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Великден на тримеждието 2019

Честит ВЕЛИКДЕН!

ВЕЛИКДЕН - победата на 
живота над смъртта

Стр. 

Стр. 

В Старческия дом в Цариброд 

Нов директор е Габриела Петрова

Междуобщински състезания  
по български език в Босилеград 

Стр. 

Стр. 

Още 24-ма работници са ангажирани в босилеградския текстилен завод „Викантекс”  
Стр. 

Царибродските  
декламатори  
най-добри в окръга

Стефан Николов  
е републикански  
шампион по физика

Стр. 

Стр. 
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Ръководството на  
Планинарския съюз на  
Сърбия посети Босилеград

Делегация на Планинарс-
кия съюз на Сърбия начело 
с председателя Исо Планич 
посети Босилеград. В състава 
на делегацията бяха и гене-
ралният секретар на асоци-
ацията Светлана Велкович и 
Иван Страхинич. 

Заедно с председателя 
на Спортното дружество за 
планинарство „Младост” 
от Босилеград Симка Джо-
нева те изкачиха планините 
Църноок, Мечит и Рудината, 
където имаха възможност да 
се запознаят с уникалната 
природа и изключителните 
природни потенциали на тези 
предели.

„Запознахме гостите с дей-
ностите на нашето планинар-
ско сдружение, което въпреки 
че е сформирано само преди 
3 години, осъществява значи-
телни резултати. Освен редов-
ните участия в редица иници-
ативи в Сърбия, България и 
Македония, нашето сдруже-
ние организира и изкачвания 
на Църноок и на дуги планини 
на територията на Босилеград-

ска  община, на които идват 
планинари, туристи и люби-
тели на природата от вътреш-
ността на Сърбия и от съсед-
ните страни”, казва председа-
телката на босилеградските 
планинари Симка Джонева. 
Тя изтъкна, че по време на 
разговорите са разисквали и 
възможностите за укрепване 
на сътрудничеството между 
Планинарския съюз на Сър-
бия и Планинарското сдру-
жение „Младост”.   

По време на пребиваването 
си в Босилеград представите-
лите на ръководството на Пла-
нинарския съюз на Сърбия се 
срещнали и с кмета Влади-
мир Захариев, а по време на 
срещата били обсъдени въз-
можностите за организиране 
на съвместни инициативи с 
цел популяризиране на пла-
нинарството и развитието на 
туризма в общината. 

Освен Босилеградска 
община делегацията посетила 
и други общини в Пчински 
окръг.                           

П.Л.Р. 

1,3 милиона динара за финансиране на  
мерки за популационната политика  

в Босилеградска община 

Кметът Владимир Заха-
риев заедно с колегите си от 
Владичин хан и Търговище 
в Белград подписа договор с 
министърката без портфейл, 
отговаряща за демографията 
и популационната политика, 
Славица Джукич Деянович 
за съвместно финансиране 
на мерки за популационната 
политика.

 Договорa предвижда в 
Босилеградска oбщина да 
бъдат вложени 1 милион и 335 
хиляди динара. 80% от тази 
сума осигурява Кабинетът на 
министърката без портфейл, 
а останалите 20% ще бъдат 
обезпечени от Общинския 
бюджет.

Кметът Владимир Захариев 
изтъква, че благодарение на 
доброто сътрудничество с 
двете съседни общини това 
е още един успешен проект, 
насочен към създаването на 
по-добри условия за подраст-
ващото поколение в oбщината. 
Той изказа благодарност към 

Правителството на Република 
Сърбия, което с реализацията 
на такива проекти обезпечава 
качествени условия за възпита-
ние и игра на децата. Захариев 
добави, че през следващия 
месец министърката Славица 
Джукич Деянович ще посети 
Босилеград, а тогава ще бъде 
открит и детският кът в Кул-
турния дом. „Посещението на 
министърката ще използваме 
и за договори за реализация 
на нови проекти в областта на 
популационната политика“, 
изтъкна той.  

Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет и коорди-
натор по проекта, изтъква, че 
на нашата община са одоб-
рени средства за финанси-
ране на мерки за намаляване 
на психологическата цена за 
отглеждане на дете, които 
предвиждат ангажиране на 
4 възпитателки за срок от 5 
месеци, които ще се грижат 
за обучение и забавление на 
малчугани до предучилищна 

възраст в детския кът, който 
вече е направен в малката зала 
на Центъра за култура. 

С цел създаване на по-
добри условия за насърчаване 
на раждаемостта и спиране 
на изселването на младите от 
тези райони Босилеградска 
община заедно с двете спо-
менати общини и миналата 
година спечели проект от 
Кабинета на министърката 
без портфейл, отговаряща за 
демографията и популаци-
онната политика. В рамките 
на миналогодишния проект, 
който възлизаше на 8 милиона 
и 166 хиляди динара,  общи-
ната предостави средства на 
5 млади брачни двойки за 
стартиране на семеен бизнес в 
областта на селското стопанс-
тво, също така бяха подсигу-
рени съоръжения за детски 
площадки и бе уреден и обо-
рудван детския кът за забав-
ление на малчугани в малката 
зала на Културния дом.  

П.Л.Р. 

Още 24-ма работници са 
ангажирани в  
босилеградския тексти-
лен завод „Викантекс”  

В новооткритата текстилна 
фабрика „Викантекс”, която 
отпреди два месеца задвижи 
производство в обекта на 
някогашния цех за изработка 
на чорапи „Зеле Велкович” 
в Босилеград, вече са анга-
жирани 15 работници. На 24 
април бяха сключени трудови 
договори с още 24-ма неза-
ети лица от трудовата борса, 
които най-напред ще преми-
нат обучение и преквалифи-
кация за работа.  

Церемонията по подпи-
сване на договорите се проведе 
в заседателната зала в сградата 
на общинската админитрация 
в Босилеград, на която освен 
бъдещите работници и собс-
твеника на „Викантекс” Видак 
Милатович и сътрудниците 
му присъстваха и кметът Вла-
димир Захариев и директорът 
на Националната служба по 
заетост (НСЗ) във Враня Дарко 
Янкович. 

Новите 24-ма работници ще 
постъпят на работа от 6 май 
и най-напред ще преминат 
обучение и преквалификация 
за работа в завода. На срещата 
бе изтъкнато, че една част от 
обучението на незаетите лица 

ще финансира Националната 
служба по заетост, а другата 
- самата фабрика. 12 лица, 
които вече имат някакъв опит 
в текстилната промишленост, 
са ангажирани по Програма 
на НСЗ „Обучение по иск на 
работодателя”, в рамките на 
която обучението им в продъ-
лжение на два месеца изцяло 
ще финансира НСЗ, докато 
останалите 3 месеца ще са 
за сметка на работодателя. 
Обучението на втората група 
от 12 лица ще се финансира 
по Програмата „Придоби-
ване на практически опит” 
- Националната служба ще 
финансира обучението им в 
продължение на три месеца, 
а също толкова ще поеме и 
работодателя. По време на 
обучението на работниците 
ще бъдат плащани и социални 
и здравни осигуровки и други 
принадлежности.   

Новите работници на тек-
стилния завод най-напред 

поздрави кметът Владимир 
Захариев, който им пожела 
крепко здраве и успех в бъде-
щата работа. Той изказа бла-
годарности към държавата 
Сърбия и към Министерс-
твото на труда и социалната 
политика, които са проявили 
разбирателство и са отпус-
нали средства за реализация 
на програмите за обучение 
и преквалификация на неза-
ети лица от трудовата борса 
за нуждите на новооткритата 
фабрика „Викантекс”.  

- По инициатива на общи-
ната в Дирекцията на Наци-
оналана служба по заетост 
в Белград имахме среща с 
министъра на труда и соци-
алната политика Зоран 
Джорджевич и с директора 
на Дирекцията на НСЗ Зоран 
Мартинович, на която бе дого-
ворено отпускането на финан-
сови средства от тази служба 
за обучение и преквалифика-
ция на работници за нуждите 
на новоотркритите текстилни 
фабрики „Викантекс” и „Кен-
таур”, изтъкна Захариев. Те 

позитивно откликнаха на 
нашите искове и ни разре-
шиха субсидии за обучение 
и преквалификация за общо 
120 работници - 30 във “Витан-
текс” и 90 в „Кентаур”. Още 
един път изказвам благодар-
ност към министерството и 
към НСЗ, особено като се има 
предвид, че първоначално за 
2019 г. в Пчински окръг е било 
разрешено финансиране на 
обучение и преквалификация 
само за 15 лица от трудовата 
борса, подчерта той и добави, 
че общинското ръководство и 
занапред ще полага усилия да 
осигурява нови работни места 
за своите съграждани. 

 В речта си директорът на 
НСЗ във Враня Дарко Янко-
вич пожела на работниците 
успех в работата им и изтъкна, 
че Националната служба и 
занапред ще се грижи да реа-
лизира програми за откри-
ване на нови работни места и 
намаляване на безработицата 
в Босилеград.

- Особено искам да подчер-
тая ролята на кмета Владимир 

Захариев, който със своята 
изключителна деятелност и 
ангажираност даде най-голям 
принос за откриването на 
новите работни места и просто 
„накара” НСЗ да разреши 
финансирането на вашето 
обучение и преквалификация. 
Той е пример как един кмет 
трябва да се застъпва и да се 
грижи за своите граждани и 
затова и занапред ще продъ-
лжава да оглявява общината, 
изтъкна между другото Янко-
вич.      

Собственикът на „Викан-
текс” Видак Милатович също 
пожела успех на работниците 
и благодари на кмета и на 
директора на НСЗ във Враня 
за успешната реализация на 
програмите за преквалифика-
ция и обучение на новооанга-
жираните работници. 

След подписването на дого-
ворите всички заедно посетиха 
цеха на „Викантекс”, където 
новите работници имаха 
възможност да се запознаят с 
производствения процес.  

П.Л.Р.

* Очаква се във „Викан-
текс” наскоро да бъдат 
ангажирани още 5 лица 
от трудовата борса, които 
също ще преминат преква-
лификация, а според дого-
вора с общината за даване 
под наем на бившия цех за 
производство на чорапи, в 
завода трябва да бъдат анга-
жирани общо 60 работници. 

* При подписването 
на трудовите договори 
кметът Владимир Заха-
риев подари по един шоко-
лад на всеки работник. 
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Великден на тримеждието 2019
По повод Великденските 

празници Центърът за кул-
тура „Босилеград”, Основното 
училище „Георги Димитров” 
и Спортният съюз „Боси-
леград” с подкрепата на 
Община Босилеград за втора 
поредна година организират 
Международното мероприя-
тие „Великден на тримежди-
ето 2019”. 

Фестивалът официално 
бе открит на 21-ви април с 
изложба във фоайето на Кул-
турния дом, на която бяха 
представени оцветени рисунки 
с великденски мотиви на уче-
ници от основното училище. 
На откриването присъства-
щите поздрави директорът на 
Центъра за култура Воислав 

Божилов, след което боси-
леградският свещеник отец 
Зоран Стоянов изнесе беседа 
за Страдалната седмица и Въз-
кресение Христово - Велик-
ден. 

