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Вестникът излиза с помощта на 
Министерството на държавна-
та администрация и местното 
самоуправление, благодарение на 
спечеления проект „Създаване на 
условия  за устойчивост и работа  
на вестник „Ново Братство” на 
български език“, финансиращ се 
от Бюджетния фонд за национал-
ните малцинства за програми и 
проекти от областта на инфор-
мирането на езиците на нацио-
налните малцинства през 2018 г.

интегрира мултикултуралното 
развитие между Сърбия и 

БългарияПо
рт

ал
 

Заседание на Републиканския съвет 
за националните малцинства

В края на миналия месец в 
Белград се проведе заседание 
на Републиканския съвет за 
националните малцинства, на 
което присъства и председа-
телят на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков. 

Премиерката Ана Бърнабич 
заяви, че Правителството на 
Сърбия работи за континуи-
рано подобряване положени-
ето на националните малцинс-
тва, като подчерта, че дейнос-
тите на Републиканския съвет 
за националните малцинства 
са потвърждение за това. 
Бърнабич, която за четвърти 
път председателства на засе-
данието на съвета, подчерта, 
че дейностите на Правителс-
твото, както и на други инсти-
туции, медии и организации 
на гражданското общество, 
са допринесли за повиша-
ване на информираността на 
гражданите за националните 
малцинства и техните права, 
както и за по-добро прилагане 
на антидискриминационното 
законодателство.

В изказването си по време 
на заседанието председате-
лят на НС на българското 
малцинство Стефан Стойков 
подробно запознал присъства-
щите с дейностите и постиже-
нията на съвета в сферите на 
образованието, информира-
нето, културата и служебната 
употреба на езика и писмото. 

Той изказал благодарност към 
Правителството на Сърбия и 
другите републикански инс-
титуции за помощта и съдейс-
твието, които те са оказвали 
на Националния съвет през 
изтеклите 4 години за превода 
и печатенето на учебници, 
откриването на „Ново Братс-

тво” и „Нова радиотелеви-
зия Босилеград”, издаването 
на двуезични документи и 
др. Между другото Стойков 
запознал присъстващите и с 
проблемите относно финан-
сирането на „Ново Братство” 
и поискал помощ от съответ-
ните държавни институции 
за преодоляване на финансо-
вите проблеми, както за „Ново 
Братство”, така и за погасяване 
на дълговете към бившите и 
сегашните работници в Изда-
телство „Братство“. 

Премиерката заявила, че в 
периода между двете сесии на 
съвета са приети изменения в 
нормативните уредби, уреж-
дащи правата на национал-
ните малцинства, предимно 
Закона за защита на правата 
и свободите на националните 
малцинства, Закона за нацио-
налните малцинствени съвети, 
Закона за служебна употреба 
на езиците и писмата, Закона 
за гражданските регистри и 
Закона за местното самоуп-
равление. 

Бърнабич припомнила, че 
на изборите, проведени на 4-
ти ноември миналата година, 

общо 22 национални малцинс-
тва са избрали членове на сво-
ите национални съвети, след 
което са и учредени всичките 
новоизбрани съвети. Тя посо-
чила и значението на изпъл-
нението на проекта „Адресен 
регистър”, който съвместно 
реализрат Републиканс-
кият геодезически институт, 
Пощата на Сърбия, Постоян-
ната конференция на градо-
вете и общините и местните 
самоуправления.

Министърът на държав-
ната администрация и мест-
ното самоуправление Бранко 
Ружич на заседанието посо-
чил, че Съветът за национал-
ните малцинства единодушно 
е приел предложението на 
Координационното тяло на 
националните съвети през 
2019 година културата да бъде 
приоритетна област, в която 
програмите и проектите ще 
се финансират от Бюджет-
ния фонд за националните 
малцинства. Ружич, който 
е и заместник-председател 
на Съвета за националните 
малцинства, казал, че целта 
на отпускането на средства от 
Фонда е да се подобрят кул-
турните дейности на нацио-
налните малцинства в Сърбия, 
като отбележил, че за финан-
сирането на тези програми и 
проекти са отпуснати 30 мили-
она динара.

Изпълняващ длъжността 
директор на Канцеларията 
за човешки и малцинствени 
права Сузана Паунович пред-
ставила Седмия, Осмия и 
Деветия доклад за изпълне-
нието на Плана за действие 
за осъществяване правата 
на националните малцинс-
тва, като подчертала, че е в 
ход изготвянето на Десетия 
доклад, който ще бъде пред-
ставен през април.

П.Л.Р. 

Кръгла маса за официалната употреба на българския език и писмо 

Заседание на Комисията по  
образование към НС на  

българското малцинство в Сърбия 

Републиканското състезание 
по български език ще се проведе 
на 25-ти май в Цариброд

Кметът Владимир Захариев на среща с ми-
нистърката Зорана Михайлович във Враня

Договорено  
асфалтиране на  
пътища в Босилеградска  
община през 2019 г.

Стр. 

Стр. 

Стр. 
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6,6 милиона 
евро за бюд-
жетно съфи-
нансиране на 
медиите през 
първото три-
месечие от го-
дината
През първите три 

месеца от 2019 г. за бюд-
жетно съфинансиране на 
медиите в Сърбия бяха 
обявени 13 конкурса по-
малко, отколкото през 
същия период миналата 
година, а общата опреде-
лена сума за целта - по-
ниска с 25%. Основната 
причина за отрицателната 
разлика е закъсняването 
с конкурсите на Минис-
терството на културата и 
информирането. През 2018 
г. посоченото министерс-
тво беше обявило репуб-
ликанските конкурси през 
февруари месец и тогава те 
бяха на стойност 262 мили-
она динара.

През първото тримесе-
чие на 2019 г. бяха обявени 
общо 74 конкурса за съфи-
нансиране на проекти от 
областта на обществено 
информиране. 

Средствата, определени 
от конкурсите за съфинан-
сиране на обществения 
интерес към медийното 
съдържание, според данни 
на Независимата асоци-
ация на журналистите в 
Сърбия възлизат на общо 
785 294 788 динара (около 
6,6 милиона евро). Мес-
тните власти (градове и 
общини) обявиха общо 70 
конкурса от началото на 
годината до 31 март (4 от 
които бяха анулирани и 2 
преобявени) на обща стой-
ност 724 094 788 динара.

Поради нередности на 
общините Обреновац, 
Димитровград, Буяновац 
и Нова Варош беше нало-
жено да анулират конкур-
сите си, докато Обреновац 
и Димитровград вече ги 
преобявиха.

Сред местните власти, 
които обявиха конкурси 
до 31 март, най-голямата 
сума за съфинансиране на 
медийно съдържание беше 
определена от град Ниш - 
79 000 000 динара, докато 
за същите цели общините 
Ражан и Костолац имаха 
най-малко средства - само 
300 000 динара.

От конкурсите, реали-
зирани през първото три-
месечие от годината, най-
голяма сума беше дадена 
за проект в Пирот - 8 810 
000 динара.              С. Дж.

Кметът Владимир Захариев на среща с министърката Зорана Михайлович във Враня

Договорено асфалтиране на пътища  
в Босилеградска община през 2019 г.

Кметът Владимир Захариев 
на 9 април във Враня участва 
в срещата на кметовете на 
всички общини от Пчински 
окръг с министърката на 
строителството, транспорта 
и инфраструктурата Зорана 
Михайлович, на която тя 
съобщи, че през 2019 г. в път-
ната инфраструктура в окръга 
ще бъдат вложени 1,7 мили-
арда динара. 

В изявлението си за нашия 
вестник след срещата Захариев 
изтъкна, че е запознал под-
робно министърката с всички 
планове от областта на инфра-
структурата, които общината 
планира да реализира през 
настоящата година. 

- От министърката Михай-
лович поисках да бъде сло-
жена нова асфалтова настилка 
на всички отсечки в индустри-
алната зона в града, както и 
нов слой асфалт на улиците 
около новия мост над Драго-
вищица до спортния център 
„Пескара”, които бяха асфал-

тирани през есента миналата 
година. Планирано е и про-
карване и асфалтиране на нова 
улица, която ще минава зад 
текстилния завод „Кобос” и 
ще се свърже с главния път 
към квартала Магурка. 

Захариев заяви, че тази 
година ще продължи асфал-
тирането на регионалните 
пътища към Горна Любата и 
Караманица. Той уточни, че на 
регионалния път Босилеград 
- Горна Любата ще бъде асфал-
тирана една отсечка с дължина 
от 3,5 километра, докато на 
регионалния път Рибарци - 
Граничния преход Голеш ще 
се сложи асфалтова настилка 
с дължина от 1,5 километра. 
За реализацията на тези про-
екти министерството мина-
лата година подписа договор 
за изпълнение на работите и 
те ще започнат тази пролет. 
Договорено е през тази година 
да продължи и изготвянето на 
необходимата проектно-тех-
ническа документация за про-

дължаване на асфалтирането 
на посочените отсечки. 

Кметът подчерта, че 
министърката е запознал и с 
проекти от областта на кому-
налната инфраструктура, 
за които общината вече е 
изготвила проектодокументи 
и планира да ги реализира 
през 2019 г.

- Приоритет за тази година 
е изграждането на нова водо-
проводна мрежа в босилеград-
ския квартал Добри дол, 
където населението има про-
блеми с недостиг на питейна 
вода. С цел създаване на необ-
ходими условия за по-добро 
водоснабдяване на жителите 
в този квартал, планираме да 
построим нова водопроводна 
система, която да бъде свър-
зана към новия водопровод за 
Босилеград от планина Рода в 
Милевци. Стойността на про-
екта за изграждане на новия 
водопровод възлиза на 8,5 
милиона динара. Във връзка 
с това вече сме договорили и 

среща с държавния секретар 
в Министерството на строи-
телството, транспорта и инф-
раструктурата, отговарящ за 
комуналната инфраструктура 
Зоран Лакичевич, на която ще 
уточним условията за реализа-
ция на проекта, посочи той. 

Кметът подчерта, че за реа-
лизацията на проекта „Рода 
вода” вече са подсигурени 
средства от Министерството на 
селското стопанство и от Евро-
пейските фондове, а една част 
ще осигури и общината. 

