че очаква 
неговите играчи да осъщес-
твят още по-големи успехи 
през втората част, която ще 
стартира през средата на 
следващия месец. 

В състава на ТК „Младост” 
играха: Никола Захариев (6 
клас), Братислав Стоименов (7 

клас), Лука Николов (8 клас), 
Александър Захариев (4 клас 
- гимназия) и Никола Талески 
- треньор и играч. 

Таблицата след края на пър-
вата част от Регионалната лига 
по тенис на маса Ниш - А1

П.Л.Р. 

Тенис на маса 
Димитровградчани по-
добри от босилеградчани 

В последния кръг от пър-
венството на Регионална лига 
А1 “Ниш” състезателите по 
тенис на маса на „Цариброд” 
като домакини победиха 
ривалите си от босилеград-
ска „Младост”. Ненад Стоянов 
надигра Никола Захариев с 
3 : 0. Саша Колев със същия 
резултат се наложи над Бра-
тислав Стоянов, а Бобан Сто-
янов осъществи категорична 
победа срещу съперника си 
Александър Захариев. Само 
в един мач босилеградчани 
успяха да спечелят сет, като 
мача между Ненад Стоянов 
и Александър Захариев при-
ключи с 3 : 1 в полза на Сто-
янов.

След есенния полусезон 
„Цариброд” заема второ място 
във временното подреждане с 
пет победи и две поражения. 

Отборът на „Топличанин 2” е 
лидер на таблицата със седем 
победи. 

Първенството продължава 
през средата на януари. 

Баскетбол 
Шеста поредна победа на 
„Димитровград” 

В рамките на X кръг от пър-
венството на Първа мъжка 
регионална лига „Изток” 
баскетболистите на „Димит-
ровград” регистрираха шес-
тата си поредна победа. Като 
домакини те се наложиха над 
отбора на „Юниор” от Ниш с 
резултат 90 : 86 (по четвърти – 
12 : 22, 20 : 21, 26 : 25, 32 : 18). До 
победата димитровградчани 
стигнаха по-трудно отколкото 
се очакваше. Младият и енер-
гичен отбор от Ниш имаше 
превес в резултата все до 34 
минута, когато димитровг-
радчани най-сетне стигнаха 
до равенство – 70 : 70. Последва 
вълнуваща развръзка с мно-

жество стрелби от линията 
за свободни удари, в която 
по-голям късмет извадиха 
домакините. Най-резултатен 
в състава на „Димитровград” 
бе младият плей Ракоче-
вич, който натрупа дори 40 
точки. 

В състава на Димитровград 
бяха: Андрич, Стефанович, П. 
Джорджевич, Петров, Йова-
нович, Иветич, Ракочевич, 
Лилич, Миланов, Д. Джорд-
жевич, Голубович и Джукич. 

След този кръг „Димит-
ровград” има осем победи и 
зеама второ място в табли-
цата заедно с отбора на „Феър 
плей” от Ниш, който в актива 
си има също толкова победи. 
Лидер на таблицата е отборът 
на сурдулишкия „Радник” с 
една победа повече. 

Прекъсната поредицата 
от победи 

След шест поредни победи 
баскетболистите на „Димит-
роврад” претърпяха пора-
жение при гостуването си в 
Ниш на едноименния отбор 
в XI кръг от първенството. 
Резултатът бе 90 : 77 в полза 
на нишлии. 

След този кръг „Димит-
ровград“ разделя трето място 
във временното подреждане 
с осем победи и три загуби. 
В следващия кръг домакинс-
тва на отбора БК РТБ „Бор”, 
който е седми във временното 
класиране. 

Д. Ставров От мача между „Димитровград” и „Юниор”.

На традиционния Междуна-
роден предколеден турнир за 
ветерани по футбол на малки 
врати за купата на Тетевен, 
който се проведе неотдавна за 
13-ти пореден път, участваха 
11 отбора, сред които и три 
сръбски – от Димитроврад, 
Бабушница и с. Крупъц. 

Димитровградските фут-
болни ветерани спечелиха 
трето място. Мача за трето 
място срещу домакинския 
отбор „Бенковски”, димит-
ровградчани загубиха със 
служебен резултат, предвид, 
че поради частни задължения 
играчите трябваше по-ранно 
да се завърнат вкъщи. Преди 
това в полуфиналния мач, 
който всъщност представля-
ваше финал преди финала, 
„Балкански” загуби от отбора 
на „Олимпиец” от  Правец. В 
редовното време резултатът 
бе 2 : 2, но в изпълнението на 
дузпи футболистите от града 
на Тодор Живков бяха по-
успешни. Финалният мач за 
„Олимпиец” май представля-
ваше формалност, тъй като в 
него сразиха с категоричния 
резултат 5 : 0 втория финалист 
– отбора на „Бойчиновци”. 