Задачата на участниците 
в изложбата бе да оцветяват 
рисунки с мотиви от петте клю-
чови момента през последната 
седмица на земния живот на 
Исус Христос - Вход Господен 
в Йерусалим, Тайната вечеря, 
Осъждането на Исус Христос, 
Разпятие Христово и Възкре-
сение Христово - Великден. 
Учениците са разпределени 
в две възрастови категории 
- от първи до четвърти и от 
пети до осми клас, а всяко дете 
има право да участва само с 

по една оцветена картина от 
предложените пет мотива. 
Победителите в конкурса, за 
който са пристигнали общо 
256 рисунки, ще бъдат излъ-
чени въз основа на гласовете 
на посетителите на изложбата 
и въз основа на мнението на 
журито, съставено от учители 
по изобразително изкуство 
и други специалисти. Цере-
монията по връчването на 
наградите ще се състои на 27-
ми април в Голямата зала на 
Културния дом. 

В рамките на фестивала 
през тази седмица са органи-
зирани редица спортни състе-
зания по шахмат, баскетбол, 
тенис на маса, футбол и волей-
бол, а в четвъртък нишкият 
състав „Дуа ди маджоре” ще 
изнесе концерт с италиански 
канцони, руски романси и ста-
роградски песни. 

В събота е планиран кръжок 
за оцветяване на великденски 
яйца, който ще бъде организи-
ран във фоайето на Културния 
дом, а същата вечер в Голя-
мата зала на Центъра за кул-
тура ще бъдат провъзгласени 
и наградени авторите на най-
хубаво оцветените рисунки от 
споменатия конкурса. 

На връх Великден в неделя 
от 11 ч. в Голямата зала на 
Културния дом ще бъде изне-
сено театрално представле-
ние и културно-художествена 
програма, а ще се състои и 
награждаване на най-успеш-
ните участници в спортните 
състезания. Освен танцовите 
състави към Центъра за кул-
тура и Спортното дружество 
„Младост” от Босилеград, в 
културната програма ще се 
представят и фолклорните 
ансамбли „Нестия” от Бълга-
рия, културно-художествено 
дружество от Алексинац и 
Фолклорният ансамбъл „Фол-
клористи” от Крива паланка, 
Северна Македония. 

П.Л.Р. 

XXVI Международен  
детски Великденски  

фестивал
С откриването на изложбата 

„Босилеград преди и сега” в 
галерията в Цариброд на 23 
април започна XXVI Между-
народен детски Великденски 
фестивал, чийто организатор 
е босилеградското сдружение 
ГЛАС. В тазгодишното изда-
ние на фестивала ще участ-
ват деца от България, Сърбия, 
Румъния, Молдова,  Украйна 
и Северна Македония. 

Покрай турнира по чупене 
на великденски яйца, в който 
участват деца от 2 до 12-
годишна възраст, по време 
на фестивала ще бъдат орга-
низирани и редица културни 
и забавни мероприятия.  

Освен изложбата в Цари-
брод и ученическата изложба 
на тема „Екология”, която на 
25 април бе открита в боси-

леградската гимназия, в рам-
ките на фестивала ще бъдат 
открити и фотоизложбата 
„Епископската базилика и 
римското мозаечно наследс-
тво на Филипопол”, организи-
рана от фондация „Америка 
за България”, както и фото-
изложбата на Асен Великов 

„Бесарабия - извор на красота 
и родолюбие”. 

По време на фестивала в 
Голямата зала на Културния 
дом ще бъдат изнесени теат-
ралното представление „Вели-
кденско вино” на Софийския 
татър „Възраждане”, както и 
два концерта - на 27 и 28 април 
с участие на световноизвестния 
кавалджия Теодосий Спасов, 
струнен квартет „Музик Антс”, 
трио „Евридика” , формация 
„Малчугани и малчуганчета”, 
сборна формация от музика-
лен център “Art Libitum” и 
други известни изпълнители 
от България. 

Участниците във фестивала 
ще имат възможност да зами-
нат и на безплатна екскурзия 
до Рилския манастир и Бла-
гоевград.  

Александър Димитров, гла-
вен организатор на фестивала 
и председател на Сдружение 
ГЛАС, казва, че както и пре-
дишните, и тази година за 
всички участници в турнира 
по чупене на яйца са осигу-
рени награди.

П.Л.Р.

Посланикът на Словакия посети Пирот 

25 хиляди евро за Регионалното депо 
Посланикът на Словакия Дагмар 

Репчкова тези дни посети Пирот, където 
обиколи и Регионалното депо, което от 
няколко години се ръководи от цари-
бродчанина Небойша Иванов. Репча-
кова предостави на депото 25 хиляди 
евро, дарение на Правителството на 
Словакия. Средствата са предназначени 
за купуване на автоматична метеороло-
гична станция. 

Изказвайки своята благодарност за 
подаръка, Иванов изтъкна, че станци-
ята ще е от голямо значение не само 
за Регионалното депо, а и за Пиротско 

като цяло. Дабaви, че с този подарък 
се отварят вратата за по-нататъшното 
сътрудничество между Словакия и реги-
оналното депо, предвид, че се очаква 
в престоящия период да го обиколят 
представители на словашки фирми, 
занимаващи се със същата дейност. От 
тях се разчита на помощ при реализи-
рането на нови проекти. 

Посланикът на Словакия Дагмар Реп-
чакова в Пирот обиколи и средното мле-
карско училище „Д-р Обрен Пеич”. 

Б. Д. 

В навечериото на Международния детски великденски 
фестивал, в царибродската галерия във вторник вечерта 
бе открита изложба от пана, припомнящи за измина-
лите издания на тази проява, верски обекти от Боси-
леградския край и видни босилеградчани от миналото.  
На откриването говориха водачът на сдружението „Глас” Алек-
сандър Димитров, което традиционно организира фестивала, 
генералният консул на Р България в Ниш Едвин Сугарев и упра-
вителят на галерията „Методи Мето Петров” Зоран Андонов. 
Фестивалът, който събира деца от различни е с голям принос 
за общуването и сближаването на деца от различни страни 
и националности, казано бе между другото на откриването. 
Момичета от Босилеградско, облечени в тради-
ционни народни носии изпълниха пред насъбра-
лите се народни песни от Босилеградско и Сърбия. 
Същата изложба миналата година бе представена в Брюсел. 

Б. Д. 



26 април 2019 година�() Актуални теми

Пирот 

Нов  
рентгенов 
апарат за  
Общата бол-
ница в Пирот 

Пиротската Обща болница, 
най-представителното здравно 
ведомство в Пиротски окръг, 
се сдоби с нов рентгенов апа-
рат, от който полза ще имат 
отделенията по радиология 
и ортопедия. 

Директорът на ведомството 
д-р Горан Петрович сподели, 
че след няколко десетилетия 
това е първото ново съоръ-
жение от този вид, с което, 
както наблегна, процедурите 
по снимане, диагностика и 
опериране до голяма степен 
ще се облекчат, осъвременят 
и подобрят. 

Става дума за свръхсъвре-
менен апарат, който може 
да запамети дори 150 хиляди 
качествени снимки. Купен е за 
20, 5 милиона динара с под-
крепата на Министерството на 
здравеопазването на Сръбия. 

Б. Д. 

Международен панаир  
на туризма в Ниш

В София е открита изложба,  
посветена на Душан Радович 

В Столичната библиотека в 
София на 24 април е открита 
изложба на Градска библио-
тека - Белград под название 
“Имало едно време един 
лъв”, посветена на живота и 
дейността на Душан Радович 
- един от най-известните сръб-
ски поети, журналисти и дъл-
гогодишен водещ на предава-
нето на Радио Белград „Добро 
утро Белград”. Изложбата е 
реализирана с подкрепата на 
Министерството на културата 
на Република Сърбия през 
2014 г., с която е отбелязана 
30-годишнината от смъртта 
на поета. 

Душан Радович е писал 
стихотворения, сценарии за 
телевизионни сериали, поезия 
и проза за деца, афоризми, 
разкази, радио драма. Про-
изведенията му са преведени 
на всички големи световни 
езици. Носител е на всички 
престижни награди в бивша 
Югославия, както и на диплом 
от Международната фондация 
за детска литература “Ханс 
Кристиян Андерсен”. Него-
вото име носи и един театър 
в Белград.

Изложбата е представена 
в редица страни в Средна и 
Източна Европа и в почти 
всички градове в Сърбия. 

Експозицията ще бъде пред-
ставена в галерия “София” на 
Столичната библиотека от 24 
април до 3 май 2019 година, а 

може да се разглежда всеки 
делничен ден от 9 до 17 часа.

П.Л.Р. 

Oт 18 до 20 април в Ниш се 
проведе 20-ият Международен 
панаир на туризма и актив-
ната почивка. В спортната 
зала „Чаир“ своите оферти 
предложиха туристически 
организации от бройни гра-
дове и общини, туристически 
агенции, туроператори, хоте-
лиери, представители на спа 
и здравния туризъм, предста-
вители на спортния и рекре-
ационен туризъм и активни 
почивки, организатори на 
събития, както и асоциации 
на независими занаятчии за 
изработване на сувенири.

Oсвен активната почивка, 
като една от темите на пана-

ира бяха представени и редица 
гастрономически оферти и 
богатото разнообразие на 
вина.

Панаирът бе отворен в 
присъствието на голям брой 
гости и участници. На цере-
монията присъстваха замес-
тник-министър Вера Божич 
Трефалт от Министерството 
на туризма, търговията и теле-
комуникациите на Република 
Сърбия, кметът на град Ниш 
Дарко Булатович, асоцирани 
предприятия и голям брой 
туристически делегати от 
Сърбия и региона, но и от 
чужбина.

С.Дж.

Цариброд 

На митинга в Белград  
около 400 царибродчани 

На митинга „Бъдещето на Сърбия”, който миналия 
петък се проведе в Белград, присъстваха около 400 цари-
бродчани, активисти на местната организация на Сръб-
ската прогресивна партия и симпатизанти на политиката, 
която води председателят на тази партия и президент на 
Сърбия Александър Вучич заедно с коалиционните си 
партньори. 

На път за сръбската столица от Цариброд тръгнаха 8 
автобуса.                                                                              Б. Д. 

Царибродските декламатори най-добри в окръга
На окръжния преглед на 

декламаторите, който се състоя 
на 20 април в Бабушница, уче-
ниците от ОУ „Христо Ботев“ 
и Гимназията „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в Димитровград 
осъществиха забележителен 
успех. Своя декламаторски 
талант на проявата, органи-
зирана от Народната библи-
отека в Бабушница, показаха 
50-ина ученици от Пирот, 
Димитровград, Бела паланка 
и Бабушница. Журито бе в 
състав: Виолета Йович (писа-
тел), Биляна Раденкович (дра-
матург и режисьор), Душан 
Благоевич (филолог).