На срещата с министър 
Михайлович кметовете на 
Босилеград и Търговище Вла-
димир Захариев и Ненад Кръс-
тич за пореден път поискаха 
държавата да отпусне средства 
за изграждане на път между 
Босилеград и Търговище, 
който да бъде прокаран през 
планина Дукат и местността 
Заграня. 

П.Л.Р. 

Босилеград

Кръгла маса за  
официалната  
употреба на българ-
ския език и писмо 

“Официалното ползване на 
езика и писмото на национал-
ните малцинства в местните 
самоуправления” бе тема на 
кръглата маса, която мина-
лата седмица се проведе в 
заседателната зала в сградата 
на общинската администра-
ция в Босилеград. Събитието 
бе организирано в рамките 
на проекта „Укрепване на 
защитата на националните 
малцинства в Сърбия”, който 
съвместно финансират и реа-
лизират Европейският съюз и 
Съвета на Европа. 

На кръглата маса присъс-
тваха: Иванa Антич, помощ-
ник-министър в Министерс-
твото на държавната адми-
нистрация и местното самоуп-
равление, Владимир Джурич, 
консултант в Съвета на Европа, 
Драгана Вуйков, съветник на 
защитника на гражданите на 
Република Сърбия, кметът 
на Община Босилеград Вла-
димир Захариев, председате-
лят на Националния съвет на 

българите в Сърбия Стефан 
Стойков, представители на 
Общинския съвет за между-
национални отношения и на 
Общинската администрация, 
представители на граждански 
сдружения от Босилеград и 
други.  

Срещата откри кметът Заха-
риев, който изрази голямото 
си удоволствие от успешното 
реализиране на съвместния 
проект на Община Босилеград 
и Съвета на Европа “Подобря-
ване реализацията на правата 
на българското национално 
малцинство в Община Боси-
леград”, чиято обща стойност 
е 16 495 евро. Между другото 
той изказа благодарност към 
Министерството на държав-
ната администрация и мест-
ното самоуправление и към 
други държавни институции, 
създали необходимите усло-
вия, за да могат Общинската 
администрация и държавните 
институции в Босилеград да 
издават двуезични документи 

- на сръбски и на български 
език.

По време на кръглата маса 
присъстващите бяха запоз-
нати със значението на Евро-
пейската харта за регионални 
и малцинствени езици, Пра-
вата на принадлежащите към 
малцинствата в областта на 
официалната употреба на 
езика и писмото на нацио-
налните малцинства, Изме-
ненията и допълненията на 
законите в областта на офи-
циалната употреба на езика и 
писмото, както и възможнос-
тите за подаването на жалби 
към омбудсмана, касаещи 
неспазването на правата на 
националните малцинства 
относно официалната упот-
реба на езика и писмото, както 
и за нарушаването на други 
малцинствени права. 

По време на кръглата маса 
бе представен и проектът 
„Подобряване осъществява-
нето на правата на българс-
кото национално малцинство 

в Община Босилеград”, който 
реализира Общинската адми-
нистрация с финансова под-
крепа на Съвета на Европа, 
Европейския съюз и Община 
Босилеград. Даниел Миланов, 
член на екипа по проекта, под-
робно запозна присъстващите 
с дейностите относно реали-
зацията на този проект. Той 
изтъкна, че освен монтирането 
на 153 табели с названията на 
улиците в Босилеград и село 
Райчиловци на български и 
на сръбски език, в рамките на 
проекта сред гражданите била 
проведена и анкета за тяхната 
информираност относно мал-
цинствените им права, печа-
тани са афиши с тези права, 
а изготвена е и публикация 
за осъществяване правата на 
българското национално мал-
цинство в сферата на образова-
нието, културата, информира-
нето и официалната употреба 
на българския език и писмо в 
Община Босилеград. 

П.Л.Р. 
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XX редовно заседание на  
местния парламент в Босилеград

На XX-ото редовно заседа-
ние на местния парламент 
в Босилеград съветниците 
приеха второто изменение и 
допълнение на Общинския 
бъджет за 2019 година, както и 
докладите за работа и финан-
совите отчети за 2018 година на 
организациите и ведомствата, 
които са директни или инди-
ректни ползващи средствата 
от общинския бюджет, като 
Центъра за култура, Народ-
ната библиотека „Христо 
Ботев”, Здравния дом, основ-
ното училище, гимназията и 
други. 

Приети бяха и докладите за 
работа и финансовите отчети 
за 2018 година на Общинската 
администрация, Общинския 
съвет и Общинската скупщина, 
както и докладите и  финансо-
вите отчети на гражданските 
сдружения, ползвали средс-
тва от бюджета през миналата 
година. Съветниците приеха 
финансовите отчети на всич-
ките 37 местни общности. 

Вместо починалия съвет-
ник Ранко Станиславов от 
листата ”Това сме ние - Вла-
димир  Захариев” Общинския 
парламент назначи Методи 

Чипев, директор на Основното 
училище „Георги Димитров”, 
кандидат от същата листата. 

Местния парламент избра и 
нови Управителен и Надзорен 
съвет в Здравния дом. 

Съветниците гласуваха 
и нов Правилник за работа 
на Общинската скупщина, 
Решение за осъществяване 
на права в областта на соци-
алната закрила, Решение за 
броя и разпределението на 
подведомствените паралелки 
в основното училище и преду-
чилищното ведомство „Детска 
радост” и др.                  П.Л.Р.

Избори за членове  
на Европейския парламент 
от Република България,  
26 май 2019 г.

Посолството на Република България в Белград уведо-
мява, че с указ № 53/19.03.2019 г. Президентът на Република 
България насрочи датата 26.05.2019 г. за произвеждане на 
избори за членове на Европейския парламент от Република 
България.

Право да избират членове на Европейския парламент от 
Република България имат българските граждани, които:

- са навършили 18 години към изборния ден включи-
телно;

- не са поставени под запрещение и не изтърпяват нака-
зание лишаване от свобода;

- живели са най-малко през последните три месеца в 
Република България или в друга държава-членка на ЕС;

„Живял най-малко през последните три месеца в Репуб-
лика България или в друга държава-членка на ЕС“ е бъл-
гарски гражданин, който има адресна регистрация по 
постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на 
Република България или в друга държава-членка на ЕС, 
най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на 
произвеждане на изборите.

Всеки български гражданин в Сърбия, който има право 
като отговаря на посочените по-горе изисквания и желае да 
гласува за членове на Европейския парламент от Република 
България, може да подаде заявление в срок до 30.04.2019 г. 
/електронно или на хартиен носител/.

Заявлението маже да се подаде на хартиен носител – по 
образец / Приложение № 21-ЕП, налично на https://www.
cik.bg/bg/ep2019/documents/. Писменото заявление следва да 
бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено 
по пощата чрез писмо до Посолството на Република Бъл-
гария в Белград или Генералното консулство на Република 
България в Ниш в посочения срок. В едно писмо може да 
има повече от едно заявление. Във всяко заявление може да 
бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска 
услуга заявления се считат за изпратени „по пощата чрез 
писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заяв-
ления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. 

Заявлението може да се подаде и електронно – на интер-
нет страницата на Централната избирателна комисия на 
Република България /https://www.cik.bg//.

Централната избирателна комисия на Република Бъл-
гария извършва проверка на данните в писмените заяв-
ления.

Подробна информация може да бъде намерена също на 
адрес https://www.cik.bg/bg/decisions/15/2019-03-27.

Посолството/Консулската служба на Република България в 
Република Сърбия

Заседание на Комисията по образование към НС на българското 
малцинство в Сърбия 

Републиканското състезание  
по български език ще се проведе  
на 25-ти май в Цариброд

Комисията по образование 
към Националния съвет на 
българското национално мал-
цинство в Сърбия взе решение 
тазгодишното републиканско 
състезание по български език 
и езикова култура, което НС 
реализира заедно с Минис-
терството на образованието 
на Република Сърбия, да се 
проведе на 25-ти май в ОУ 
„Христо Ботев” в Цариброд. 
Общинските състезания за 
учениците от основните учи-
лища ще бъдат проведени на 
20-ти април, а ден по-късно и 
общински състезания за уче-
ниците от средните училища. 
Членовете на комисията изяс-
ниха и всички въпроси, свър-
зани с организацията на със-
тезанията. 

Покрай пълния състав на 
комисията по образование, 
на заседанието, което на 5-ти 
април се проведе в помеще-
нията на Националния съвет 
в Босилеград, присъстваха и 
председателят и секретарят 
на НС на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков и Игор Анти-
мов. 

Членовете на комисията 
дадоха положително мнение 
за иска на Основното учи-
лище „Братство” от Звонци 
и занапред да съществува като 
самостоятелно образователно 
ведомство.

На заседанието бяха разис-
кавани въпроси, свързани с 
подготовката и печатането на 
притурките за българската 
национална - история, геогра-

фия, музика и изобразително 
изкуство към вече съществу-
ващите преведени учебници 
по тези предмети, които ще 
представляват 30 процента от 
общия учебен материал по 
тях. Комисията взе решение 
за тази цел да бъде поискана 
помощ и съдействие от ком-
петентните държавни инсти-
туции в Р България и Р Сър-
бия.

Членовете на комисията 
обсъдиха и възможностите 
за организиране на професи-
онално усъвършенстване на 
учители по различни пред-
мети от основното и средните 
училища, които преподават 
в паралелките, където обуче-
нието се провежда изцяло на 
майчин български език.

П.Л.Р.

Новина от с. Трънски Одоровци 

Търсят облекчение за свързва-
не към електромрежата 

Четирима жители на цари-
бродското село Трънски Одо-
ровци - Соня Букарица, Илия 
Нотев, Милена Алексич и 
Мирослав Велков неотдавна 
отправиха иск до Електро-
разпределителното в Бабуш-
ница, което в този район на 
Царибродско поддържа елек-
тромрежата, и поискаха да се 
свържат към нея с известни 
финансови облекчения.  