Отборът, съставен от фут-
болни ветерани от Бабушница, 
зае шесто, докато ветераните 
от пиротското село Крупъц се 
наредиха на осмо място. 

Най-успешните отбори 
получиха купи, медали и 
дипломи. Организаторите 
се погрижиха да наградят и 
най-успешните участници в 
няколко индивидуални кате-
гории. За най-добър вратар бе 

обявен Свилен Начев, за най-
добър дрибльор – Емил Бун-
кин, и за най-добър стрелец – 
Георги Минев. Всичките трима 
бяха от отбора, който спечели 
турнира. Най-добър играч в 
защитата бе Стевчо Маринов 
от „Бенковски”, докато за най-
ползотворен футболист бе 

провъзгласен Боян Григоров 
от „Бойчиновци”. Най-краси-
вият гол в турнира бе дело на 
Мирослав Петрович от отбора 
от с. Крупъц, докато титлата 
„спортсмен на турнира” бе 
присъдена на Федя Каменов 
от Димитровград. Наградeни 
бяха и най-възрастният футбо-
лист – 77-годишния Иван Вел-
ков от Мирково, най-добрият 
треньор – Гочо Милковски от 
„Олимпиец”, и най-добрият 
рефер – дамата Рая Иванова 
от София. 

Наградите на най-добрите 
връчиха кметицата на Тете-
вен Мадлена Бояджиева, зам.-
кметът на общината Свилен 
Русимов (който през 80-те и 
90-те години на миналия век е 
печелил медали от европейски 
и световни първенства по бокс, 
както и от Олимпийски игри) 
и Николай Райков, директор 

на спортния център „Олимп”, 
чийто собственик е известният 
български бизнесмен Гриша 
Ганчев. 

Главен организатор на тур-
нира бе Сашо Бункин, извес-
тен български спортен деец 
и журналист. Покровител на 
турнира бе Община Тетевен. 

Д. Ставров 
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Тъжен помен
На 20 декември се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на 

ИВАН СТОИМЕНОВ (Гагулски)  
от Босилеград 

(1941 - 2018)
Панихидата ще отслужим на 20 декем-

ври от 10,30 часа на босилеградските гробища. Каним 
роднини и приятели да ни придружат. 

Отиде си тихо, но ни остави спомен за Твоята кротост 
и доброта!

Почит към паметта Ти! Почивай в мир и светлина!
От най-близките  

На турнира „Кимит купа 2018” 

Димитровградските каратисти спечелиха 26 медала 

Възпоменание 
На 27 декември 2018 година се навърш-

ват ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДЪЛГИ И ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на скъпия ни и оби-
чан баща и дядо 

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ,  
педиатър от Цариброд 

На 12 януари 2019 година се навършват 
ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта на 
скъпата ни и обичана майка и баба 

КАЯ ЛАЗАРОВА,  
преподавателка от Цариброд 

Времето минава, но тъгата винаги остава. 
С много любов, обич и признателност Ви пазим от забрава. 
Дълбоко в сърцата си пазим хубавите спомени за Вашите 
добрини и грижи, с които ни обсипвахте. 

Нека да бъде тих и спокоен вечния Ви сън!
Дълбок поклон пред светлата Ви памет! 

Вашите: синът Сергей, дъщерята Албена, зетят Милан, 
снахата Ранка и внуците Борис, Георги, Иван и Петър

Възпоменание
На 24 декември се навършват  

30 ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
баща

ЛЮБЕН (АРСОВ) РАНГЕЛОВ,  
гимназиален преподавател  

и общественик от Босилеград,  
по потекло от Горна Лисина 

(1931 - 1988)

Минаха години, но хубавите спомени за безкрайната ти 
човечност, топлите грижи и обичта, с която ни даряваше, 
ще живеят вечно в нашите сърца. 

Добрите хора не умират, те винаги оставят светла диря 
и честен път, по който да вървим. Гордеем се, че имахме 
такъв баща. Благодарим ти за всичко!

Почивай в мир!