Ето защо нашите деклама-
тори се наредиха сред най-
добрите: 

- второ място в категорията 
на по-малките ученици (от I  
до IV  клас) спечели Велко Сто-
янов - II клас, който рецитира 
стихотворението „Малер“ на 
нашата поетеса Елизабета 
Георгиев;

- трето място в средната 
възрастова категория (уче-
ници от V до VIII клас) разде-
лят седмнокласничката Хелена 
Стоянов, която рецитира сти-
хотворението „Моята песен” 
на Елисавета Багряна, и шес-

токласничката Петра Димит-
ров със стихотворението „Три 
прасета и тринадесето прасе” 
на Елизабета Георгиев;

- първо място в категорията 
на по-възрастните ученици 
(от средните училища) и кла-
сиране на  републиканския 
преглед на рецитаторите, 
който ще се проведе на 18 май 
във Валево, спечели Анджела 
Делчев, ученичка във II клас 
на димитровградската гимна-
зия, която рецитира поемата 
„Балада  за Ромео и Жулиета“ 
на Христо Фотев. Следва я пак 
наше дете - Лидия Делчев II 
клас в същото училище, със 

сихотворението “Тази 
любов“ на Жак Певер. 
Но не спираме до тук, и 
третото място спечели 
нашенка - първоклас-
ничката Ана Киров, 
която рецитира сти-
хотворението Carpe 
diem на Елизабета Геор-
гиев. 

Нека подчертаем и 
един куриоз, свързан с 
прегледа на деклама-
торите. Победителката 
Анджела Делчев реци-
тира стихотворение на 
български език, с което 

ще се представи и на републи-
канското съревнование, а както 
казват компетентните хора, 
които с години следят тази 
културна проява в града, не се 
е случвало да имаме победи-
тел на окръжното, съответно 
участник в републиканския 
преглед, който да е рецитирал 
на български език. Значи Анд-
жела е първата. Честито!

Това прекрасно момиче с 
ангелско име прие и молбата 
ни да разкаже нещо за себе 
си и на нашите читатели: „С 
рецитиране се занимавам 
още от седемгодишна, т.е. от 
първи клас. За първи път се 

класирах на републиканското, 
когато бях в III клас на основ-
ното училище, което ме моти-
вира да продължа с работа в 
тази насока. С мен работеше 
Елизабета Георгиев, която ми 
разкри тайните на рецитира-
нето.“  Анджела ни каза и това, 
че миналата година българс-
кия език и литература обик-
нала по особен начин. Тогава 
решила да участва в състе-
занието със стихотворение 
на български език, а същото 
решение запазила и за тази 
година. Тя изтъкна, че през 
последните две години с нея 
работи преподавателката й по 
български език Ивана Адре-
евич, а тази година голяма 
помощ й оказала и госпожа 
Донка Николова. „За мен е 
огромно удоволствие, че имам 
тази чест да представлявам 
нашето училище, нашия град 
и окръга на републиканското 
състезание“, заключи победи-
телката, а ние й пожелаваме 
още много победи.

Честито на дечицата, да са 
живи и здрави и да продъл-
жават да представят себе си и 
своя град само с успехи!

Д. Х.
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Седем години закъснява надстройването на сграда в центъра на Цариброд 

Неприятна гледка и за царибродчани, и за туристи 
Жилищно-деловата сграда 

на улица „Найден Киров” 
в центъра на Цариброд от 
няколко години не е приятна 
гледка, тъй като надстройва-
нето й никак да получи фина-
лен вид. Работите са започ-
нали през средата на 2012 г. и 
е трябвало да приключат до 
края на същата година.  Но 
гражданите на Царибродско и 
множеството туристи от други 
среди и страни, които меж-
дувременно посетиха града, 
днес могат да видят едно нещо 
- краят на надстройването на 
сградата май още е далече! 

Какво пречи работите 
да приключат?, бе въпроса, 
който тези дни отправихме 
към общинския строителен 
инспектор Видойко Петров. 
Разбрахме, че разпоредбите 
в съответните закони на него 
като инспектор не му дават 
много възможности за дейс-
твие. „Според закона, аз като 
строителен инспектор мога 
да наложа надстройването на 
сградата да приключи до 30 
дни, но е повече от ясно, че 

работите за толкова кратък 
период от време не могат да 
бъдат реализирани. И да взема 
решение надстройването да се 
финализира до 30 дни, ясно е, 
че това няма да стане в този 
срок, в който случай ми остава 
да задвижа дело за нарушение 
и след това, компетенциите 
ми, предоставени от закона, 
спират окончателно. Обаче на 
всички ни е ясно, че по този 
начин проблема няма да се 
премахне. Според мен зако-
нодателството в тази област е 
неадекватно. Дали и кога ще 
се промени, не е мое да се про-
изнасям”, сподели инспектор 
Петров. 

Според сведенията, за които 
научихме, пишейки по темата 
- фирмата, която е проектант 
и извършител на работите по 
надстройването на сградата 
- „Златко Йованович” д.о.о. 
от Пирот, не е фалирала, а 
съществува и днес и дори в 
Пирот провежда безпрепятс-
твено дейността си, съответно 
– строи и надстройва сгради. 

В Цариброд от години тихо-
мълком се говори, че фирмата 
„Златко Йованович” решила в 
Цариброд да прави надстрой-
ката на посочената сграда 
по внушение на някогашни 
общински ръководители. Пред 
компетентни във фирмата те 
споделяли категоричното си 
становище, че надстроените 
апартаменти „ще се продадат 
като халва”, предвид, че става 
дума за центъра за града. След 
това обаче се оказало, че няма 
заинтересовани купувачи. 

Кога ще бъдат финали-
зирани, започналите преди 
„само” около седем години 
строителни дейности на фир-
мата „Златко Йованович” в 
Цариброд, остава да се види. 
Хубаво би било това да стане 
час по-скоро, предвид, че 
сградата и пространството 
пред нея от западната страна 
именно толкова години дават 
неприятен вид на красиво уре-
дения център на Цариброд. 

Б. Димитров 

В село Ракита 

Пристигна преносим параклис 
Становища 

Названието на града 
трябва да си остане  
Димитровград 

По повод статията, публикувана във в-к „Ново 
Братство” от 29 март 2019 г. с название „Град с име 
и презиме”, искам да споделя личното си стано-
вище, не претендирайки при това с който и да 
било да водя дебат и някого да унижавам затова, 
че отстоява друго становище или пък излиза с 
друго предложеиие. Намерението ми е да при-
помня, че в Димитровград са били организирани 
два референдума за промяна на названито на 
града, на които гражданите са се произнесяли по 
въпроса, съответно решили са името на града да 
не се променя. 

Нека да припомня и това, че на 28 юни 2008 г. 
Общинският съвет в Димитровград дискутираше 
по въпроса за промяна на наименованието на 
града. На сесията тогава бяха разглеждани две 
предложения на граждани на Димитровград. 
Едното бе названието да не се променя, докато 
второто бе противоположно – названието да се 
промени. Разбира се, тези, които бяха на стано-
вище, че градът трябва и нататък да се нарича 
Димитровград, съвсем основателно привеждаха 
аргумента, че гражданите на два референдума 
са се определили названието да не се променя, в 
резултат на което волята им трябва да се зачете. 

Мнението ми е, че гражданите на Димитровград 
през изминалите 69 години не са имали какъвто 
и да е проблем заради факта, че градът им се 
нарича така.   

Следователно, нека да споделя становището си, 
че названието на града и нататък трябва да бъде 
Димитровград. 

Миряна Петрова,  
верен читател на вестника ви от Димитровград 

В бабушнишкото село Звонци, в което живеят 
предимно принадлежащи към българското мал-
цинство в Сърбия, миналия петък пристигна парак-
лис, който бе докаран с камионче! Става дума за 
преносим верски обект, каквито изработва частни-
кът Света Манчич от Ниш. Предназначен е не за с. 
Звонци, а за съседното с. Ракита, в което ще бъде 
транспортиран до есента, стига да се премахнат 
някои технически и други проблеми. 

Параклисът е посветен на Света Богородица. В 
Ракита от десетилетия няма църква. Преди много 
години имало светиня в селото, но била отнесена 
от  разбушувалата се Ракитска река, която някога 
често знаела да прави бели. С години камбаната, 
която реката не могла да отнесе, вместо на кубе, е 
закачена на едно дърво на входа в селото. 

Параклисът е струвал 14 хиляди евро, от които 
10 хил. са отпуснати от Дирекцията за вероизпо-
ведания на Р България. Още 4 хиляди евро поръ-
чителите дължат на майстор Света, които, в съот-
ветствие с договора между тях, ще му платят до 
края на годината. Възнамеряват да ги обезпечат 
от дарения от България. 

На своеобразното тържество по случай при-
стигането на параклиса в с. Звонци присъстваха и 
служители на дипломатическото представителство 
на България в Ниш – генералният консул Едвин 
Сугарев и консулът и упълномощен министър 
Николай Колев. Те подариха икони за параклиса, 
както и други свещени съсъди за богослужения. 

На тях, както и на представители на българската 
държава, които лобираха за отпускане на средства 
за купуване на параклиса, благодариха общинският 
съветник в бабушнишкия парламент и завеждащ 
КИЦ „Звонци-Бабушница” в с. Звонци Саша Злата-
нов и представителят на Изпълнителния общински 
съвет в Бабушница и завеждащ Канцеларията на 

Националния съвет на българското малцинство в 
Звонско Иван Таков. 

В с. Звонци по повод пристигането на параклиса 
се озоваха и представителите на Бабушнишка 
община – заместник-кметът Горан Димитриевич и 
помощник-кметът Родолюб Виданович. Присъства 
и представителят на клона на Социалистическата 
партия на Сърбия в Бабушнишко Зоран Спасич. 

Събитието предизвика голям интерес сред пред-
ставителите на четвъртата власт от България. Забе-
лязани бяха журналистически екипи от няколко 
български електронни и печатни медии. 

Нека да отбележим, че църквата „Св. Илия” в с. 
Звонци преди години бе възстановена благодарение 
на дарения на няколко източника от България. 
Но звончанци не се спряха тук, а продължиха да 
уреждат пространството около църквата. Дирек-
цията за вероизповедания на България преди 
известно време им отпусна седем хиляди евро, с 
които уредиха камбанарията, построиха нов мост 
над тамошната рекичка Блатъшница, който води 
към храма, както и пътеки, навес... 