„Наследили сме къщи от 
предците си. Става дума за 
много стари къщи, строени  от 
кал, в които тока е изключен 
още преди няколко десетиле-
тия. Всичките читири къщи се 
намират близо една до друга. 
Ние, настоящите собственици 

на тези къщи, сега бихме 
искали в тях отново да пус-
нем ток. Тъй като става дума 
за селски и неразвит район, 
молим ви да ни предложите 
определени привилегии във 
връзка с плащането. На всички 
ни е необходим ток, но разхо-
дите за свързването са високи, 
така че ви молим да наме-
рите начин да ни помогнете 
в начинанието, дори и да става 
дума за договор, с който ще ни 
предоставите възможността 
свързването да плащаме на 
повече вноски”, се казва в иска 
на посочената група жители 
на с. Трънски Одоровци. 

Б. Д. 



12 април 2019 година�() Актуални теми
С новия Статут на Община Бабушница 

Българският език стана 
служебен в шест села 

Малките обяви в Цариброд като повод 

Предлага се работа в България, 
Швеция, Германия, Австрия...
* Неофициалната преценка е, че само във фирми в България в момента поминък изкарват около 400 
жители на Царибродско. 

През последните няколко 
месеца по витрините, дърве-
тата, електрическите стълбове 
и други изгодни за целта места 
в централната част на Цари-
брод, осъмват малки обяви, 
с които жителите на града и 
общината като цяло се при-
канват за работа във фирми в 
България, Швеция, Германия, 
Австрия, Словакия... 

Фирма от Костинброд при-
мерно търси да назначи трима 
работници. В обявата се наб-
ляга, че не е необхидим опит в 
областта, а с болдирани букви 
е написано – високо запла-
щане. 

Друга фирма предлага 
работа в Швеция. Подраз-
бира се съответно обучение 
на работниците, помощ при 
сдобиването им с необходи-
мите разрешения, наваксване 
на транспортните разходи за 
пътуването им до Швеция, 
престой... 

Фирма от Словакия пред-
лага работа в автомобилна 
промишленост. Един трудов 
час плаща 3,5 евро или 430 
динара, което ще рече, че за 8 
часа работник може да печели 
по 28 евро или 3440 динара. 
Може да се работи и 12 часа, в 
който случай дневната заплата 
ще възлиза на 42 евро или 5160 
динара. 

Както вече е всеизвестно, в 
Бизнес зоната „Белеш” (БЗБ) 
в Царибродско е запланувано 

до края на настоящата година 
да бъдат открити три фирми, 
в които ще бъдат назначени на 
работа между 60 и 70 работ-
ници. Кметът на общината д-р 
Владица Димитров в няколко 

свои изявления през измина-
лия период изразяваше боязън 
(струва ни се съвсем основа-
телно), че след като фирмите в 
БЗБ бъдат открити, може да се 
случи да не могат да намерят 
достатъчно работници. 

Остава с интерес да сле-
дим дали това наистина ще 
се случи, имайки предвид, 
че Царибродско напоследък 
стремглаво започна да губи 
населението, а особено трудос-
пособните хора, които в голям 
брой заминаха да работят в 
България и други страни от 
Европейския съюз. Неофици-

алните преценки са, че само 
във фирми в България поми-
нъка си изкарват около 400 
жители на Царибродско. 

Б. Д. 

Цариброд 

Реализира се проект на ОС в Цариброд 
Общинският съвет в Цари-

брод реализира проект под 
название „Увеличeние на 
административните мощности 
на женската съветническа 
мрежа”. В рамките на проекта 
се провеждат лекции, на които 

присъстват жените-съветници 
в ОС, както и жени, които са 
на постове в обществени пред-
приятия и ведомства или пък 
са активисти в неправителс-
твени организации. 

Тези дни за тях в конферен-
тната зала в рамките на спор-
тната зала в Цариброд бяха 
изнесени лекции по темите 
„Жени в делово обкръжение” 
и „Жени в предприемачест-
вото”.                               Б. Д. 

В новия Статут на Община 
Бабушница е предвидено бъл-
гарският език и писмо да бъдат 
в служебна употреба в шест 
населени места в общината, в 
които повечето от жителите 
са българи по националност. 
Става дума за селата Звонци, 
Берин извор, Вучи дел, Ракита, 
Ясенов дел и Нашушковица. 

Според преброяването на 
населението от 2011 година 
хора с българска национал-
ност преобладават в посоче-
ните села, докато в седмото 
село в Звонския край – село 
Пресека, повечето жители, 
поне според официалното 
сведение от преброяването, 
по националност са сърби. 

Инициативата в посоче-
ните шест села в Звонски край 
българският език да получи 
статут на служебен задвижи 
през декември 2017 година 
Демократическата партия на 
българите, която в този край 
има голямо влияние. Коми-
сията, която изготви новия 
Статут на Община Бабуш-
ница, прие предложението. 
Междувременно зелена улица 
за приемане на новия Статут 
дадоха и тамошният Изпъл-
нителен общински съвет, а 
след това, в края на миналата 
година, последва позитивното 
определяне по въпроса и на 
Общински съвет. 

Б. Димитров

Страните от  
Западните Балкани  

свалят цените  
на роуминга 

В рамките на Втората цифрова среща на Западните Бал-
кани, която се проведе в Белград, бе подписано регионално 
споразумение за роуминга, което ще позволи значително 
по-ниски цени за роуминг в страните от Западните Бал-
кани от 1 юли т.г. Шестте страни от Западните Балкани 
подписаха споразумението за намаляване на тарифите за 
роуминг помежду им, а от името на Сърбия го направи 
вицепремиерът и министър на търговията, туризма и 
телекомуникациите Расим Ляич.

Цените на роуминга ще бъдат намалени с 27% през 
първата фаза, която започва от 1 юли, докато от 1 юли 
2021 г. се очаква роумингът за Западните Балкани да бъде 
напълно премахнат.

Според текста на споразумението от 1 юли т.г. цените на 
минута разговор в региона няма да надвишават 22,4 динара. 
Текстовите съобщения ще струват максимално 7 динара, а 
един мегабайт няма да бъде по-скъп от 21,4 динара.

 Постигнатото споразумение е част от Цифровата про-
грама за Западните Балкани, инициирана от еврокомисаря 
Мария Габриел по време на Българското председателство 
на Съвета на ЕС. “Това е исторически момент за всички 
нас, който показва, че обединени можем да постигаме 
резултати. Споразумението е ярък символ на силната 
политическа воля на всички, ангажирани с него. То е спора-
зумение на шестте балкански държави и ние го подкрепяме 
напълно. Следващата стъпка е да договорим същото, но 
този път между Западните Балкани и Европейския съюз”, 
заяви комисар Мария Габриел.

С. Дж.
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Във височкото село Каменица 

Инициатива за възстановяване на местната църква 
Група жители на височкото 

село Каменица, придружени 
от хора, чието потекло е от 
селото, предприемат дейс-
твия, целенасочени към 
възстановяване на местната 
църква „Успение на Пресвета 
Богородица”. До Института 
за защита на паметниците на 
културата в Ниш те отправиха 
дописка с молба верският 
обект да се сложи под тяхна 
егида. 

Според сведения на вете-
ринарния лекар Сергей Ива-
нов, чието потекло е от селото, 
местността Църквище, в която 
се намира храмът, е разполо-
жена между селата Каменица 
и Сенокос, в близост до Каме-
нишка река и стената Зубер. 
Село Каменица най-напред се 
намирало там, след което тога-
вашните му жители решили 
да се преселят на мястото, на 
което селото се намира днес. 

Във статия, която написа 
за електронния портал ФАР, 
Иванов между другото казва, 

че църквата след Втората све-
товна война е останала без 
покрив и оттогава е започнал 
процесът на интензивното й 
рухване. Съществува приказка, 
че керемидите от църквата 
взели тогавашни жители на 
селото, за да ги сложат върху 
навес на спирката за автобуси. 
Пода в храма са унищожили 
иманяри, докато от стенописа 
са останали само части и то в 
апсидата. 

Специалисти от Института 
за защита на паметниците на 
културата в Ниш са преце-
нили, че църквата е постро-
ена много по-рано от периода, 
който досега е фигурирал в 
историческите и други книги 
– края на XIX век. Те преце-
няват, че долният слой на сте-
нописа в апсидата вероятно е 
сътворен между 1620 и 1640 
г.

В статията си Иванов пояс-
нява, че член на Църковния 
съвет за възстановяване на 
храма заявил, че Нишка епархия е дала благословия 

за възстановяване на обекта 
и че Институтът за защита на 
паметниците на културата в 
Ниш е предоставил на съвета 
оферта за изготвяне на про-
ектно-техническа документа-
ция за реконструкцията на 
храма.

В района на Висок в Цари-
бродския край, посочва авто-
рът в края на статията си, са 
запазени само църквите в 

селата Сенокос и Болев дол. 
Манастирът „Свети архан-
гели” в с. Изатовци е бил 
ощетен от земетресение през 
1929 година, а след Втората 
световна война са срутени 
дори и основите му, тъй като 
комунистическите власти не 
проявявали желание да го 
възобновят. 

Нека да отбележим, че от 
с. Каменица водят потекло 
редица видни представители 

на българското малцинс-
тво в Сърбия, сред които са 
някогашният журналист и 
художник Богдан Николов, 
синът му и също художник 
Бранко Николов, писателката 
Наташа Йоцева Панич, извес-
тнят нишки лекар и профе-
сор в тамошния Медицински 
факултет Борислав Каменов и 
редица други. 

Б. Димитров 
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Преди броени дни пристигна и информацията, че Инсти-
тутът за защита на паметниците на културата в Ниш е регис-
трирал останките от църквата в с. Каменица, като „обект, 
който се ползва от предшествуваща защита”. Това всъщност 
се посочва в съобщението на Института, изпратено до Ено-
рията на СПЦ и до Общинското управление в Цариброд. 
В съобщението се уточнява, че на обектите, които са поставени под 
такъв режим (ползват се от предшествуваща защита), не трябва 
да се причинява вреда, че те не трябва да се унищожават, нито 
пък без разрешение на Института за защита на паметниците на 
културата върху тях да се провеждат каквито и да било дейности.