Децата Любинка и Петър със семействата си

Възпоменание
Навършва се ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 

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

ЯНЧА ВЕЛИНОВ  
от Гложйе 

(1947 - 2017) 
Панихидата ще отслужим на 15 декември на селското 

гробище в Гложйе. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Винаги ще те носим в сърцата си. Вечно ще пазим от 
забрава хубавите спомени за твоите добрини и обичта, с 
които ни даряваше.  

Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!

Съпругата Севетка, синът Сашо, дъщерята Нада  
и дъщерите Дежа и Нена със семействата си

Навършиха се ОСЕМ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
свекър, тъст и дядо

ВЕЛКО ВЕЛИНОВ  
от Гложйе 

(1945 - 2011) 
Изминаха години, но хубавите спомени за теб остават 

вечно в нашите сърца. Винаги ще си спомняме за добрините 
ти и обичта, с които ни даряваше.  

Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!

Съпругата Лалка, синовете Томислав и Славко  
и дъщерята Вера със семействата си

Осведомяваме роднини, близки и поз-
нати, че нашият скъп баща, тъст, дядо и 
прадядо

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ 
от Димитровград  

1924-2018  
почина на 07 декември на 95 годишна 

възраст.

Хубавите спомени за теб ще запазим вечно в душите и 
сърцата си.

Опечалени: дъщерите Нада и Дана, зетьовете Бобан и Иван,  
внуците Драган, Снежана и Анита  

и правнуците Стеван, Душан и София

В Бела паланка неотдавна 
за шести път се проведе тур-
нирът по карате „Кимит купа 
2018”, в който участваха 130 
каратисти от 15 отбора от Сър-
бия. Карате клуба „Цариброд” 
представляваха 21 състезатели, 
които участваха в дисципли-
ните кате в индивидуална и 
отборна категория. От 26-те 
борби те спечелиха също тол-
кова медала. По десет златни и 
сребърни, както и шест брон-
зови. В крайното класиране се 
наредиха на второ място, след 
отбора на „Млади радник” от 
Пожаревац. Трети бяха кара-
тистите от отбора „Елид” от 
Ниш. 

Със спечелени три златни 
медала в една индивидуална и 
две отборни борби нашенката 
Елена Каменова бе провъз-
гласена за най-добра състеза-
телка на турнира. Тя получи 
купа, именно както и отборът 

й като цяло за спечеленото 
второ място. „Цариброд” бе 
награден с купа и като отбор, 
който в проявата участваше с 
най-много състезатели. 

Златни медали в дисцип-
лината кате в индивидуална 
категория спечелиха следните 
състезатели от КК „Цари-
брод”: Андрия Станков, Елена 
Каменова, Джордже Илиев, 
Александър Таков, Даница 
Василева и Марко Тодоров. 
Сребърни медали в същата 
дисциплина и категория взеха: 
Сара Славова, Ангел Иванов, 
Марко Илиев, Сандра Илиева, 
Теодора Станкова, Анджела 
Джурова и Наталия Заркова. 
С бронзови отличия в тази 
дисциплина и категория 
се закичиха: Лана Петрова, 
Марко Вацев, Камелия Джу-
рова, Иван Денчев, Кристина 
Гоцева и Ваня Горчева. 

В дисциплината кате, но 
в отборна категория, златни 
медали спечелиха отборите 
на КК „Цариброд” с пореден 
номер „1” (в състав: Елена 
Каменова, Сандра Илиева и 
Кристина Гоцева), „2” (Анд-
рия Станков, Елена Каменова 
и Марко Илиев), „3” (Иван 
Денчев, Кристина Гоцева и 
Сандра Илиева) и „6” (Марко 
Тодоров, Марко Пейчев и 
Урош Леков), докато сребърни 
отличия спечелиха отборите 
с пореден номер „3” (Теодора 
Станкова, Даница Василева и 
Александър Таков), „5” (Ангел 
Иванов, Лана Петрова и Марко 
Вацев) и „6” (Лана Петрова, 
Сара Славова и Камелия Джу-
рова). 

Организатори на проявата 
бяха отборът по карате „Омла-
динац кимит” от Бела паланка 
и Федерацията по карате на 
Сърбия.                Д. Ставров 

Възпоменание

На 18 декември се навършват  
20 ГОДИНИ  

от смъртта на

НИКОЛА ДИМИТРОВ 
служител в „Сточар“ Димитровград

Скъпите спомени за теб ще живеят 
вечно в нашите сърца!