Б. Д. 
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Защо бе прекратена традицията? 
Мина още един 6 април 

– трагичната дата за сръбс-
кия народ и за народностите, 
които живеят с него в съмест-
ната ни държава Сърбия. На 
този ден през 1941 година по 
време на Втората световна 
война фашистка Германия и 
нейните съюзници бомбар-
дираха Белград, Ниш, Нови 
Сад и други градове в Сър-
бия и тогавашна Югославия. 
По време на войната загинаха 
над 1, 7 милиона жители на 
страната. Срутени бяха много 
ценни обекти, сред които и 
Народната библиотека в Бел-
град, в която бяха изпепелени 
книги с безценна стойност. 

Все пак най-голямата стой-
ност, която тогава бе заличена 
в Сърбия и някогашна Югос-
лавия, бяха животите на заги-
налите. Навред из Сърбия и 
тази година 6 април бе отбеля-
зан с поднасяне на венци пред 
паметни плочи (или други, 
обозначени с различни памет-
ници, места), припомнящи за 
падналите в борбата срещу 
фашизма борци. 

Нека да си припомним, че 
във Втората световна война 
участваха и повече от 400 
борци от Димитровградско, 
над 50 от които загубиха живо-
тите си в борбата за свобода. 
Един от тях бе и моят чичо 
Нетко Денчев Цветков. Когато 
загина, бе само на 21 години. 
През 1941 година отбиваше 
военната си повинност. Него-
вото име, както и имената на 
още 52-ма загинали по време 
на войната борци от Димит-
ровградско, са изписани на 
паметната плоча, поставена 
върху фасадата на местното 
основно училище. Гражда-
ните на Димитровградско я 
поставиха през 1954 година. 
До 2000 година представители 
на Община Димитровград и 
общинския Съюз на борците 
всяка година, главно по слу-
чай Деня на общината, пред 
посочената плоча полагаха 
венец и отдаваха почит на 
всичките загинали през Вто-
рата световна война борци от 
Димитровградско. 

Поставя се въпрос защо тази 
традиция бе прекратена? 

Загиналите борци срещу 
фашизма от Димитровград-
ско заслужават винаги да си 
спомняме за тях и поне вед-
нъж годишно пред памет-
ната плоча с техните имена 
да положим венец и да се 
преклоним пред паметта им. 
Тези, които забравят миналото 
си, са осъдени да останат и без 
бъдещето си, казва една стара 
поговорка, която не трябва да 
забравим. 

Иван Денчев 

Проблем в МО Трънски Одоровци 

Изоставени кучета правят 
бели 

Група жители на димитровградското село Трънски Одо-
ровци неотдавна отправиха иск до съответните органи на 
местното самоуправление в Димитровград да им помогнат 
при премахването на проблема с изоставените кучета. В 
иска, който от името на местната общност написа, подписа 
и предостави на общинските органи кметът на селото Илия 
Нотев, между другото се набелязва, че в махала Киринци, 
в близост до тамошния рибарник, двама собственици 
на къщи (вили) - Чедомир Васов и Джока Симеонов, 
отглеждат голям брой кучета, които от година на година 
се намножават, така че, както се посочва в иска, и те самите 
като собсветници на животните не знаят техния брой. 

Потърпевшите одоровчани посочват, че през летните 
месеци двамата им съселяни до определена степен хранят 
кучетата и ги държат под контрол, но ситуацията става 
непоносима през есента и зимата, когато животните оставят 
без храна, в резултат на което те нанасят щети на дома-
кинствата, както и на собственика на рибарника. „Атакуват 
минувачите и туристите, рибарите, както и любителите на 
природата, и хората не могат да се движат свободно”, се 
казва в иска и в края му се отправя следния апел: „Молим 
Ви час по-скоро да предприемете остри мерки да защитите 
жителите на Трънски Одоровци”. 

Б. Д. 

Паметната плоча и на бюста на най-известния димитровградчанин, 
загинал през Втората световна война Васил Иванов Циле, която се 
намира в двора на основното училище, няколко метра от плочата.

В Старческия дом в Цариброд 

Нов директор е  
Габриела Петрова 

Начело на Старческия 
дом в Цариброд отнеотдавна 
застана Габриела Петрова. 
Доскорашният директор д-р 
Драган Величков премина да 
работи в Здравния дом, където 
ще практикува лекарската си 
професия. 

Габриела Петрова по про-
фесия е дефектолог. Родена е 
през 1982 година. Работила е 
в Детската градина „8 септем-
ври”, Центъра за социални 
грижи, както и в училищата 
„Христо Ботев” в Димитровг-
рад и „Бубански герои” в Ниш. 
Петрова е директор на Стар-
ческия дом засега със статут 
изпълняващ длъжността. 

Тъй като е нова на този 
пост, при посещението ни 
не настоявахме да разберем 
много какво все има ново във 
ведомството. Работи се, заяви 

кратко новата директорка, по 
канален ред, а броят на пол-
зващите услугите в момента 
е 91, като по този начин мощ-
ностите са натоварени макси-
мално. Съществува и списък 
на стари лица, които са заин-
тересовани да се настанят тук, 
добави тя.  

Петрова пред вестника ни 
сподели основните си впе-
чатления, които е придобила 
– колегите й, подчерта тя, са 
истински професионалисти, 
знаят си работата и добре я 
извършват. Посочи имената 
на Исидора Петрова, Сузана 
Костова, Лозанка Накова, 
Александра Накова, Владан 
Игич и редица други. 

Получихме и информа-
цията, че на 24 април двама 
служители от Старческия дом 
и един ползващ услугите ще 
участват в проявата „Очак-
вайки Великден” в геронтоло-
гическия център в Матарушка 
баня. Поканата за участие е 
отправена от директорката на 
тамошния център Светлана 
Радосавлевич. Засега е извес-
тно, че ползващият услугите 
на ведомството, който с два-
мата служители ще присъства 
на проявата, ще бъде Рашко 
Ценков, който е самодеен 
художник и изработва хубави 
украски върху най-различни 
материали предимно на тема-
тика, свързана с вярата ни. 

Б. Д. 
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В босилеградското основно училище 

Пробен изпит за осмокласниците
Във всички основни учи-

лища в Сърбия, включително и 
в Основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград, на 
12 и 13 април се проведе про-
бния заключителен изпит за 
осмокласниците. 

И тази година пробния 
изпит за всички осмоклас-
ници в централното и подве-
домствените училища в селата 
се проведе в стола на централ-
ното училище в Босилеград. В 
петък на 12 април бъдещите 

гимназисти решаваха теста по 
математика, а следващия ден 
теста по сръбски, съответно 
майчин бългрски език, както 
и  комбинирания тест, който 
включваше по 5 въпроса по 
история, география, биология, 
физика и химия.

През учебната 2018/2019 
година осмокласниците в 
Босилеградска община са 
66-ма -  от тях 54-ма се учат в 
централното училище в града, 
6-ма - в Бистър, 4-ма - в Долна 

Любата и по един ученик в 
училищата в Горна Лисина и 
Горна Любата.  

Заключителния изпит за 
придобиване на свидетелство 
за завършено основно обра-
зование, който също както и 
пробния включва решаване 
на три теста - по математика, 
сръбски или майчин бългрски 
език и комбиниран тест, ще се 
проведе на 17, 18 и 19 юни.

П.Л.Р. 

В Галерията „Методи Мето Петров” 

Изложба на акварели,  
посветена на  
Богдан Николов  

Андрия Стоилков от Босилеград ще участва в 
Републиканско състезание по география

Седмокласникът Андрия Стоил-
ков, ученик в ОУ „Георги Димит-
ров“ в Босилеград, завоюва първо 
място на окръжното състезание по 
география и се класира за Репуб-
ликанското състезание, което ще се 
проведе на 25-ти май в Зренянин. 

На окръжното състезание, което 
се проведе в ОУ „Предраг Девер-
джич“ във Вранска баня, Андрия 
триумфира убедително, тъй като 
завоюва 95 от максималните 100 
точки. Той е пълен отличник и 
всяка година бележи изключителни успехи 
на окръжни и общински състезания по раз-
лични предмети. За успеха му на състезанието 
по география големи заслуги има и препода-
вателят му Митко Миланов, който е и негов 
класен ръководител. 

Двамата изтъкват, че са изключително 
доволни от постигнатия успех, който пред-

ставлява награда за вложения им 
труд, упоритост и всеотдайност в 
работата. Успехът на окръжното 
състезание ги мотивира още по-уси-
лено да работят и да се подготвят 
добре за новите предизвикателства, 
които ги очакват на Републиканс-
кото състезание. Миланов подчер-
тава, че ще положат максимални 
усилия достойно да представят 
както училището, така и самата 
община на престижното състезание 
в Зренянин. Той изрази надежда 

учениците, които постигат успехи на окръжни 
и републикански състезания по който и да 
било предмет, да бъдат удостоени и с награди 
от училището и общината. 

Под ръководството на преподавателя Митко 
Миланов преди две години ученичката Драгана 
Станоев също участва в републиканско състе-
зание по география.                                П.Л.Р.

Любителите на изобрази-
телното изкуство и особено 
акварелната техника тези дни в 
Галерията „Методи Мето Пет-
ров” в Цариброд имаха свой 
празник! В чест на художникa 
от нашето малцинство Бог-
дан Николов, който е известен 
предимно с акварелите си, във 
ведомството бяха експони-
рани както негови, така и аква-
рели на редица художници от 
Сърбия и България - Георги 
Георгиев (който е по потекло 
от Цариброд, но от години 
живее и работи в Прокупле), 
Мария Цурк, Любиша Бърко-
вич, Зоран Костич, Антоние 
Милошевич, Миодраг Анд-
желкович, Мирослав Анджел-
кович, Васил Валев, Михаило 
Лалов, Бисера Валева, Селма 
Тодорова и Краси Тодорова. 
Официалното название на 
проявата бе „Култ на аква-
рела, който не угасва”. 

Голям брой от посочените 
художници присъстваха на 
откриването. Някои от тях 
се обърнаха към публиката. 
Най-впечатляваща реч изнесе 

художникът и изкуствовед от 
България Калин Николов. 
Сподели много хубави неща 
за изобразителното изкуство 
в Царибродско. Припомни, 
че преди 100-ина години тук е 
живял и работил един от най-
великите български худож-
ници по това време Георги 
Машев. 

В представителния каталог, 
отпечатан по случай излож-
бата, Калин Николов между 
другото казва следното: „Зна-
ково трябва да подчертая, че 
биографичното присъствие 
на изобразитлното изкуство 
в Цариброд/Димитровград е 
осезаемо. Ако се задълбаем, 
ще открием в „царибродски” 
творчески поколения една впе-
чатляваща ансамблова цялост. 
Тя се е проявявала, пак съзна-
телно или не, в резлични сти-
листики, експерименти, чрез 

пленера в Поганово и други 
инициативи... Характери-
зира се с гостоприемството за 
творци от различни региони и 
страни. В конкретния случай 
е поставено началото на нова 
проява – експонират се творби 
на художници, които рисуват в 
техниката акварел. Акварелът 
като метод, напълно актуа-
лен за художническия диалог 
с природата. За мисълта на 
действителното или невиди-
мото, но съществуващо във 
всяко едно творение”. 