Зарибяване 

Пуснати 760  
килограма шарани 
В язовирите „Сават 1” и 

„Сават 2”, намиращи се в бли-
зост до забърдското село Сми-
ловци, тези дни бяха пуснати 
760 килограма шарани. Това 
е първата фаза от зарибява-
нето на езерата, а във втората е 
запланувано да бъдат пуснати 
още 650 килограма риби от 
вида караш и бабушка. 

Зарибяването извърши СТЦ 
„Цариброд”. Отправен бе апел 
към рибарите да не ловят в 
местата, където са пуснати 
рибите. Рибарите впрочем 
това и не смеят да правят, тъй 
като това се изисква от съот-
ветния закон и подзаконовите 
актове.  

Дейността е предприета с 
цел да се разгърне спортното 
въдичарство в общината. 
Освен зарибяването СТЦ 
„Цариброд” възнамерява да 
предприеме и други дейности 
в тази насока – да построи път 
около езерата, да постави кош-
чета за боклук и контейнери и 
пр.                                     Б. Д. 

Любопитно 

Не пропускат  
културна проява... 

М-р Михаил Иванов и г-жа Лидия Антова вероятно са 
димитровградчаните, които най-много се вдъхновяват от 
културните събития в града. Изложба в местната галерия, 
пиеса или някоя друга проява в Центъра за култура или 
пък литературна вечер в библиотеката „Детко Петров” 
надали може да мине без тяхното присъствие. 

М-р Иванов е бивш директор на каучуковия завод ГИД 
и бивш общински ръководител. Един е от най-заслужи-
лите хора за откриването на галерията в Димитровград. 
В перода, когато той е бил начело на тогавашния Изпъл-
нителен съвет на Община Димитровград, от общинската 
хазна са отделени средства за купуване на помещенито, 
в което се намира галерията. 

Лидия Антова също е интелектуалец. Завършила е 
право, работила е като юрист в някогашната димитров-
градска дървопреработвателна фирма „Циле”, а след 
това е била секретар в местната гимназия. 

Винаги разговорливият Иванов пред вестника ни спо-
дели, че веднъж при откриване на изложба в галерията, 
като посетители били само той и „колежката” му Антова. 
„И откриха изложбата, без оглед на това, че на откриването 
бяхме само ние двамата”, спомни си бившият директор, 
общински ръководител и, нека да подчертаем с особено 
удовлетворние и това, верен читател и приятел на някогаш-
ното „Братство” и настоящото „Ново Братство”.  

Тъй като на тази статия искахме да придадем и малък 
духовит оттенък, м-р Иванов попитахме кога ще пропусне 
някое културно събитие, та и ние, журналистите, след това 
се сдобием с „тема за списване”. Отговорът му беше кате-
горичен и повече от ясен и ловък: „Е, този филм в скоро, а 
и в по-далечно бъдеще, няма да гледате!” 

Б. Д. 
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Публикувана обществена по-
кана за живущите в сградите  

Община Босилеград реализира 
проект за помощ на нуждаещи се

Ръководството на Община 
Босилеград и помощник-
министърът в Министерството 
на труда и социланата поли-
тика за областта на социал-
ната защита Сузана Мишич 
проведоха среща, на която 
бе договорена финансова 
подкрепа от страна на ком-

петентното министерство за 
съфинансиране на проекти 
в общината за помощ у дома 
на възрастни хора, както и за 
лични придружители на деца 
със специални нужди през 
2019 г.

По думите на кмета на 
Община Босилеград Влади-
мир Захариев средствата от 
7,5 милиона динара ще бъдат 
осигурени от държавния и 
общинския бюджети, тъй като 
6 милиона осигурява Община 
Босилеград, а 1,5 милиона 
Министерството на труда и 
социалната политика. 

Проектът вече започна да 
тече и се реализира от аген-
цията „Нивеус тим” от Горни 
Милановац, която бе избрана 
след проведения конкурс 
за обществена поръчка на 

Община Босилеград. С тази 
агенция общината сключи 2 
договора. Единият се отнася 
до  ангажирането на 7 лични 
придружители и възлиза на 
над 4 милиона динара, докато 
другият предвижда ангажира-
нето на работа на 5 геронтодо-
макини и е на обща стойност 

от над 3 милиона динара. И 
двата договора са сключени 
за срок от 10 месеца. 

„Благодаря на министъра 
на труда и социалната поли-
тика Зоран Джорджевич и 
на неговите сътрудници за 
проявеното разбирателство 
и финансовата подкрепа, каза 
кметът Захариев. Нашата 
община вече ангажира на 
работа 5 геронтодомакини, 
които ще се грижат за близо 
40 възрастни лица. Също така 
са наети и 7 лични придру-
жители, коитo ще оказват 
помощ на деца-ученици със 
специални нужди. Община 
Босилеград за първи път реа-
лизира един такъв проект 
и особено се радвам, че сме 
наели 12 души, които склю-
чиха трудови договори. Тези 

лица предварително бяха 
запознати с всички дейности, 
които ще изпълняват, а ще 
преминат и обучение, след 
което ще получат лицензи и 
съответни удостоверения за 
работа”, поясни Захариев.

П.Л.Р.

Цариброд наскоро ще се 
сдобие с още един уреден 
паркинг. Той ще се намира 
на улица „Теслина” в близост 
до местния пазар. 

Работите по изграждането 
на паркинга пое местното пуб-
лично предприятие „Кому-
налац”, което след това ще 
поеме и ролята да стопанисва 
с него. 

Общинското управление 
преди няколко месеца купи 
мястото, на което ще бъде раз-
положен паркингът. Преди 

това там се намираше стара 
рухнала къща, която между-
временно бе и срутена. 

След като бъде завършено 
изграждането, паркингът ще 
се причисли към втората зона 

за паркиране в града. Разбира 
се, паркирането на коли в него 
ще се заплаща, както и в дру-
гите паркинги, т.е.  места за 
паркиране в града. 

Б. Д. 

На основание Закона за 
обитаване и поддържане на 
сгради, Решението за без-
възвратно съфинансиране 
на дейности по инвестици-
онно поддържане и подоб-
ряване качеството на сгради 
в територията на общината 
и Решението за установяване 
на градоустройствени зони за 
задължително инвестиционно 
поддържане, подобряване и 
задължителното поддържане 
на външния вид на сградите, 
общинската администрация в 
Цариброд в лицето на кмета 
д-р Владица Димитров тези 

дни обяви обществена покана 
за съфинансиране на дейности 
относно текущо и инвестици-
онно поддържане и подобря-
ване на сгради в територията 
на Царибродска община. 

От общинския бюджет за 
целта ще бъдат отделени един 
милион динара. Обитаващите 
сгради в Царибродско, които 
искат да теглят средства, могат 
да кондидатстват, в който слу-
чай колкото пари са готови 
да отделят за инвестицията в 
сградата си, на толкова пари 
ще могат да разчитат и от бюд-
жета.                                 Б. Д. 

Наскоро в Цариброд 

Още един 
паркинг 

Перспективи
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В Пролетния семинар на Фонадация „Българска памет“ във Варна

Участваха и петима босилеградски гимназисти 

В XXIV Пролетен семи-
нар на Фондация „Българска 
памет“, който от 1 до 5 април 
се проведе във Варна, участ-
ваха и петима третокласници 
от босилеградската гимназия. 
Обучението носеше название 
„Иновации, прогрес и дигита-
лен свят” и е част от проекта 
„Силна национална идентич-
ност - силна европейска иден-
тичност”. 

Семинарът събра около 200 
участници от българската диа-
спора от Сърбия, Македония, 
Албания, Молдова и Украйна, 
които в рамките на 5 дни имаха 
възможност да следят лекции 

по темите от света на вирту-
алната реалност, дигиталното 
предприемачество, 3D про-
грамирането, наносателитите 
и много други. Лектори бяха 
водещи предприемачи, нова-
тори, дигитални специалисти, 
творци и лидери в сферата на 
науките и роботиката.

Право да участват в семи-
нара босилеградските гимна-
зисти си осигуриха въз основа 
на спечеления конкурс за есе 
на тема „Как технологиите 
променят живота ни?“, който 
Фондация „Българска памет” 
организира през февруари 
тази година. 

Босилеградските ученици 
Александър Арсов, Мартин 
Стойов, Мая Рангелов, Анд-
жела Трайков и Александра 
Димитров бяха придру-
жени от преподавателя им 
по информатика Борислав 
Божилов. 

XXIV-ия Пролетен семи-
нар на Фондация „Българска 
памет” се осъществява в пар-
тньорство с Община Варна, 
Представителството на Евро-
пейската комисия в България 
и Фондация „Ханс Зайдел“.

П.Л.Р.

„Балкан АРХитрав” дари  
на гимназията фотографии 

Изложбата ще бъде предста-
вена през юни на „Арлекин” 

Царибродската неправи-
телствена организация „Бал-
кан АРХитрав” дари на мест-
ната гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий” фотографии, 
направени по време на кон-
курса „Културното наследство 
във фокуса на моя обектив”. 

Изложбата на фотогра-
фиите по тази тематика бе 
представена преди няколко 
седмици в хола на учебното 
заведение. Тя бе част от про-
екта „Съкровище на миналото 
– двигател на бъдещето”, който 
„Балкан АРХитрав” реализира 
с партньора си „Зелено стро-
ителство” от Ниш в рамките 

на т. нар. Рилоуд (Reload) про-
грама, която се финансира от 
ЕС, а се провежда от ЮНДП 
(UNDP). 

Договор за подаряване на 
фотографиите, съответно 
цялата изложба от тях, под-
писаха водачът на „Балкан 
АРХитрав” Гордана Ранчева 
и директорът на гимназията 
Снежана Симеонова. И двете 
дадоха кратки изяления по 
случая: 

- Основната ни цел е гимна-
зията да продължи да пред-
ставя изложбата, да промо-
цира училището и общината 
като цяло, както и да набляга 
на стойностите, които лъхат 
от културното наследство на 
общината. По този начин ще 
се потенцира и важността от 
запазването на това наследс-
тво”, заяви Ранчева и добави: 
- На мнение сме, че у хората 
в най-ранната им възраст 
трябва да се установяват 
възгледите относно въпроса 
какво отношение трябва имат 
към културното наследство 
на предците им. На гимна-
зията подарихме и публи-
кация (брошурка), в която в 
синтетизиран вид се говори за 
проекта „Съкровище на мина-
лото – двигател на бъдещето”, 
благодарение на който заин-
тересованите могат да научат 

нещо повече за дейностите на 
организацията ни при реали-
зирането на проекта. 