Сестрите Миряна и Любица и зетът Асен Коцев

Възпоменание
На 9 декември се 

навършиха 21 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил 
и непрежалим баща, тъст 
и дядо

РАДИВОЙЕ 
ИВАНОВ 

На 23 декември се 
навършват 16 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила 
майчица, тъща и баба

СТОЙНА  
ИВАНОВА,  

по баща АНГЕЛОВСКА  
от ДОЛНО ТЛЪМИНО

Хубавите спомени за Вас 
винаги ще пазим в нашите 
сърца. Вечно ще бъдем 
благодарни за  грижата 
Ви, любовта и добрините, 
с които ни дарявахте. 
Поклон пред светлата Ви 
памет! 

Почивайте в мир!
Дъщерята Милияна, 
синът Драган, зетят 

Стоичко и внуците Ивана, 
Александър и Игор



Здраво 
деда Мане

Прочето писмото ти и да ти 
кажем дека помудрувамо с деда 
Лулу за демокрациюту и може 
би Нобел йе бил коджа прав. Не 
знам кико йе на друго место, ама 
при нас – да бог сачува од теквуя 
демокрацию! Него да манемо 
туя проклету демокрацию, да ти 
пишем кво ми ньекня расправля 
деда Лула ка се върну из пензи-
оното. Оратили за некикве буне 
и некикве малечкье централе у 
ваш край и по Сърбию.

- Седимо с деда Стоимена, 
каже Лула, сърбамо чай да си 
згрейемо дулицете, ка улезе Арса 
Комитата и седе при нас.  

- Чусте ли, пита он, дека у мойе 
село се дигал народ против влас, 
доодила милиция, нашли бомбу, 
доодили некикви силеджийе. 
Лом! Дошъл некикъв думбазин, 
докарал машине и ни одвър-
нул рекуту. Сака с цевкье да гьу 
одведе и да производи струю. 
Народ се побунил и си върнул 
рекуту да тече куде си йе текла и 
киуде вой йе место. Они пак гьу 
навърнули у цевкьете, народ гьу 
одвърнул. Права лудница. 

- Па кво има тука лоше дека 
че производи струю. Що водата 
джабе да тече, ка може да има 
некиква вайдица од ньу – рече 
Стоимен.

- Ма дали некои човеци на суд, 
са че гьи и глобе що си бранили 
водуту – каже Арса. 

- Ма умешали се и другьи 
човеци, дошли од целу Сърбию, 
дигла се гунгула – умеша се Асен 
даскалат. Имало и на телевизию, 
и по весниците. И прав йе наро-
дат. Узну ли им водуту, они су 
готови. По-рано им затворили 
рудникат, растурили пругуту, 
после оплячкаше и растурише 
хотелат у Баню, са да им узну 
водуту и требе или да мру или 
колективно да се селе. Од Край-
ину и од Косово народ бега пред 
пушку, ама тая влас по-гявол. Че 
гьи разсели без крушум.

- Ма ти даскале колка браниш 
тия що су се бунили – пак че деда 
Стоимен. А питаш ли се колкави 
трошкове йе направил тия газда 
додека докара машинете, па да 
плати работници…?

- А колко йе дал – пресече га 
даскалат, на власту да му даду 
дозволу да праи това що праи, па 
колко плача на тия що га варде 
од народат…? 

- Ма ти 
се  майта -
пиш даскале 
– пресече съга 
ньега Сима. Я 
стварно не видим кво има лоше у 
това дека че се производи струя. 
Ако се на сваку бару направе 
малечкье централе, знайеш ли 
дека нема да увозимо срую и 
давамо суве паре, а че извозимо 
и че узимамо убаве паре. 

- Я сам пензию искарал у Гьер-
манию, умеша се Иван швабата. 
Тамо куде погледнеш ветреняче. 
Насадили високье бетонскье 
бандере на секуде, върту се пер-
кьете и праве струю од ветърат. 
Милина да погледаш. До банде-
рете си ору, не им смитаю. И не 
праве теквея малечкье централе, 
чуваю си водете, чуваю си свуту 
природу онакву ква си йе била. 
Са се орати дека и атомскьете 
централе че затворе. 

- А нийе – йедвам дочека дас-
калат, очемо све да унищимо 
само некойи да се лъко обогате. 
Баш гьи брига за водете и живо-
тат у ньи и покре ньи, важно йе 
да они напълне джеповете. Они 
ме не чуде – дърчни, научили 
на лъку пару и плячку, ама ме 
чуди властта що жми. И им дава 
дозволе! Бусаю се у груди дека 
уш че развиваю туризам, а вар-
каю да унище све що йе убаво. 
Що газдете не праве бандере и 
да приозводе струю од ветърат, 
уместо да унищаваю водете?