Синът на Богдан Николов, 
Бранко, който също е худож-
ник, в каталога „открадна” 
стиха на Мирослав Антич 
„И само тогава, когато и ние 
търсим, ще може някой и нас 
да ни срещне”, с който по 
ефектен начин благодари на 
художниците за подкрепата и 
участието им в изложбата. 

Няколко думи и за Богдан 
Николов. Роден е в с. Каме-
ница в района на Висок в 
Царибродския край. Завър-
шил е Полувисше педагоги-
ческо училище (специалност 

живопис), работил като гим-
назиален учител по изобрази-
телно изкуство, бил е техни-
чески редактор в „Братство”. 
Автор е на няколко публи-
цистични книги, посветени 
на историята и културното 
творчество в Царибродско. 
Организирал е самостоятелни 
изложби в Цариброд, Ниш, 
София, Велико Търново, Кюс-
тендил, Бор, Сараево, Херцег 
Нови... Участвал е в над 20 
колективни изложби. 

Нека да отбележим и това, 
че на някогашния си колега 
от „Братство”, Денко Ран-
гелов, някогашен редактор 
и директор на ведомството, 
посвети стихотвроения, които 
на откриването прочетоха уче-
ничките Ана Кирова и Анд-
жела Делчева. 

Б. Д. 

Стефан Николов е републикански шампион 
по физика

Потеклото на Стефан Нико-
лов е от Босилеград. Ученик 
е в седми клас на Основното 
училище „Вук Караджич“ в 
Зренянин. Неотдавна той стана 
победител на републиканското 
състезание по физика, което 
се проведе в Кладово. Стефан 
е пълен отличник и изклю-
чителен талант. По време на 
досегашното си образование 
е печелил престижни награди 
от състезания по различни 
предмети. Миналата година 
зае второ място на републикан-
ското състезание по физика, 
а през тази учебна година 
участва в още пет окръжни състезания по 
различни предмети и малко му липсваше за 
класиране на съревнованията на републикан-
ско равнище. 

За успехите на свръхталантливия боси-
леградски физик най-големи заслуги има 
баща му Методи Николов, преподавател по 
физика в ОУ „Вук Караджич“ в Зренянин, 
който преди десетина години преподаваше 
и в босилеградската гимназия. 

Методи Николов години наред потвърж-
дава, че е изключителен преподавател и педа-
гог, тъй като негови ученици редовно печелят 
най-високи отличия от престижни състезания 

по физика. Заедно със сина 
му Стефан, под негово ръко-
водство тази година репуб-
ликански шампион е станал 
и осмокласникът Матия 
Станишич, седмокласникът 
Мирослав Девич е спечелил 
3-то място, а шестокласникът 
Марко Стойков също се пред-
ставил добре. 

- Гордея се със своите уче-
ници. Постигнатите успехи 
всъщност представляват 
награда и признание за вло-
жените им усилия, труд и 
упоритост. Учителят винаги 
се чувства щастлив, когато 

учениците му осъществяват успехи и посто-
янно проявяват желание за усвояване на нови 
знания. Техните постижения мотивират и дру-
гите ученици, като ги насърчват по-усилено да 
се учат и да осъществяват по-добри резултати, 
казва Николов.

Нашенецът подчерта, че постигнатите 
успехи го задължават и му вдъхновяват нови 
сили максимално да се ангажира и да предава 
на учениците си възможно повече знания, 
както в рамките на редовните часове, така и 
по време на допълнителните и извънкласни 
обучения, които редовно провежда с талант-
ливите ученици.                                      П.Л.Р. 
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Министерство на култу-
рата и информирането 

Конкурс за медийни 
съдържания на езиците 
на националните  
малцинства

Министерството на културата и информирането 
на Република Сърбия обяви конкурс за съфинан-
сиране на проекти за създаване на медийни съдъ-
ржания на езиците на националните малцинства 
през 2019 година. Средствата, определени за този 
конкурс, възлизат на 40 милиона динара. Мини-
малният размер на сумата, която може да бъде 
одобрена по един проект, е 400 хиляди динара, а 
максималният - 1 милион динара.

Конкурсът продължава до 10 май, а всеки учас-
тник може да кандидатства само с един проект. 
Нямат право да участват издатели, които се финан-
сират от публични приходи. Участниците могат 

да кандидатстват за съфинансиране до 80% от 
стойността на проекта.

Министерството на културата и информирането 
на Република Сърбия обяви общо 9 конкурса от 
областта на общественото информиране през 
2019 година, съобщава уебсайтът на министерс-
твото. За целта са предназначени 274 милиона 
динара, което е най-голямата сума, определяна 
досега за конкурси в областта на общественото 
информиране. 

В съобщението се посочва, че конкурсите са обя-
вени с цел предоставяне на финансова подкрепа 
за медийни съдържания, които допринасят за 

осъществяване на обществен интерес в сферата 
на информирането, както и за съфинансиране на 
проекти за организиране и участие в професио-
нални, научни и други срещи с цел подобряване 
на професионалните и етични стандарти. 

Право на участие в конкурсите имат издатели, 
чиито медии са вписани в Регистъра на медиите 
при Агенцията по вписвания в съответствие със 
Закона за обществена информация и медии. В 
конкурсирте могат да участват и юридически лица, 
т.е. предприемачи, занимаващи се с производство 
на медийни съдържания, доколкото предоставят 
доказателство, че съфинансираното медийно съдъ-
ржание ще бъде реализирано чрез медия, която е 
вписана в медийния регистър. 

В съобщението на Министерството на културата 
и информирането се посочва и това, че Решението 
за отпускане на средствата ще бъде взето не по-
късно от 90 дни след датата на приключване на 
конкурса (10 май 2019 г.).  

По-подробни информации за конкурсите могат 
да се намерят на официалния сайт на Министерс-
твото на културата и информирането: http://www.
kultura.gov.rs/cyr/konkursi.

П.Л.Р.

Ученическо съревнование по 
декламаторство в Цариброд

В НБ „Детко Петров” тези 
дни се проведе общинско 
ученическо съревнование по 
декламаторство. 25-те участ-
ващи ученици, бяха разделени 
в три категории – младша 
възраст (от пръви до четвърти 
клас), средна възраст (от пети 
до осми клас) и по-възрастни 
(ученици от средното учи-
лище). 

В журито бяха специалис-
тите - по български език и 
литература Ивана Андреевич, 
по сръбски език и литература 
Ивана Таскова и актрисата 
Соня Станулова. 

От всяка категория бяха 
избрани по читирима уче-
ници, които ще се състезават 
в по-висок ранг, съответно 
на окръжното съревнование, 
което ще се проведе на 20 
април в Бабушница. 

От първата категория за 
окръжното се класираха: Велко 
Стоянов, Дуня Димитрова, 
Ваня Стоименова и Михайло 
Митич. От втората: Крис-
тина Гоцева, Петра Димит-
рова, Марта Костова и Хелена 
Стоянова. Сред учениците 
от средното училище с най-
добри изяви бяха: Анджела 
Делчева, Лидия Делчева, Ана 
Кирова и Вишня Димова. 

За републиканското сърев-
нование по декламаторство 
под название „Поет, на народа 
мой” (на сръбски „Песниче, 
народа мог”), което ще се про-
веде през средата на май във 
Валево, Пиротски окръг ще 
представят по един ученик във 
всяка една от посочните три 
категории. 

Б. Д. 

Междуобщински състезания по 
български език в Босилеград 

В основното училище и 
гимназията в Босилеград 
през уикенда се проведоха 
междуобщински състезания 
по български език и езикова 
култура. И тази година орга-
низатори на състезанието са 
Министерството на образова-
нието, науката и технологичес-
кото развитие и Матицата на 
българите в Сърбия с подкре-
пата на  Националния съвет 
на българското национално 
малцинство.

Тестовете за всеки клас 
включваха по 20 въпроса от 
областите - граматика, лите-
ратура и обща култура, а за 
всеки точен отговор участ-
ниците получаваха по една 
точка.

В състезанието за ученици 
от основните училища, което 
се проведе в Босилеград, учас-
тваха общо 32-ма ученици от 
пети до осми клас от цент-
ралното и подведомствените 
училища в общината, както 
и един ученик от ОУ „Свети 
Сава” в село Божица, Община 
Сурдулица. 

При петокласниците най-
много точки  - 19, събра Стефан 
Жижов, а зад него се наредиха 
Екатерина Миланова и Саня 
Радойков с по 15 и Милица 
Рангелова с 14 точки. Първо 
място сред шестокласниците 
завоюва Кристина Арсов с 18 
спечелени точки, на второ се 
класира Михайло Иванов със 
17, а на трето Никола Захариев 
и Милян Цеков с по 16 точки. 
Най-успешни при седмоклас-
ниците бяха Андрияна Илиев 
със 17 и Бояна Владимиров с 
14 точки. Михаела Григорова 
спечели първо място сред 
осмокласниците, като събра 
17 точки, а зад нея се наредиха 
Димитър Григоров със 16 и 
Радица Стойков, Стефан Кос-
тов и Милица Александрова с 
по 15 спечелени точки. 

На междуобщинското със-
тезание за гимназисти участие 
взеха общо 41 ученици от I 
до IV клас. Най-успешна сред 
първокласниците бе Миляна 
Николов с 18 точки, на второ 
място се класираха Валерия 
Николов и Андрияна Вла-

димиров с по 17, а на трето 
Саня Николов със 16 точки. 
Йелена Петков стана побе-
дител при второкласниците, 
като събра 18 точки, зад нея 
се наредиха Стефан Стоилков 
и Кристиян Иванов с по 15, а 
третото място зае Александра 
Дойчинов, която спечели 14 
точки. При третокласниците 
най-добър резултат осъществи 
Бояна Костова, която спечели 
17 точки, на второ място се 
класира Анджела Митов със 
16, а на трето Катарина Посто-
лов с 14 точки. Сандра Петров 
бе най-успешна сред четвър-
токласниците с 19 спечелени 
точки, на второ се класира 
Стефан Митов със 17, с една 
точка по-малко третото място 
зае Мартина Миланов. 

Най-успешните състеза-
тели от междуобщинското ще 
участват в републиканското 
съревнование, което на 25-ти 
май ще се проведе в Основ-
ното училище „Христо Ботев” 
в Цариброд. 

П.Л.Р. 

25 години филмова дейност  
на Владимир Манич

Авторът на филми и фото-
графии, направени на Стара 
планина, а по професия учител, 
на 16 април отбеляза 25 години 
филмова и фотографска дей-
ност. Тържеството се състоя в 
Нишкия културен център.

Освен с фотографските 
изложби, които показват 
природното и историческото 
богатство на Стара планина, 
Манич е известен и с дългомет-
ражни и късометражни доку-
ментални и игрални филми.  
Един от филмите му „Висок” е 
вече включен в учебната обра-
зователна програма по реше-
ние на Министерството на 
образованието. В учебниците 
по определени учебни дис-
циплини се намират и бройни 
негови снимки, а такива са пуб-
ликувани в определени профе-
сионални списания.