Снежана Симеонова спо-
дели, че донорството, което 
гимназията получава, пре-
доставя шанс за младите и 
добави:  

- Благодарение на фотогра-
фиите, т.е. изложбата, можем 
да промоцираме общината, 
хората и културното ни 
наследство. Вече имаме план 
да я представим на междуна-
родния фестивал „Арлекин”, 
който през юни ще се про-
веде във Варна. Всяка година 
наши ученици участват в него, 

а имали сме и победители. 
Училището ни притежава 
няколко филма, сътворени по 
сценарий на наши ученици. 
Изпитваме изключително 
удовлетворение от факта, 
че сега учениците можем да 
насочим и към миналото и 
предците ни, както и към 
бъдещето.                          Б. Д. 

Червеният кръст в Боси-
леград  по повод Световния 
ден за борба с туберкулозата 
в основното училище и гимна-
зията организира лекции на 
тема “Мерки за превенция и 
лечение на туберкулоза”. 

Преподавателите по биоло-
гия Даниела Спасов и Миро-

слав Александров изнесоха 
лекции за учениците в 7-ми 
клас на основното училище, 
а преподавателят Мирослав 
Александров лекцията изнесе 
и пред учениците в първи, 
втори и трети клас на Гим-
назията. 

По време на лекциите уче-
ниците имаха възможност да 
научат за туберкулозата, пре-
вантивните мерки и лечението 
на това хронично инфекци-
озно заболяване, което засяга 
главно дихателните органи. 

П.Л.Р. 

В организация на ОО на ЧК в Босилеград 

Лекции за борба с туберкулозата 

В Царибродско

Ще има 52-ма  
първолаци 
И в Царибродска община 

започна записването на деца в 
първи клас на основното учи-
лище. Крайния срок за запи-
сването им е 31 май. 

Родителите са длъжни да 
запишат децата си в първи 

клас, доколко имат най-малко 
шест и половина и най-много 
седем и половина години. В 
първи клас тази година ще 
се записват деца, родени от 
1 март 2012 до 28 февруари 
2013 година. 

Според сведения на Основ-
ното училище „Христо Ботев” 
в Царибродско тази година 
основното си образование би 
трябвало да започнат общо 
52 деца. Десет от тях ще се 

Записване в първи клас учат в четирикласното учи-
лище в крайградското селище 
Желюша, а един – в учили-
щето в с. Трънски Одоровци. 

Б. Д

В Босилеградско

В първи клас ще 
тръгнат  
47 ученици
От 1 септември в Боси-

леградска община в първи 
клас ще тръгнат 47 ученици, 
с 5 повече от учащите се през 
настоящата учебна година. В 
централното основно училище 
в града ще се учат 25 деца, а 
останалите в подведомстве-
ните паралелки в селата.

Съгласно закона в първи 
клас могат да се записват деца, 
родени през 2012 година и до 
28 февруари 2013 година.   

Бъдещите първолаци ще 
трябва да преминат задъл-
жителни лекарски прегледи, 
които в Босилеград ще бъдат 
организирани на 17 април 
в Здравния дом, когато във 
ведомството ще дойдат лекари 
специалисти от Враня. След 
това родителите на тръгващите 
в първи клас деца ще получат 
призовки от училището да 
заведат децата си при училищ-
ните психолог и педагог, които 
ще правят задължителна 
проверка на психическата 
им подготвеност за училище. 
                                          П.Л.Р.
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На театрал-
ната сцена в 

Цариброд 

Гостува  
тополов-
градски  
театър

Театърът на комеди-
ята „Велко Кънев” при 
читалище „Св. св. Кирил 
и Методий” от Тополов-
град миналата събота 
изнесе представлението 
„Женско царство” на сце-
ната на Центъра за кул-
тура в Цариброд. Автор 
на известната комедия е 
видният български писа-
тел, драматург и етног-
раф Стефан Л. Костов. 

Режисьор на спек-
такъла е Вълчо Янев. 
В ролите се проявиха 
Силвия Демерджиева, 
Любов Узунова, Димитър 
Куманов, Росен Пурлан-
тов, Стамо Стамов, Дани 
Браянова, Петко Брая-
нов, Таня Стамова, Михо 
Желев, Илия Деведжиев, 
Ангел Стамов и Ниде-
лина Щилиянова. 

Б. Д. 

51-во окръжно състезание за рецитатори в 
Сурдулица

Магдалена Тодорова от  
Босилеград зае първо място

Магдалена Тодорова, уче-
ничка в четвърти клас на ОУ 
„Георги Димитров“ в Боси-
леград, спечели първо място 
на 51-ото окръжно състезание 
за рецитатори в категорията 
- ученици от I до IV клас, и се 
класира за републиканското 
състезание, което ще се про-
веде във Валево. 

Престижното първо място 
на окръжния преглед, който в 
събота се проведе в Културния 
център в Сурдулица, нашата 
ученичка спечели с великолеп-
ното си изпълнение на стихот-
ворението „Вожня“ на Десанка 
Максимович. В състезанието 
взеха участие над 40 рецита-
тори от Пчински окръг, които 
бяха оценявани от тричлен-
ното жури, съставено от пре-
подаватели по сръбски език 
и литература - Зоран Цветко-
вич,  председател, и Ясмина 
Йович и Йелена Стойкович-
Стоянова, членове.

Според регламента заедно 
с Магдалена на републикан-
ското състезание във Валево 
окръга ще представляват и 
победителите от окръжното 
състезание в категориите - 
ученици от V до VIII клас и 
гимназисти. 

Босилеградска община на 
състезанието в Сурдулица бе 
представена от 10 ученици, 

спечелили първите три места 
в трите възрастови категории 
на общинското състезание, 
което за поредна година орга-
низираха Центърът за култура 
„Босилеград” и училищата, с 
подкрепа на общината.

П.Л.Р. 

Босилеградски гимназистки ще участват 
в републиканската „Литературна  
олимпиада“ по сръбски език

Анджела Митов, Драгана 
Станоев, Андриана Владими-
ров и Миляна Василев, уче-
нички в босилеградската гим-
назия, ще участват в републи-
канската „Литературна олим-
пиада“ по сръбски език, която 
традиционно през средата на 
май се провеждa в Сремски 
Карловци. 

Своето участие в престиж-
ното състезание босилеград-
ските гимназистки си осигу-
риха благодарение на постиг-
натия най-добър резултат на 
окръжното съревнование във 
Враня, в което взеха участие 
ученици от средните училища 
от Пчински окръг. От макси-
малните 20 точки първоклас-
ничката Миляна Василев заво-
юва 19, а третокласничките 
Анджела Митов, Драгана Ста-
ноев и Андриана Владимиров 
спечелиха по 18 точки. Освен 
тях в състезанието във Враня 
участваха още 6 ученици от 
местната гимназия, които пос-

тигнаха отличен резултат, но 
за съжаление им липсваха 
по една или две точки за кла-
сиране на републиканското 
състезание. 

Заслугите за успеха на боси-
леградските гимназистки се 
дължат и на преподавателя 
им по сръбски език Даниел 

Стойнев, който ги е подготвял 
за състезанието. Учениците 
на Стойнев за втора поредна 
година бележат изключителни 
резултати, тъй като миналата 
година Анджела Митов заво-
юва трето място на това пре-
стижно състезание.

П.Л.Р. 
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Република Сърбия
Министерство за опазване на околната 
среда
Номер: 353-02-99/2019-03
Дата 05.04.2019 г.
Белград

На основание член 10. алинея 5., а във връзка с член 
29. алинея 1. и 3. от Закона за оценка на въздействие 
върху околната среда („Служебен вестник на РС” 135/04, 
36/09), дава следното

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уведомяват се обществеността и заинтересованите 

органи и организации, че този орган е взел Решение, 
с което е утвърдено, че проценката е необходима и се 
уточнява обема и съдържанието на Студията за оценка 
на въздействието върху околната среда на проекта за 
експлатация на андезит, като технически строителен 
камък, от повърхностната мина „Корито” в Цариброд, 
в рамките на експлоатационното поле, ограничено със 
следните координати:

Точка
      Y            X

1 7 643 595 4 757 707
2 7 643 830 4 757 865
3 7 643 945 4 757 723
4 7 643 920 4 757 579
5 7 643 807 4 757 450

на носителя на проекта ПД „Андама” ООД Било - 
Димитровград.

Проверка на взетото решение  може да се направи в 
помещенията на Министерството за опазване на окол-
ната среда в Нови Белград, ул. „Омладинских бригада“ 1, 
стая 428, както и на официалния сайт на министерството  
http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-
na-zivotnu-sredinu/.

Заинтересованата общественост и носителят на про-
екта могат да подадат жалба до Праветелството на Р. 
Сърбия чрез този орган в рамките на 15 дни от датата 
на публикуването на това съобщение.

Фотооко 

Умно!!! 

Тази котка май знае къде се намира яденето! От месеци 
я виждаме пред една месарница в Цариброд и чака рабо-
тещите в нея или пък мющериите да й хвърлят „месце”. 
Умно, умно...!!! 