- Па що, каже Швабата. Веро-
ватно йе по-скупо.

- Човеци, вийе може да деман-
туйете до ютре, а я мора да си 
идем. По обед с аутобусчето 
че идем у село. Че идем да си 
браним мойето, ка държавата 
нече. Па нека ме и казне. Нама 
да плачам, нема одека, ама че 
идем да одлежим и мора да ме 
ране – рече комитата и вати вра-
тата.  

По ньега си излезал и деда 
Лула. Народ остал да се рас-
правля – йедни за, йедни против. 
Ко секигаш. 

Деда Мане, ти си паметан 
човек, а и имаш паметни дру-
гаре. Де вийе промудруйте 
защо властта нече струю од 
ветърат, а оче од воду и оче да 
унище нашете рекье по плани-
нете. Или що не праве на Дунав, 
на Мораву, на големете рекье, а 
баш им се арексала Стара пла-
нина?

Айд у здрвлье деда Мане. Поз-
дравля те и деда Лула.  

Баба Суска
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН Методи-Мето ПЕТРОВ
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• Усмивката на жената най-лесно 

отваря кесиятa на мъжа.
• Къде се къпят тези, които са се 

къпали в нашите реки?
• След разговора по телефона, 

счупи слушалката. Нека знае 
събеседникът с кого си има 
работа.

• Гладният гледа искуството със 
стомаха.

• Никак не намери лекарство за 
кървящата рана на съвестта си.

• Не се знае дали е по-тежко да 
си пръв след първия или преди 
него?

• Защо държавата трябва да обича 
децата? Те си имат родители.

- Защо закъсняхте за 
работа?

- А, Вие, защо бавите 
заплатите?

- Нали все пак си полу-
чавате парите?

- Е и ние все пак дой-
дохме на работа.

***
- Татко, не мога да се 

омъжа за Васко... Той 
е атеист и не вярва, че 
съществува ад. 

- Нищо, дъще. Смело 
се омъжвай. Ти и майка 
ти съвсем скоро ще успе-
ете да го убедите, че дъл-
боко се е заблуждавал.

***
Говорят си двама нар-

комани:
- Ей, вчера се запознах 

със страшна мадама.
Поприказвахме си, 

взех й телефона...
- Ами много хубаво.
На другия ден оня пак 

разправя:
- Ау, с друга мадама се 

запознах, и на нея й взех 
телефона...

И така няколко дена, 
докато другия не издъ-
ржал и казал:

- За какво ти са тол-
кова телефони бе, вземи 
поне един телевизор!

***
- Застояли се гостите 

на едно новогодишно 
тържество, домакинята 
вече не знае какво да 
ги прави. Телефонът 
звъни и на нея й хрумва 
идея. Връща се в стаята 
и вика:

- Пожар, пожар!

Всички:
- В чий дом?
- Не разбрах добре... 

на някого от вас.
***
- Никак не ми върви! 

Снощи поканих на рес-
торант едно много кра-
сиво момиче, а в салатата 
му, представи си, да има 
нещо! Момичето, естест-
вено се развика:

- Келнер, махнете вед-

нага тая гадост оттук!
- А тоя простак взе, че 

изхвърли мен!
***
Господин Иванов е на 

ресторант със семейс-
твото си. След като 
всички са се нахранили, 
е останала една наде-
ничка.

- Ще ми я увиете ли за 
кучето? - пита г-н Ива-
нов.

Децата радостно въз-
кликват:

- Ура! Татко ще ни 
купи куче!

***
Един полицай копаел 

дупка в двора си. Минал 
комшията му и го попи-
тал:

- За какво ти е тая 
дупка?

- Абе ще се снимам…
- Е, и?
- Ами искат ми снимка 

до кръста.
На другия ден съседът 

пак видял, че полицаят 

копае нова дупка до пър-
вата.

- Сега пък защо 
копаеш?

- Ами не съм разбрал 
вчера, те ми искали две 
снимки.

***
Старшина към ред-

ник: 
- Вече пети път този 

месец искате отпуска. И 
все заради заболяване на 
дядо ви! 

- Тъй вярно, самият аз 
вече започвам да се чудя 
дали дядо не симулира!

Вицов е