Благодарение на камерата на 
Владимир Манич цялата кра-
сота на Стара планина стана 
по-достъпна за всички. Като 
резултат на дългогодишните 
му проучавания, открити са 
нови видове от фауната и някои 
непознати водопади.

На честването на юбилея на 
Манич говореха Деян Дабич, 
филмов критик и редактор на 
филмовата програма в НКЦ, 
Сърджан Савич, филмов кри-
тик и директор на НКЦ, и Сло-
бодан Гейо, председател на пла-
нинарското сдружение в Ниш. 
Като част от програмата Деян 
Найданович Найда и Милица 
Плавшич Ристич изпълниха 
мелодии от известния докумен-
тално-игрален филм на Манич 
– „Само още миг”.

С.Дж.
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Поглед към миналото 

Държавни глави и премиери на България и Сърбия, 
пребивавали или минавали през Цариброд (4) 

(Продължение от миналия 
брой) 

ИВИЦА ДАЧИЧ И ПЛА-
МЕН ОРЕШАРСКИ 

В качеството си на преми-
ери на Сърбия и България 
Димитровград през средата 
на февруари 2014 година 
посетиха Ивица Дачич и Пла-
мен Орешарски. Поводът бе 
изключителен – откриване на 
бюст-паметник на Васил Лев-
ски в центъра на града. Автор 
на паметника е големият бъл-
гарски скулптор Валентин 
Старчев. 

Няколко са политиците в 
Царибродско, които и ден дне-
шен претендират, че идеята 
за откриване на един такъв 
паметник в центъра на града е 
била тяхна. Както и че честта да 
бъде кмет в момента на откри-
ването на бюст-паметника се 
падна на Небойша Иванов. 
Тогава неговата Демократи-

ческа партия на българите 
в коалиция с някогашните 
членове на Демократическата 
партия, които след това пре-
минаха в редиците на парти-
ята „Заедно за Сърбия”, чийто 
лидер стана Зоран Петров, 
имаха най-много съветници 
в местния парламент, така 
че управляваха общинската 
администрация. 

На церемонията по откри-
ването присъстваха министъ-
рът на културата на България 
д-р Петър Стоянович, българ-
ски академици, професори, 
учени, културни дейци... В 
речта си пред гражданите на 
Царибродско българският 
премиер Пламен Орешарски 
заяви, че „следейки заветите 
на Апостола, трябва да почер-
пим сили за нашето европей-
ско бъдеще, като бъдем равни 
с другите народи” и добави: 
„Вече век и половина времето 
не успя да заличи и частица от 
образа на Левски”. Изрази и 
становището, че „паметникът 
ще представлява символ за 
връзката между двата братски 
народа, между които е имало 

немалко трудности през годи-
ните.” 

Основните акценти в сло-
вото на Ивица Дачич бяха 
икономиката и борбата срещу 
бедността, особено в крайгра-
ничните райони. Той призова 
да се отворят заводи с цел съз-
даване на работни места за 
гражданите. Според Дачич 
и българите, и сърбите имат 
общи интереси, защото са 
като едно цяло на Балканите. 
Наблягайки върху факта, че 
думата „бал” на турски озна-
чава мед, докато думата „кан” 
на същия език означава кръв, 
Дачич речта си заключи с 
думите: „Достатъчно сме били 
в кръв, време е да потече и 
меда”. 

Ивица Дачич и ден днешен 
е един от водещите сръбски 
политици. Пламен Орешар-
ски обществеността в Бълга-
рия май малко позабрави, тъй 
като месеци след пребивава-

нето му в Цариброд бе сва-
лен от поста премиер, понеже 
неговата Българска социалис-
тическа партия (БСП) загуби 
изборите от партията ГЕРБ, 
в резултат на което бе при-
нудена да отстъпи най-важ-
ния мандат в изпълнителната 
власт. 

АЛЕКСАНДЪР  
ВУЧИЧ И  
РУМЕН РАДЕВ 

Посещението на двамата 
държавни глави Александър 
Вучич и Румен Радев е най-
прясното в спомените на 
всеки жител на Царибродски 
край. Миналата година през 
лятото двамата се озоваха в 
Цариброд, а преди това се 
видяха и разговаряха в Белг-
рад. Посетиха култовото място 
за двата народа – Паметника 
на Нешков връх, срещнаха се 
с граждани и представители 
на различни органи, органи-
зации и ведомства в конфе-
рентната зала в рамките на 
спортната зала в града, видяха 
как напредват работите по 
изграждането на подстъпа 

към града от новата авто-
магистрала край селището 
Белеш, изнесоха слова пред 
многобройни граждани в 
двора на местната гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий” и 
направиха първата копка за 
паметника на двамата осно-
воположници на славянската 
писменост, който наскоро 
ще изникне в двора на това 
ведомство. 

Особено впечатляващи бяха 
посланията на президента 

на Сърбия Вучич, които той 
отправи към насъбралите 
се граждани в двора на гим-
назията. Някои от тях бяха: 
„Гордейте се със своето бъл-
гарско име и презиме и със 
своята култура. За това в Сър-
бия никой няма да ви поп-
речи. Обичайте България, но 
обичайте и своята държава 
Сърбия”. „При сърбите не 
съществува човек, който да 
не обича българите. Но това 
не е в резултат на факта, че 
България ни трябва на пътя 
към ЕС, а е в резултат на това, 
че ни трябва като съседна и 
приятелска страна”. „Вие сте 
мой народ. Единствено вие 
можете да се откажете от мен, 
аз от вас няма да се откажа”.  

Радев сподели уверението 
си, че „такива срещи могат 
да ускорят решаването на 
проблемите на гражданите 
предимно в икономическата 
сфера”. „Самото желание да 
дойдем тук с колегата Вучич, 
да видим с какви проблеми 
се сблъскват местните хора, 
показва, че България има 
желание да помогне и даде 
принос обстановката да се 
подобри”, изтъкна тогава бъл-
гарският държавен глава.  

В интерес на истината нека 
да отбележим, че президентът 
на Сърбия Александър Вучич 
в качеството си на държавен 
глава в Царибродски край 
пребивава още веднъж преди 
да дойдат заедно с колегата си 
Радев. Тогава обаче наблюда-

ваше как вървят работите по 
изграждането на автомагист-
ралата по Коридор 10, но не 
се озова в самия град. Посе-
щаваше Цариброд навремето 
и като един от лидерите на 
Сръбската радикална партия. 
Известно е, че тази партия по 
традиция изборната си кам-
пания почти за всички пар-
ламентарни или президент-
ски избори предпочиташе да 
започне именно в Цариброд. 
Защо бе така?, това лиде-
рите на партията най-добре 
го знаят. Известни са обаче 
изявленията на някои от тях, 
в които те напомнят, че когато 
изборната им кампания стар-
тира в Цариброд, това им носи 
късмет, съответно – отчетат 
по-добри резултати в избор-
ната надпревара. 

Тези дни се чуват инфор-
мации, че президентът Вучич 
отново възнамерява да посети 
Царибродско в рамките на 
кампанията „Бъдещето на 
Сърбия”. Във всеки случай, 
колкото повече идва тук, тол-
кова (би трябвало?) да е по-
добре за гражданите. Да им 
покаже, че не ги е забравил, 
да ги окуражи пак, да им 
„донесе” някоя добра новина 
или, защо не, някоя инвести-
ция в икономическата, кому-
налната или други сфери. 

КЪСМЕТ ИЛИ...? 
В края на тази малка поре-

дица в „Ново Братство”, в 
която говорихме за държав-
ните глави (президенти и 

монарси) и премиери на 
Сърбия и България, които в 
съвременната история на двете 
страни са пребивавали или 
минавали през Цариброд, нека 
още веднъж си припомним 
техните имена: крал Милан 
Обренович, княз Александър 
I Батенберг, Никола Пашич, 
Иван Гешов, крал Александър 
I Караджорджевич, цар Борис 
III, Богдан Филов, Георги 
Димитров, Йосип Броз Тито, 
Радойе Контич, Жан Виде-
нов, Петър Стоянов, Воислав 
Кощуница, Симеон Сакско-
бургготски, Георги Първанов, 
Борис Тадич, Ивица Дачич, 
Пламен Орешарски, Алексан-
дър Вучич и Румен Радев. 

Колко вицепрезиденти, 
вицепремиери, министри, 
зам.-министри, помощник-
министри и други високопос-
тавени държавни служители 
от двете страни са пребивавали 
или минавали през Цариброд 
в съвремената история надали 
би могли да изброим пре-
цизно. Може би и може, но 
това би изисквало неимоверно 
голям изследователски труд, 
съответно „миньорско ровене” 
по течения на вестници и спи-
сания от миналото, по доку-
менти и други материали, 
които вероятно са покрити с 
голям слой прахоляк.  

Във всеки случай едва ли 
някой друг град и в България, 
и в Сърбия (включително и 
столиците София и Белград) е 
имал честта и късмета да пос-
рещне толкова голям брой на 
толкова важни държавни лич-
ности от двете страни. 

В края на краищата може би 
сръбските радикали са били 
прави, когато са говорили, 
че „Цариброд носи късмет”. 
Само още да го констатират и 
гражданите на града и общи-
ната като цяло. Колко късмет 
са имали от посещенията на 
водачите на двете страни, те 
самите най-добре го знаят. 

(Край)
Б. Димитров 
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Страстната седмица

Последната седмица от земния 
живот на Господ Иисус Христос се 
нарича “Велика” или “Страстна сед-
мица”, т.е. Седмица на страданията. 
Животът на Господа наближавал своя 
край. Възкресил в събота Лазаря, тър-
жествено посрещнат, влязъл в Йеру-
салим на Цветница, Той доброволно 
вървял стъпка по стъпка към предна-
чертаната Си неизбежност. 

Всеки ден от Страстната едмица 
е наречен велик и свят, и през всеки 
един от тях  Църквата възпоменава 
чрез специални богослужения пътя 
на Христос към Голгота, страданията 
и изкупителното Му дело на Кръста. 

Велики четвъртък 

от Страстната седмица е денят, в който 
Пилат Понтийски произнася смърт-
ната присъда на Иисус Христос. Хрис-
тос празнувал Пасха заедно с учени-
ците Си в дома на един йерусалимски 
жител, чието име не се знае. Преди 
самата вечеря, за да даде пример за 
смирение, Господ снел връхната Си 
дреха, препасал се с кърпа и умил 
нозете на апостолите. По време на 
вечерята отправил поучение към тях  
да се обичат един друг и да не се стре-
мят към първенство, след което им 
казал, че един от тях ще го предаде. 
Апостолите попитали кой ще направи 
това. Юда също запитал, но Христос му 
отговорил толкова кротко, че другите 
не разбрали, че той е предателят.