Б. Д. 
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Поглед към миналото 

Държавни глави и премиери на България и Сърбия, 
пребивавали или минавали през Цариброд (3) 

(Продължение от миналия 
брой) 

Д-Р ВОИСЛАВ  

КОЩУНИЦА И СИМЕОН 

САКСКОБУРГГОТСКИ 

Като премиери на Сръбия 
и България д-р Воислав Кощу-
ница и Симеон Сакскобург-
готски посетиха Цариброд 
през 2005 г. Сакскобургготски 
бе посрещнат пред сградата 
на общинското управление в 
Цариброд от премиера на Сър-
бия д-р Воислав Кощуница, 
министъра на капиталовите 
инвестиции Велимир Илич и 
заместник-министъра в същия 
ресор Миодраг Йонич. Кмет 
на общината по това време 
беше д-р Веселин Величков. 
В българската делегация 
бяха още вицепремиерът и 

министър на транспорта и 
съобщенията Николай Васи-
лев, заместник-министърът 
на транспорта и съобщенията 
Анелия Крушкова, заместник-
министърът на външните 
работи Николай Милков и 
посланикът на България в 
Сърбия и Черна гора (СЧГ) 
Яни Милчаков. В присъстви-
ето на двамата министър-
председатели бе подписано 
Споразумение между Пра-
вителството на България и 
Съвета на министрите на СЧГ 
за граничен контрол и про-
цедура в железопътния тра-
фик. Подписи под документа 
сложиха вицепремиерът на 
България Николай Василев 
и министърът на капитало-
вите инвестиции на Сърбия 
Велимир Илич. По-късно на 
заседания на правителствата 
на двете страни бяха одобрени 
проектите на споразумени-
ето, в което между другото 
се посочва, че служебният и 
железопътният персонал на 
двете страни се упъномощават 
да извършват граничен конт-
рол по време на движение и 

престой на влаковете на гра-
ничните гари Димитровград 
и Драгоман и на общата гра-
нична гара Цариброд. С това 
престоят на товарните влакове 
бе намален от 12 на 5 часа, а на 
пътническите - на 30 минути. 
С подписването на документа 
двете страни поеха задълже-
ние в рамките на своите пра-
вомощия да предприемат 
всички необходими мерки за 
облекчаване и ускоряване на 
граничния контрол и проце-
дурите в железопътния транс-
порт. 

По време на пребиваването 
на д-р Кощуница и Сакско-
бургготски на гарата в Цари-
брод журналистите, заетите 

на гарата и други хора, които 
там се озоваха, бяха свидетели, 
че двамата премиери влязоха 
в сградата на гарата откъм 
улица „Балканска” и навли-
зайки след това в онази част, 
от която се влиза в служеб-
ните канцеларии, съответно 
- се излиза на пероните, д-р 
Кощуница само кимваше с 
глава към присъстващите по 
начина, който вече бе присъщ 
за него, докато Сакскобург-
готски започна да се ръкува 
с тях редом. Кощуница, като 
че ли се засрами от гледката, 
върна се няколко крачки назад 
и започна и той да се ръкува 
със застаналите хора. 

От посещението на двамата 
премиери в Димитровград 
ще остане и анекдотът, който 
присъстващите журналисти 
преразказваха помежду си. 
Уж по време на посещени-
ето на премиерите някой 
от журналистите чул как д-
р Кощуница питал Сакско-
бургготски: „Колега, къде сме 
това ние? Къде ни доведоха?” 
Сакскобургготски го погле-
дал учудено и му отвърнал: 
„Спокойно, колега, май ще 

се намери някой да ни каже.” 
Приказката вероятно е лъж-
лива, но може би в крайна 
сметка е и било така, предвид, 
че и политиците са хора като 
всички останали и всекиднев-
ните сериозни държавнически 
работи, съответно интензи-
тета и темпото, под които те 
се провеждат, както и натиска 
на околните, и други обсто-
ятелства, могат да повлияят 
на тяхната концентрация и 
ориентация.  

БОРИС ТАДИЧ  

И ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 

На 25 и 26 април 2006 г. пре-
зидентът на Р България Георги 
Първанов направи официално 
посещение в Сърбия и Черна 
гора (СЧГ). През първия ден 
от посещението държавният 
глава се срещна с президента 
на СЧГ Светозар Марович, с 
президента на Сърбия Борис 
Тадич и с президента на Черна 
гора Филип Вуянович, както 
и с премиера на Сърбия д-р 
Воислав Кощуница. Акценти 
на разговорите бяха поставени 
върху развитието на търгов-
ско-икономическите връзки. 
Важна тема бе и рализацията 
на общата европейска пер-
спектива на двете страни и 
региона като цяло. Обсъдени 
бяха и конкретните стъпки 

за по-тясното интегриране 
на българското национално 
малцинство в Сърбия и Черна 
гора. В присъствието на прези-
дентите Първанов и Марович 
бяха подписани споразумения 
за откриване на нови гранични 
контролно-пропускателни 
пунктове при Салаш-Ново 
корито и при Банкя-Пета-
чинци. 

Президентът Първанов 
посети и с. Иваново в Община 
Панчево, където откри канце-
ларията на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство. Програмата 
обхвана и посещението на 
българския президент на Град 
Ниш. В Ниш той се срещна с 
кмета на града Смилко Кос-
тич и посети издателството 
на българското национално 
малцинство в Сърбия „Братс-
тво”. Поднесе и цветя на 
военния паметник-костница 
„Ледена стена”. В Цариброд 
българският държавен глава 
бе придружен от сръбския си 
колега Борис Тадич. Срещнаха 
се с обществеността, като се 

разходиха из главната улица 
„Балканска”. Приети бяха от 
кмета на общината д-р Весе-
лин Величков, посетиха КИЦ 
„Цариброд”, обърнаха се 
към гражданите в салона на 
местния Център за култура и 
отговаряха на техни въпроси, 
поднесоха цветя на Паметник-
костницата „Нешков връх”... 

Борис Тадич в качеството 
си на президент на Сърбия 

след това още няколко пъти 
е посещавал Цариброд, който 
от петооктомврийските про-
тести до почти средата на 
второто десетилетие на този 
век бе „крепост” на Демокра-
тическата партия и техните 
малки политически коалици-
онни партньори. В паметта на 
много хора остана запечатана 
една случка, която с течение на 
времето се превърна в (поли-
тически) анекдот, свързан с 
Борис Тадич. По време на едно 
негово посещение в града и 
разхождането му из главната 
улица, една възрастна цари-
бродчанка (още е жива, бел. Б. 
Д.) му подхвърли: „Президент 
Тадич, по-хубави сте, когато 

ви видим на живо, отколкото, 
когато ви гледаме по телевизи-
ята!” Тадич не се „притесни” 
от комплимента, а веднага се 
досети за смислен отговор: 
„Ами, тогава ме гледайте само 
на живо!” 

(В следващия брой  
– Дачич и Орешерски  

и Вучич и Радев) 

Б. Димитров 
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Света Четиридесетница - Възкресяване на Лазаря 
Великият пост завършва с 

два лъчезарни празнични дни, 
или по-добре да се каже с дву-
единен, двудневен празник. В 
съботата на Шестата седмица 
от Великия пост Църквата 
спомня извършването на най-
голямото чудо от Спасителя 
- възкресяването на четирид-
невно починалия Лазар шест 
дни преди юдейския празник 
Пасха, от народа наричан още 
Лазарова събота и Лазаровден. 
Последва го Връбница – когато 
празнуваме тържествения 
вход в Йерусалим, извършен 
от Христос шест дни до пре-
даването Му на страдания и 
кръстна смърт. 

От понеделника след праз-
ниците започва Страстната 
Седмица – това е особена 
седмица. Както ни учи Църк-
вата, Великият пост е времето, 
когато ние вървим към Бога, а 
Страстната Седмица – когато 
Бог идва към нас. Сякаш 
преди да навлезем в мъката и 
тъмнината на Страстните дни, 
преди още веднъж да станем 
свидетели на Христовите стра-
дания, Църквата ни разкрива 
истинския смисъл на добро-
волната Христова жертва, на 
спасителната Му смърт.

А ето как станало чудесното 
събитие – възкресяването на 
Лазаря: Христос бил далече 
от Йерусалим, когато Лазар 
умрял. Чак след четири дни 
Той дошъл във Витания и 
се срещнал със сестрите на 
Лазар, Марта и Мария, и с 
плачещите и скърбящи негови 
приятели. В Евангелието спо-
ред Йоан подробно се разказва 
за тази среща. Двете сестри 
казват на Христос: „Господи, 
да беше тук, нямаше да умре 
брат ми...” А Христос отго-
варя: „Брат ти ще възкръсне!” 
И въпреки това, независимо 
от този отговор, когато видял 
плачещите сестри и дошлите 
с тях скърбящи юдеи, Той 
Самият, както пише еванге-
лист Йоан, „разтъжи се духом, 
смути се”. Ето, Той се прибли-
жава до гроба и Той Самият 
плаче и околните си казали: 

„Гледай, колко го е обичал”. 
Христос заповядва да махнат 
камъка, затварящ гробницата. 
И, по думите на евангелиста, 
„извика с висок глас: Лазаре, 
излез вън! И излезе умрелият 
с повити ръце и нозе в погре-
бални повивки, а лицето му 
забрадено с кърпа”.

 Какъв е смисълът на това 
събитие, което така светло, 
така радостно, така победно 
празнува Църквата на Лаза-
рова събота? Как се съвместя-
ват мъката, сълзите на Христос 
и силата да възкресиш умре-
лия?

 Със своя начин на праз-
нуване Църквата отговаря на 
този въпрос. Христос плаче, 
защото в смъртта на Своя при-
ятел вижда тържествуването 
на смъртта в света, смъртта, 
която Бог не е сътворил, но 
която се е възцарила и гос-
подства в света, отравяйки 
живота, претворявайки го в 
безсмислено редуване на дни, 
неумолимо устремени към 
пропастта.

 И тази заповед: „Лазаре, 
излез вън!”. Това е чудото на 
любовта, тържествуваща над 
смъртта, това е предизвика-
телство към смъртта, призо-
ваването й на война от Хрис-
тос, това е потвърждение, че 
самата смърт трябва да бъде 
разрушена и умъртвена. И за 
да бъде разрушена смъртта и 
нейният мрак, Самият Хрис-
тос – което значи Самият Бог, 
самата любов, самият живот 
– ще слезе в гроба, за да се 
срещне лице в лице с нея, 
да я разруши и да ни дарува 
вечен живот, за какъвто ни е 
създал Бог. 

Чудото на Лазаровото въз-
кресение предизвикало непо-
носимо негодуване у първосве-
щенниците и фарисеите. По 
съвета на Каиафа, точно в този 
момент Синедрионът (върхо-
вен юдейски съд) решава да 
улови Иисуса при първа въз-
можност и да Го убие. При-
ближава се тяхното време. 
Идва властта на тъмнината, 
а заедно с нея и последните 

дни от земния 
живот на Спа-
сителя. 