След това Иисус и учениците Му се 
отправили в Гетсиманската градина. 
Там, по време на молитва, дошли вой-
ници и след целувката на Юда хванали 
Христос. Той бил осъден от свещени-
ците на смърт, а Пилат Понтийски 
потвърдил присъдата.

На Велики четвъртък свещенослу-
жителите във всички православни хра-
мове изнасят кръста от олтара, което 
символизира носенето му от Христос 
към Голгота.

Велики - Разпети петък 

е най-тъжният, най-тежкият ден за 
Божия син. Той бива разпитван, вина 
Му вменили (възприели, че е напра-
вил грях), а Пилат, пoдстрекаван от 
тълпата, която ревяла “Разпни Го”, му 
издал тежка присъда. В този ден Иисус 
претърпял безброй поругания, мъки, 
неимоверни страдания. Това е денят, 
в който разпънали на кръст невинния 
Агнец - “изтезаван за нашите безза-
кония и мъчен за нашите грехове”, 
принесен в жертва за греховете на 
цялото човечество. Раздрало се небето 
и земята, слънцето скрило лика си, 
тъмнина надвиснала над Голгота. 

Черен, мрачен, потресаващ е деня, в 
който Божият Син умрял, разпънат на 
кръст като най-позорен разбойник. На 
Велики петък бил погребан в каменен 
саркофаг в пещера, пред която влас-
тите оставили стража и огромен камък 

на входа. На този ден в храмовете е 
Неговото опело. 

Неслучайно именно в този ден от 
Страстната седмица постът е особено 
строг: Църквата повелява тогава да не 
се яде, нито нещо да се пие (дори вода). 
А народът казва, че на Велики петък 
и пиле не пее и гнездо не вие. Всяко 
дихание страда заедно с Богочовека, 
съпричастно е на неговата смърт и пог-
ребение. В петък никой не подхваща 
каквато и да е работа.

Минаването “под масата” на 
Разпети петък

В представите на не малко хора 
Велики Петък се свързва с минаване 
под ‘’масата’’. Извършването на този 
така наречен ритуал носи здраве, 
късмет, а според някои и опроща-
ване на греховете. Тези тълкувания са 
неправилни и плод на пълно суеверие, 
но за жалост се разпространяват често 
и от медиите. Следващите редове са 
посветени на християнското разбиране 
за случващото се на Разпети петък.

Петък сутринта преди началото на 
службата, в средата на храма се издига 
‘’гробът’’ Христов, украсен с цветя, а 
на престола се поставя Плащаницaта 
- платът, с който е завито тялото Хрис-
тово след свалянето му от кръста. Тя 
представлява парче плат, на което е 
извезан образът на положения в гроба 
Спасител. Върху Плащаницата се пос-
тавят Евангелието, Кръстът и много 
цветя. 

Християните идват в храма и носят 
цветя така, както се отива на погребе-
ние на близък и скъп човек. Пристъп-
ват с молитва към издигнатия гроб на 
Христос и благоговейно се покланят 
на изображението. Целуват последо-
вателно Христовото Тяло извезано на 
Плащаницата, Евангелието и Кръста и 
полагат цветята. След това се навеждат 
и преминават под издигнатото място. 
По този начин изразяваме нашето 
преклонение, смирение и скръб пред 
гроба Господен, но също и благодар-
ност за изкуплението, което ни дари 
Спасителят. После отново се покла-
няме пред издигнатия голям Кръст, 
изображението на св. Богородица и 
св. Йоан Богослов и ги целуваме. 

От горенаписаното става ясно, че 
извършваме всички тези действия 
в храма не от суетна вяра за здраве, 
късмет, а още по-малко за прощаване 
на греховете - те могат да бъдат про-
стени еднствено в тайнството Пока-
яние, Изповед, - а водени от чиста и 
силна вяра се покланяме на Христовия 
гроб.

Велика събота

На този ден Църквата възпоме-
нава телесното погребение на Иисуса 
Христа и слизането Му в ада. По оби-
чая на юдеите Йосиф и Никодим 
снели пречистото тяло Господне от 
кръста, обвили го в пелени с благо-
вония и го положили в нов каменен 

гроб в Йосифовата градина, която се 
намирала недалче от Голгота. 

Първосвещениците и фарисеите 
знаели, че Иисус Христос е предрекъл 
възкресението Си. Не вярвайки на 
предсказаното, а и страхувайки се да не 
би Апостолите да откраднат Тялото на 
Иисуса, те измолили от Пилат военна 
стража. Поставили стражата до гроба, 
а самия гроб запечатали. 

Църквата прославя Велика събота 
като “най-благословения седми ден”. 
Защото това е денят, когато Словото 
Божие лежи в гроба като мъртъв 
Човек, но в същото време спасява света 
и отваря гробовете. Положен вече в 
гроба, Духът на Иисуса е в ада, за да 
разкъса оковите му и да отвори отново 
за нас райските двери. Това ще се случи 
на другия ден. В Неделята, наречена с 
най-краткото име - Великден. 

Страстната седмица е най-дългата 
седмица в годината, наситена с много 
тъга и покъртителни изживявания. 
Защото страст означава страдание. А 
страданията Христови са въведение 
към вечния живот.

Възкресение Христово,  
Пасха, Великден

 „Ако Христос не е възкръснал от 
мъртвите, вярата ни е празна, празна 
е и проповедта на християнството“, 
така казва апостол Павел в посланието 
си до коринтяните. 

Великден е най-големият, най-тър-
жественият празник на Христовата 
Църква, защото ни благовести побе-
дата на Христос над смъртта, изкупле-
нието от греха и вечното спасение.

Възкресение е най-големият праз-
ник, защото самият акт на Христовото 
Възкресение е най-голямото чудо, чудо 
на чудесата, най-великото събитие в 
човешката история. Като събитие, слу-
чило се в конкретен момент, Възкресе-
нието се разглежда така, както истори-
ците разглеждат дадено историческо 
събитие. Като изключително чудо, то 
остава над времето и пространството, 
остава необяснимо за човешкия разум. 
Затова Църквата не се и опитва да 
обясни Христовото Възкресение, а го 
приема с вяра.

Господ Исус Христос, Единород-
ният Син Божи, “Който заради нашето 
спасение” прие човешка плът и стана 
Син човешки, Той Същият тридне-
вен възкръсна от мъртвите, обезсили 

властта на смъртта и донесе на света 
живот, тъй като “в Него имаше живот” 
(Йоан. 1:4). Той е, за Когото свидетел-
стват Писанията - Когото пророците 
възвестяваха, апостолите проповяд-
ваха, а цели народи с вяра приемаха. 
Него възпява Църквата, Него слави 
цялото творение, за Него отново сви-
детелстваме в деня на Възкресението, 
когато радост преизпълва душите и 
сърцата ни.

С тържествен камбанен звън се 
оглася Възкресението на Христос 
и победата на живота над смъртта. 
Вярващите хора се отправят към хра-
мовете. Идват стари и млади, вярващи 
и съмняващи се. И ето отново сме в 
радостта на Възкресението. Свещен 
трепет изпълва душите ни и обгаря 
сърцата ни. Сякаш отново чуваме бла-
говестието на ангела към жените миро-
носци: “Зная, че търсите разпнатия 
Иисуса няма Го тук: Той възкръсна!” 
(Мат. 28:5-6).

В първия ден на седмицата, много 
рано, Мария Магдалина и другите 
жени, които следваха Господа, идват 
към гроба, за да помажат тялото 
Иисусово. През тази нощ обаче стана 
нещо велико, което донесе неописуема 
радост (“Радост всему миру”). Господ 
Иисус, Началникът на живота, Побе-
дителят на смъртта и ада възкръсна от 
мъртвите; стана голям трус; ангел Гос-
поден слезе от небето и отвали камъка 
от вратата гробни – видът му бе като 
светкавица, а дрехата му – бяла като 
сняг; войниците, които охраняваха 
гроба, поразени от ужас паднаха на 
земята и станаха като мъртви.

Адовите сили са поразени. В храма 
гръмва пасхалният тропар:

Христос възкръсна от мъртвите,
като със смърт смъртта потъпка
и на тия, които са в гробовете, жи-
вот дарува.

Поздравяваме всички верни чада на 
Православната ни църква навсякъде 
по света с пресветлото Христово Въз-
кресение и молим Всеподателя Бога 
да дарува на благочестивия ни народ 
много духовни сили, та преуспявайки 
във вярата и благочестието, да насле-
дим и Неговото вечно Царство!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Подготви:  
Д. Христова

ВЕЛИКДЕН - победата на 
живота над смъртта
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Пореден успех на босилеградския лекоатлет-ветеран

Стефан Радованов се представи  
успешно в 32. Белградски маратон 

Стефан Радованов, 55-годи-
шен пенсиониран офицер от 
Босилеград, успешно завърши 
участието си в полумаратона в 
рамките на 32. Белградски мара-
тон. Полумаратонската дистан-
ция от 21 километра и 100 метра 
той пробяга за впечатляващите 
1 час и 48 минути. Резултатът е 
потвърждение на отличната му 
физическа подготовка и упо-
ритост.   

Тазгодишният Белградски 
маратон бе най-масовият досега, 
тъй като в него участваха над 8 
000 състезатели от 70 държави. 
При мъжете в маратона триум-
фира кениецът Исак Кипроп 
Руто, а при жените - сънарод-
ничката му Джудит Джептум; 
в полумаратона при мъжете победата спе-
чели също кениец - Джош Кипруто, а при 
жените първа финишира Матея Парлов от 
Хърватия. 

Тази година това изключително спортно 
мероприятие се проведе под мотото “Бягай, 
наслаждавай се, помагай на някого”. Освен 
основните дисциплини полумаратон и мара-
тон, планира се и Състезание за доброто, което 

ще даде възможност за учас-
тие на състезатели и органи-
зации, които събират средс-
тва за решаване на социални 
проблеми.

Радованов е лекоатлет-вете-
ран, член на Атлетическия 
клуб „Младост”. Освен за него 
изключителните му постиже-
нията представляват успех и 
за АК „Младост”, както и за 
самата община. Този всестра-
нен спортист в досегашната си 
кариера като ветеран е участвал 
в маратони в Белград, София и 
Пловдив, както и в полумара-
тони в Солун, Крагуевац, Нови 
Сад, Целе и Белград. Освен в 
маратон и полумаратон Радо-
ванов е печелил и редица пре-

стижни награди и признания от републикан-
ски и балкански първенства за ветерани по 
лека атлетика в различни дисциплини. Той е 
и активен член на планинарското дружество 
„Младост” в Босилеград и редовен участник във 
всички прояви, които сдружението организира.  
                                                 
                                                                       П.Л.Р.

На ГКПП „Градина”

Иззет часовник „Ролекс” и 8 килограма хероин  
Сръбските митничари 

от прехода „Градина” неот-
давна иззеха ръчен часовник 
марка „Ролекс” на стойност 
13, 5 хиляди евро, който път-
ник от Босна и Херцеговина, 
който през Сърбия в страната 
си пътувал от Гърция, не бил 
декларирал. 