Вход в 
Йерусалим 
– Цветница 
(Върбица)

На сутрш-
ния ден след 
възкресява-
нето на Лазар 
Христос влиза 
в Йерусалим, 
сред народа 
празникът е 
известен и с 
имената Цвет-
ница и Връб-
ница, при 
нас Върбица. 
Този път 
Христос влиза 
не така, както 
го е правил по-рано: непознат, 
неизвестен, непризнат. Не, сега 
Той, Който никога не е търсил 
власт и слава, сякаш Сам под-
готвя Своето тържество. Той 
заповядва на учениците Си да 
Му доведат младо осле. Той го 
възсяда и влиза в града, съпро-
воден от тълпа народ и деца 
с палмови клонки в ръце ( В 
нашите краища заместител на 
палмовите клонки са върбо-
вите. Оттук идва и наименова-
нието Върбица). И тази тълпа, 
и тези деца Го приветстват с 
древния възглас, с който са 
се обръщали само към царя: 
„Осанна! Благословен е идва-
щият в име Господне! Осанна 
във висините!”. Какво означа-
ват тези тълпи народ, палмо-
вите вейки и отекващото цар-
ско приветствие, тази лику-
ваща радост? И защо всяка 
година си припомняме това 
събитие със същата радост, 
сякаш самите ние стоим 
на улицата в светия град и 
чакаме, и посрещаме, и лику-
ваме, и повтаряме все същите 
думи, това вечно „Осанна”? 
Това значи, че, макар и в един 
далечен за всички нас град, 
Христос е бил цар, царствал 
е, бил е признат от народа за 
цар. Да, Той учел за Божието 
царство, за Своето бъдещо 
възцаряване. Но в този ден, 
шест дни преди Пасха, Той 
разкрива Своето царство на 
земята, открива го на хората, 
призовава ги, а заедно с тях и 
всички нас, да станем граж-
дани на това царство Хрис-
тово, поданици на един сми-
рен цар, цар без земна власт 
и без земно могъщество, но 
всесилен чрез любовта.

 Живеем в свят, в държави, 
които са се отрекли от Бога, 
заети само със себе си, трепе-
рещи за своята власт, сила, 
могъщество и победа. И в 
този свят почти няма място 
за Божията любов, Божията 

светлина, Божията радост. 
И ето, в този единствен ден 
в годината, когато стоим в 
препълнените храмове и дър-
жим в ръце върбови клонки, 
когато ехти отново царстве-
ното „Осанна”, ние казваме 
на себе си и на света, и свиде-
телстваме: не е загинало, не е 
изчезнало от лицето на земята 
Христовото царство, така ярко 
просияло в онзи ден в Йеруса-
лим. Ние казваме на Бога: Ти 
си единственият ни Господ, 
Ти си единственият ни Цар и 
ние знаем, и вярваме и твър-
дим, че Царството на Твоята 
любов ще победи с победата 
над греха, над злото и смъртта, 
и радостта от тази вяра никой 
не може да ни отнеме.

 На Връбница ние знаем, 
че след това Свое тържество 
Христос ще поеме възхода Си 

към страданията и смъртта. 
Но светлината, запалена в този 
ден, ще осветява и бездънния 
мрак. След кръста и смъртта 
ще изгрее светлината на неиз-
казаната пасхална радост. Ето 
къде е смисълът и силата на 
тези необикновени дни, когато, 
завършвайки поста, се готвим 
да последваме Христос в Него-
вите доброволни страдания, 
в победното Му слизане към 
смъртта, в преславното Му 
възкресение в третия ден. 

Да даде Господ всички да 
намерим в себе си сили да не 
отпускаме ръце, когато виж-
даме, че нещо не се получава в 
живота, когато злото тържес-
твува над нас, а да вярваме, 
че Той ще ни даде сили да го 
надделеем. 

Подготви Д. Христова

Поетически мигове 

Тъжна песен 
Когато ти си отидеш 
пролетта винаги ще закъснява, 
а може би и никога повече няма да дойде. 

Ще бъде тъжно, 
ще духат ветрове,
ще се раждат трепети, 
медни, сиви и мургави. 

Мислите ще бродят, 
птиците ще мълчат. 
Черни снежинки ще падат върху дланите, 
върху косите, полята и ливадите. 

Остатъка от вечността ще изядат вълците, 
ще я покрият миризми 
странни, хладни и недосегаеми. 

Когато ти си отидеш, 
когато изчезнеш завинаги, 
ще изчезне и част от щастието ми, 
доколкото изобщо съм го имал аз. 

Б. Димитров 
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Кръводарителска акция и турнир по футбол 
на малки врата в памет на загиналия полицай 

Слободан Петков
В памет на трагично заги-

налия босилеградски поли-
цай по време на военните 
сражения в Косово - Слобо-
дан Петков, председателят на 
сдружението на доброволните 
кръводарители в Босилеград 
Йордан Григоров, служител в 
босилеградската полицейска 
станция, и Общинската орга-
низация на Червения кръст 
на 4-ти април организираха 
благотворителна акция по 
кръводаряване.

Инициативата се проведе 
със съдействието на Института 
за кръвопреливане от Ниш в 
помещенията на Полицейс-

ката станция в Босилеград, а 
в нея се включиха 48 кръво-
дарители. Освен полицаи от 
босилеградския участък сред 
кръводарителите имаше и 
обикновени граждани, както 
и полицаи от Враня, членове 
на благотворителното сдруже-
ние „Коце завинаги”.         

Освен кръводарителската 
акция в памет на трагично 
загиналия Слободан Пет-
ков колегите му полицаи и 
тази година организираха 
традиционния 8-ми пореден 
мемориален турнир по фут-
бол на малки врата, който се 
проведе на спортния терен в 

двора на Полицейската стан-
ция. В състезанието участваха 
7 отбора, съставени от поли-
цаи от Босилеград, Враня, 
Сурдулица, отбор от Гранич-
ната полиция в Босилеград 
и един отбор на служители в 
Общинската администрация 
в Босилеград. 

Победител в надпреварата 
стана отборът на полица-
ите от Враня, а Йордан Гри-
горов изтъкна, че всъщност 
всички участници в състеза-
нието са победители, понеже 
със самото си присъствие са 
отдали почит и уважение на 
своя загинал колега.     П.Л.Р. 

Възпоменание
На 5 април се навършиха ОСЕМ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ, откакто останах 
без моята мила баба

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

а на 8 февруари се навършиха 
21 ГОДИНИ, откакто почина 
непрежалимият ми дядо 

ЗАРЕ  ИВАНОВ

Почивайте в мир! 
Поклон пред светлата ви памет.

Хубавите спомени за вас пази  
внучката Сунчица със семейството си

На 30 април се навършват  
40 ТЪЖНИ ДНИ  

от смъртта на моята мила и 
незабравима съпруга

ДЕСАНКА ВЛАШКОВИЧ  
пенсионерка от Босилеград 

(1947 - 2019)

Панихидата ще отслужим на 30 април от 12 ч. на гро-
бището в село Груинци, където почиват и родителите й. 
Каним роднини и приятели заедно да отдадем почит към 
починалата. 

Вечно ще скърбя за твоята добродетелна душа и чове-
колюбие. Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир 
и нека ангелите те пазят!

Вечно скърбящият ти съпруг Голуб Влашкович  
с опечалените роднини и приятели 

Футболна Зона Юг: 

„Младост” продължава успешната си серия
И през изтеклите два уик-

енда футболистите на „Мла-
дост” продължиха успешното 
си представяне. В 19-ия кръг те 
записаха домакинска победа с 
1:0 над „Вранска баня”, а в 20-
ия кръг завършиха наравно 1:1 
гостуването си на „Младост” в 
нишкото село Медошевац.  

В мача срещу „Вранска 
баня” босилеградчани бяха 
по-добрият отбор и заслужено 
триумфираха, а решаващото 
попадение отбеляза Алексан-
дър Захариев през първото 
полувреме. 

Възпитаниците на трень-
ора Владица Манасиев пока-

заха отлична игра и срещу 
съименника си в Медошевац. 
Голмайстор за „зелените” в 
тази среща бе  Никола Спасич 
с изключително точен изстрел 
извън наказателното поле още 
в първата минута, а домаки-
ните успяха да изравнят до 
края на първото полувреме. 
В последните минути на мача 
„Младост” изпусна победата, 
тъй като нападателят Алексан-
дър Захариев не успя да реа-
лизира стопроцентово голово 
положение.

От началото на пролетната 
част от първенството боси-
леградчани записаха една 

победа, три равенства и допус-
наха само една загуба. 

След двадесет изиграни 
кръга „Младост” заема пред-
последно място във времен-
ното подреждане с 15 спе-
челени точки. Водач в кла-
сирането продължава да е 
„Пчиня” с 45 точки, а следват 
„Власина” с 43 и „Балкански” 
с 36 събрани точки.

В следващия кръг във Фут-
болна Зона Юг босилеград-
чани посрещат „Слога” от 
Лесковац, един от директните 
им конкуренти за оцеляване 
в лигата.

П.Л.Р.

На 20 април се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща и дядо

ЯНКО АНГЕЛОВ  
от Долна Любата, махала Бързаци 

(1945 - 2018)
Панихидата ще отслужим на 20 април 

от 11 часа на долнолюбатското гробище. 
Каним роднини и приятели да ни придружат. 

Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спомени за твоя 
светъл лик и добро сърце. Поклон пред светлата ти памет! 
Почивай в мир!

Опечалени: съпругата Лиляна, синът Круме и дъщерите 
Сладжана и Елка със семействата си 

Босилеградски планинари 
преминаха ждрелото  
на Ерма и Ябланица  
и изкачиха връх Морич

Членове на планинарс-
кото дружество „Младост” 
от Босилеград през изтеклите 
два уикенда участваха в две 
международни инициативи 
- на 31 март изкачиха връх 
Морич над Власотинце, а на 
6 април преминаха ждрелото 
на реките Ерма и Ябланица.  