В съобщението на Управле-
нието на митниците на Сърбия 
се посочва, че митничарите 
най-напред намерили само 
кутийка от часовника, след 
което от пътника изисквали 
да им покаже и самия часов-
ник. Той негирал, че изобщо 
притежава такъв часовник, а 
повтарял, че кутийката е наме-
рил и просто я задържал, тъй 
като е хубава. След детайлна 
проверка обаче часовникът 
бил намерен във вътрешен 
джоб от яке на пътника. Тъй 
като пътника не декларирал 
навреме ценния предмет, той 
му бил иззет. 

От Управлението на мит-
ниците в съобщението си още 
веднъж припомниха за митни-
ческия кодекс, че ценни пред-
мети с голяма стойност трябва 
да се декларират навреме, в 
противен случай се конфиску-
ват, а срещу пътниците, които 
се опитат да ги пренесат през 
границата, се образува дело за 
нарушение. 

От същия източник тези дни 
пристигна и информацията, че 
на „Градина” е предотвратен 

опит за нелегално пренасяне 
на 8 килограма хероин. Трафи-
кантите били двама младежи 
(единия на 22, а другия на 21 
годишна възраст) от Ритопек. 
Завръщали се от Истанбул, 
където вероятно са и закупили 
дрогата. 

В митническия гараж в 
джантите на гумите на колата 
„Шкода октавия”,  с която 
пътували трафикантите, били 
открити 8, 121 килограма 
хероин. Младежите си напра-
вили беля, тъй като ги очаква 
съдебна процедура.         Б. Д. 

Футболна зона Юг

„Младост” записа едно 
равенство и две загуби 

Футболистите на „Младост” 
продължават лошото си пред-
ставяне в тазгодишното изда-
ние на Футболна зона Юг, тъй 
като в последните три кръга 
записаха едно равенство 
срещу „Единство” от Пирот 
на свой терен и две загуби - 
срещу „Слога” в Босилеград и 
„Морава” във Владичин хан. 

В рамките на 23 кръг в 
неделя „зелените” пропус-
наха шанса да триумфират 
срещу отбора на „Единство”, 
който в Босилеград пристигна 
едвам с 10 футболисти, а през 
второто полувреме още един 

играч на гостите се контузи и 
те останаха само с девет души 
на терена. Въпреки численото 
си превъзходство босилеград-
чани не успяха да надделеят 
над гостите от Пирот, които 
със сърцата игра и изключи-
телна упоритост накрая заслу-
жено спечелиха една точка от 
този мач, изпълнен с много 
обрати.  

В следващия кръг на 27-ми 
април (събота) „Младост” 
гостува на „Власина” във Вла-
сотинце, която е лидер във 
временното класиране.

П.Л.Р. 

Тъжен помен
На 29 април се навършват ШЕСТ 

ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта на 

ДАРИНКА ГЕШЕВА 
медицинска сестра от Горна Любата 

(1941- 2018)

Панихидата ще отслужим на 29 април 
от 11 ч. на гробището в село Мусул. Каним 

роднини и приятели да ни придружат.
Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спомени за теб и 

за твоите добрини!
Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!

Скърбящото семейство Гешеви

Тъжен помен 
На 26 април се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил баща, 
дядо, брат и роднина 

СТОЯН А. ДИМИТРОВ  
роден в с. Било, живял в Швеция

Трудно можем да намерим думи, с които 
да изкажем колко скърбим по теб. 

Дълбоко в сърцата си пазим спомена 
за теб. 

Поклон пред светлата ти памет! 
Твоите най-мили: дъщерята Сузана, зетят Пео, внукът 

Алекс, братята Никола и Васил и сестрата Иванка

Тъжен помен
На 02. 05. се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА от смъртта на обичаната ми 
майка 

СЕВДА МИТОВА 
(1942 - 2018)

Панихидата ще отслужим на 2 май (четвъртък) от 11 ч. 
на гробището в Босилеград. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

Не минава ден без да си спомням и тъгувам по теб. Вре-
мето не може да намали тъгата, празнотата и болката. 

Ти беше моята сила и топлина. Твоето име е моята гор-
дост, а твоята смърт моята доживотна рана. Беше изклю-
чителна майка и съпруга, наша опора и сигурност.   

Мила майко, благодаря Ти за всичко! Почивай в мир!
Твоята дъщеря Гордана

Тъжен помен 
Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта 

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

ДРАГОМИР ВЕЛИНОВ  
от с. Църнощица 

(1941 - 2018)
Панихидата ще отслужим на 12 май (неделя) от 11 ч. на 

селското гробище в Църнощица в местността Две реки. 
Дълбоко в сърцата си вечно ще пазим хубавите спомени 

за теб и за твоите добрини! Благодарим ти за всичко!
Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!

 От скърбящите: съпругата Нада, дъщерята Цветанка и 
сина Симеон със семействата си и многобройни роднини

Навършват се шест месеца от смъртта на нашия мил 
баща, дядо и прадядо

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ 
(1924-2019)

Панихидата ще отслужим на димит-
ровградските гробища на 4 май.

Винаги ще пазим светлите спомени за 
теб! Продължаваш да живееш в нашите 
сърца и в мислите ни!

Почивай в мир!
Опечалени дъщерите Нада и Дана със семействата си
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Който е на висок пост, по-хубаво съглежда  
- дупките в закона.

Много рано започнахме да живеем от миналото.
Отколе човека търси щасти-

ето. Голямо щастие, че не го намери.
Хрумна му мисъл на ум - и отзвъня.
Забравената мисъл винаги ни се струва велика.
Досега от живота никой жив не е излезнал.
Беше някой, след това никой и накрая нищо.
За починалите се говори само с добро. 

Дали товa важи и за дракулите?!












Афоризми Симеон КОСТОВ

Скъпи, къде ще ме водиш за Вели-
кден?

- При майка ти!
- А на Коледа?
- Ще дойда да те взема...
***
 Докторе, бях при вас преди три 

месеца...
– Да, помня... И сега какво ви тре-

вожи?
– Ами, нали имам ревматизъм... И 

вие ми казахте, че трябва да се пазя от 
влагата... Та рекох да попитам поне 
за Великден дали може малко да се 
позамия?!

***
-Харалампи, гледам една од кокош-

ките е умърлушена. Дали да не я зако-
лим?

-Ако мислиш, че това ще я разве-
сели..

***
Един сервитьор станал полицай. 

Попитали го какво най-много харесва 
в новата си работа.

- Това, че клиентът никога не е 
прав!

***
Скъпи,отивам до съседката за 5 

минути. Докато ме няма, разбърквай 
яденето през половин час.

***
Едни борци отишли на село при 

дядо Йоцо и го попитали:
- Знаеш ли кои сме ние? 
- Hе знам - отговорил старецът. 

- Hе знаеш кои сме ние?!
- Ами, откъде да знам кои сте - пов-

торил старецът. 
- Тогава за наказание ще ти вземем 

едно агне. 
Hа следващия ден борците отново 

отишли при дядо Йоцо и пак го попи-
тали:

- Знаеш ли кои сме ние? 
- Знам. - казал дядото. 
- Знаеш ли?! Как така знаеш? 
- Ами, разбрах вчера, когато ми 

взехте кучето.
***
Двама приятели: 
- Поздравления, че се сдобри с жена 

ти! 
- Защо така мислиш? 
- Видях ви вчера, как заедно цепехте 

дърва... 
- Ааа, деляхме мебелите
***
- Не те ли притеснява, че дъщеря ти 

е съвсем сама в Париж - тази столица 
на разврата?

- Не, тя наскоро ми писа, че вече е 
под надзора на полицията.

***
Ученик се оплаква на учителя:
- Мисля, че не эаслужавам двойка.
- Знам, Иванчо, но по-ниска оценка 

няма.
***
Жена се кара на съпруга си:
- Цял живот само решаваш кръстос-

ловици! Няма ли да ми кажеш поне 
една мила дума?

- С колко букви?

Заедно чакат клиенти
Местният таксиметров шофьор Зоран Стоименов и котката му заедно 

чакат клиенти на автогарата в Босилеград.                                            П.Л.Р. 

Вицов е

СЕНКИ
Там, където има светлина, има и 

сянка. Всеки човек си има своя сянка. 
Сянката е безтелесна, но е съставна 
част от тялото. Сянката е най-верния 
и неразделим придружител на всеки 
човек. Където е човека, там е и неговата 
сянка. Не съществува начин човек да 
се освободи от своята сянка, нито пък 
да я настигне и улови. Щом се опита, 
тя му бяга, ако й обърне гръб, тя го 
следи.

Човека, покрай собствената му 
сянка, го следят и други, чужди сенки. 
Това са сенки в неговата сянка. Голе-
мината на човешката сянка е зави-
сима от тялото му и от времето на 
деня. Големината и броят на сенките 
в неговата сянка зависят от успеха му 
в живота, положението в обществото, 
богатството, политическата кариера, 
ума, красотата... Колкото по-успешен 
е човека, сенките в неговата сянка са 
по-силни и по-бройни. 

Собствената сянка следи човека 
само по светлина, а сенките в неговата 
сянка непрекъснато, независимо дали 
е светло, мрак, нощ или ден, дали  спи 
или е буден. С други думи за същест-
вуването на сенки в сянката не е нужна 
светлина. Собствената сянка е силно 
свързана с човешкото тяло и е видима, 
а сенките в сянката му винаги са на 
сигурно разстояние. Макар че са неви-
дими, те имат очи, уши, движат се и 

са навсякъде около него: на пода, на 
стената, на тавана, в превозните средс-
тва, на работното място, на курорта, 
в кревата...

Сенките в сянката на човека се наби-
рат и школуват за специални и осо-
бени задачи, които им налагат някои 
други сенки. Те играят съществена 
роля за успеха и пропастта на всеки 
човек. Не се казва без причина, че 
някой има подкрепа „от сянка“ или 
пък, че на нечий успех, брак, морал е 
паднала сянка.

Най-важни решения в историята на 
човечеството са подготвяни и донасяни 
в сянка: формиране и падане на пра-
вителства, коронясване и абдикиране 
на крале и царе, подготовки за войни, 
избухване на бунтове и революции, 
военни преврати...  

И в живота на обикновения човек 
сенките в сянка играят значителни 
роли, като: сенки от комшии, любов-
ници, кредитори, брачни партньори.     
Казват, че зад успешен мъж стои 
успешна жена или обратно – което 
означава сянка.

Сенките в сянка не изчезват винаги 
заедно с изчезването на човека. Някои 
остават и след него.

Свободно може да се каже, че над 
човечеството владеят сенки, а офи-
циалните владетели са само техни 
сенки.

Симеон КОСТОВ

Автор: 
Бобан ДИМИТРОВ