Над двадесетина плани-
нари от босилеградското 
планинарско дружество се 
включиха в Международното 
изкачване „Март на Морич”, 
което за 11-та поредна година 
организира Планинарското 
дружество „Морич” от Вла-
сотинце. В изкачването учас-
тваха около 500 планинари от 
Сърбия, България, Македония 
и Холандия, които изминаха 
трасето с обща дължина от 
12 километра - от центъра на 
Власотинце до връх Морич, 

който е на надморска 
височина от 877 м. Това 
бе шестото поредно учас-
тие на босилеградските 
планинари в изкачването 
на Морич. 

Група босилеградски 
планинари се включи и 
в преминаването на ждрелото 
на реките Ерма и Ябланица, 
което съвместно организи-
раха Трънското туристическо 
дружество и Планинарското 
сдружение “Преслап” от Ниш 
начело с председателя Миро-
слав Докман. В инициативата 
са взели участие около 300 пла-
нинари от Сърбия и България. 
Това бе най-масовата акция 
по популярната „Трънска 
екопътека” още от далечната 
1895 г. и инициативата, която 
в района на Трън и Цариброд 
тогава е предвождал Алеко 

Константинов, основопо-
ложник на организираното 
планинарство на Балканския 
полуостров. 

Дължината на „Трънската 
екопътека” е 16 километра. 
Тя преминава през стръмни 
скали по ждрелото на двете 
реки, където са построени 
редица висящи мостове, както 
и два тунела. С цел успешно 
провеждане на инициати-
вата трънски планинари с 
подкрепата на Община Трън 
са направили нов помощен 
мост над река Ябланица до 
село Банкя. Планинарите и 

любителите на природата са 
имали възможност да разгле-
дат и живописните предели 
на разделеното с граничната 
бразда село Петачинци и раз-
делената къща в село Банкя, 
през която 1919 година е 
прокарана граничната линия 
между България и тогаваш-

ното Кралство на сърби, хър-
вати и словенци. 

Транспортните разноски за 
участието на босилеградските 
планинари в двете междуна-
родни инициативи и този път 
изцяло поела Община Боси-
леград.                            П.Л.Р.



Додека ичера пийейемо каве у пен-
зионото улезе Мика Демокрацията. 
Кой знайе од кига га не съм видел, а 
с године смо зайедно работили, беше 
ми шеф. Баш му се зарадува, а и он 
на мене. Несъм ти оратил за ньега, 
па да ти съга писнем. Он беше негде 
одоздоле, ама много добър човек. 
Не се налагаше, а и знаеше си рабо-
туту. Издуло га йеднуш на партийско 
събранийе да орати. И немало против 
кога, а против директорйете. Оратили 
за самоуправлянье и он рекъл дека йе 
това много добра работа, дека йе това 
права демокрация, а било би йош 
по-добре ка се у това не би мешали 
директорете. Они си откьутали, нали 
йе бил прав, ама од тъгай почеше 
ньеговете мукье. После некой дън га 
окнул техничкият и му рекъл: 

- Мико, ти си добър шеф, твойето 
оделенье йе най-добро у фабрикуту и 
директорат рече да те турим за майс-
тора при мешачете. При ньи никико 
не иде, най-лоши су и ти можеш, с 
твойето знанье и демокрацию да гьи 
оправиш. Платата че ти остане иста, 
шефовска, само гьи среди. Не беше 
право ни на ньега, ни на нас, ама сила 
Бога не моли. Отиде он тамо, а при 
нас турише некикву шушумигу, дупе-
лизца на директоратога. Тутумея. Ем 
не разбира, ем мисли да све знайе, 
а само се усмита и нас усмита. Наш 
Мика прима два-три месеца шефов-
ску плату и му однели ново решенье 
– за майстора, с по-малечку плату. Он 
га не примил, а ютре дън директорат 
му испратил отказ. Джабе му правни-
кат говорил дека тека не требе, че суди 
и че добийе. Ем че платимо трошкове, 
ем он че си седи дома и че си узне паре 
и това с камату. - Ако му платимо, ама 
зайебанциюту и живците му нема 
платимо, рекъл директорат. Да му 
излезне демокрацията на нос. Мика 
суди и одсуди и ка да дойде първи 
дън пак на работу, дойде с музику. 
Тупан бийе, кърне пищи, народ гледа 
сеир. Преди 6 улезе и дойде при нас. 
Понел и да части – добил паре накуп 
и с камату. Нийе га частимо с прекор 
– демокрация. По ручък га окнуше 
из Супат. Ка се върну ни разправля: 
- Улазим я и они ме пратише при 
шефатога. Я га знам и он знайе мене. 
Ама тамо седу йош двойица млади, 
непознати, наострили се, само що не 
апу. Рече ми шефат дека директорат 
ме приявил и рекъл дека сам анти-
държавни елемент и буним народ 
против влас. Я се насмея и стойечкьи 
им све обясни – од проклетото събра-
нийе до съга. Све по ред. Я оратим, 
они кьуту, а йедън од младите нещо 

писуйе. Ка завърши, шефат се само 
усмину и ми рече да си идем.

Работимо йош малко, почеше сан-
кцийе, поче плячката, затворише 

фабрикуту и Мика демокрация се 
изгуби. Пита га дека йе бил толкова 
време, а он рече:

- Е мой Мане. Отидо си на село, 
чува говеда, ора, копа. Върте, работи 
ко сивоня и видим – нема вайда. Мле-
кото дадем, половин га не плате. 
Телчината арижем на накупци и 
прекупци и за мене остане само 
сецаньето и лайната. Чу дека се 
убаво заработуйе с шверц и идо на 
румунску границу та сеца гориво, 
преноси цигаре, ама не забогате. 
Ка ми узну, ка минем – искарува 
колко за лебацат и децата изучи. 
Добри студенти беоше, ама нема 
работа. Помоташе се некойе време 
и по-старият, що заврши у Ниш за 
компютерете, отиде у Америку, а 
другьият, докторат, работи у Слове-
нию. Са смо с бабуту сами – садимо 
градину, печем рекьию, имам нещо 
пензийицу, нещо децата потвърлье и 
къляви се. Тия у Словению работи с 
йеднога од тука па ми по ньега пра-
тил парице и дойдо да гьи узнем и 
да се видим със старо друщво. Несте 
да идем при никога дома и направо 
дойдо у пензионото. Знам, скоро 
сви су пензионери, кико да не йе, 
че найдем некога тука. И за срекьу 
– баш тебе. Пооратимо си за старо 
друщво и наше време, покара га да 
дойдемо на ручък, ама он рече дека 
узел повратну карту и са че си иде и 
я си реко да га жъцнем малко.

- А ко с демокрациюту? При нас на 
радийото и телевизиюту йедън често 
орати дека дошла некиква демокра-
ция и ни пойела живи. 

- Ти, Мане, знайеш дека мене 
демокрацията одавна поче да йеде. 
Я съга сам залудан и четим кньигье. 
Йедън из наше село работи у Београд 
и ми доноси интересне кньиге. Само 
Мане да знайеш кво се све писуйе 
по тея кньиге, коса да ти се дигне на 
главу. И за Тита, и за Леньина и  за 
власту преди туя влас. Да не пове-
руйеш. Половин да йе истина, па 
йе много. Ама най-много се изне-
нади и разочара се ка прочето, дека 
Нобел, тия що од ньегове паре даваю 
награде написал „Демокрацията е 
власт на нищожествата“. Това ми 
съга не излази из главу.

Бабо Сускье и мене ми од тъгай 
това не излази из тиквуту. Не могу 
да веруйем, а знам сигурно дека тия 
Нобел йе бил паметън човек. Де 
помудруйте и вийе с деда Лу.лу. 

Айд у здравлье и поздрави ми деда 
Лулу.

Деда Мана
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• Жената никога няма да е  груба спрямо  
досадния ухажвач, иначе няма да я ухажва.
• Съвременната жена е независима от мъжа. И от себе си.
• Всичко е в ръцете на човека. И човека.
• Ако не знаеш откъде духа вятъра, не опъвай платната.
• Цял живот се  бореше като огън. И успя да стане пепел.
• Фалшификаторите на пари отиват в затвора,  
а фалшификаторите на историята стават академици.
• Най-разорителни са гръмовете, които идват  
от подземието.

Афоризми Симеон КОСТОВ

Здраво бабо 
Сускье

Дете гледа изпълнение на опе-
рен певец и ĸaзвa:

– А ĸoгaтo в детската градина 
виĸaмe така, ни се ĸapaт…

***
Сутринта в маршрутката 

пиша СМС на милото. Един 
чичка до мен нагло ми наднича 
в телефона.

Викам: - Ще добавиш ли нещо 
или да го изпращам вече?

***
Ако загубите жена си в диско-

теката, застанете до друга жена... 
Тя ще дойде веднага!

***
Двама ще скачат от самолет. 
Скочили и единият пита: 
- Няма ли да пускаме парашу-

тите вече виждам планината? 
- Няма рано е. 
След пет минути: 
- Няма ли да пускаме парашу-

тите вече виждам земята? 
- Рано е. 
И най-накрая: 
- Хайде да пускаме парашу-

тите, ще се разбием! 
- Е тебе от 5 метра ли те е страх 

да скочиш... 
***
Домакинята към гостите: 
- Нима вече си тръгвате? 
- Да. 

- А защо така бавно? 
***
Телефонът в туроператорска 

агенция звъни: 
- Добър ден, за Египет прода-

вате ли билети? 
- Разбира се. 
- А за кои курорти? 
- Хургада, Шарм-ал-шейх, 

Таба, Нувейба… 
- Точно така, Нувейба става! 
- Кога ще летите? 
- Да летя ли?! Не бе, решавам 

кръстословица
***
Две баби си говорят едната 

казва: 
- А бе тая мома която зехме 

от вашето село, ма тя хубава, ма 
тя гиздава и пере и чисти всичко 
върши, само един недостатък 
има! 

Втората казва: 
- Какъв ма? 
Отново първата: 
- Ами неще да ражда! 
Пак втората: 
- Ами вие сте я повредили у 

нащо село си раждаше! 
***
- За какво трябва да се говори с 

една жена, за да й е интересно? 
- За красотата й. 
- Ами ако не е красива? 
- За грозотата на най-добрата 

й приятелка.

Вицов е

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Димитровградско  
стопанско гробище

Методи ПЕТРОВ


