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Има ли някой 
„и над нашите  
гробища да 
заплаче”?

Стр. 

Почина Миле Николов 
Присойски, един от най-

известните писатели от българ-
ското малцинство и осново-
положник на литературното 
творчество на българите в Югос-
лавия. Роден е през 1929 година в 
Долно Тлъмино, Босилеградско. 
Основно училище учи в родното 
си село, а след това завършва 
гимназия в Босилеград и Фило-
логически факултет в Белград. 

Най-напред работи като 

журналист в „Културен живот” в 
Скопие, а сетне става журналист 
в първия вестник на българското 
малцинство - „Глас на българите 
в Югославия”. В Издателство 
„Братство” в Ниш работи от 
сформирането му през 1959 
година, където е бил дълго-
годишен главен и отговорен 
редактор на детското списание 
„Другарче” и на списанието 
„Мост”, както и на книгоизда-
телската дейност. 

Автор е на голям брой 
разкази, есета, новели, стихот-
ворения, както и на романа 
„Пролет на Тримеждието”. 
Публикувал е: сборника с есета 
„Безмерни хоризонти”, сбор-
ниците с разкази „В различни 
посоки” и „Разбоят на живота”, 
сборника с новели „Игри на 
живота”, повестта „Легенди и 
истини” и други. 

Присойски е първият писател 
от нашето малцинство, станал 

член на Съюза на писателите 
на Югославия през 1974 година. 
Занимавал се е и с преводаческа 
дейност, като е превеждал от 
сръбски на български и обратно. 
Преди няколко години подари 
личната си библиотека от някол-
костотин книги на Народната 
библиотека „Христо Ботев” в 
Босилеград. 

Присойски бе женен за 
Олгица, с която имат две деца 
- син Предраг и дъщеря Мила, 
които със семействата си живеят 
в Ниш.

Николов Присойски бе 
погребан в градското гробище 
в Ниш.

Поклон пред светлата му 
памет!

Националния съвет на 
българското национално 
малцинство в Сърбия

Редакцията на вестник “Ново 
Братство”

Американският 
посланик в Сърбия  
Кайл Скот  
посети  
Цариброд

Светата ни църква 
празнува Петдесетница

Светият Дух 
обогатява 
човека с духовни 
дарове

Стр. 
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Миле Николов Присойски 1929-2019

Абитуриентски бал в Босилеград
Стр. 

Кръгла маса в Цариброд 

Тема – публичното 
информиране на 
български език

Стр.  Председателят на НС Стефан Стойков се срещна с представителите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Стр. 

Стр. 
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Електронният портал ФАР от 
Цариброд миналата сряда 

организира кръгла маса, на 
която стана дума за публичното 
информиране на български 
език. 

Присъстваха видни гости, 
сред които и помошник-
министърът в Министерс-
твото на културата и инфор-
мирането на Сърбия Славица 
Трифунович, зам.-шефът на 
Мисията на ОССЕ в Сърбия 
Джозеф Мелот, посланикът 
на Р България в Белград Радко 
Влайков и други. 

В приветственото си слово в 
началото на проявата кметът 
на Царибродска община д-р 
Владица Димитров сподели, 
че информирането е важен 
сегмент от обществения живот 
и окуражи журналистите с 
думите, че трябва да инфор-
мират обективно, но и да имат 
понякога критическо отно-
шение към обществената власт 
в случаи, когато са сигурни, че 
са прави. 

Славица Трифунович говори 
за настоящото положение в 
областта на информирането 
на езиците на националните 
малцинства в Сърбия. От 
изказването й стана ясно, че 
медиите на националните 
малцинства във Войводина са в 
много по-стабилно финансово 
положение, отколкото тези в 
останалата част на Сърбия, 
защото за функционирането 
им се отделят средства специ-
ално за целта от бюджета на 
покрайнината (а не само чрез 
конкурси за съфинансиране на 
медийни садържания). Вече на 
пръв поглед се видя, че инте-
лигентната госпожа от минис-
терството е добре запозната 
с материалното положение 
не само на журналистите на 
малцинствените медии, но и на 
всички останали, че е, условно 
казано, по принцип „на тяхна 
страна”, което в крайна сметка 
не бе и странно, предвид, че 
и самата е практикувала тази 
трудна професия няколко десе-

тилетия, все до постъпването й 
на важния пост в изпълнител-
ната власт.

Посланикът Влайков пред-
почете да раздели медиите за 
малцинствата на две – медии, 
които само имат национален 
характер, и медии за нацио-
налните малцинства. Повтори 
старата истина, че медиите са 
коректив на властта. Похвали 
кмета на Царибродско за 
отношението му към въпроса 
за медиите. Похвали и прези-
дента на Сърбия Александър 
Вучич за добрия му подход 
към въпроса за информира-

нето на езиците на малцинс-
твата в Сърбия, включително 
и на българското, напомняйки, 
че миналото лято, по време на 
срещата им с президента на 
България Румен Радев в Белград 
и Цариброд, държавният глава 
на Сърбия е проявил разбиране 
към проблемите на медиите 
на българското малцинство в 
Сърбия и е наложил да им се 
помогне финансово. Новата 
медийната стратегия на Сърбия 
е била предмет на внимателен 
анализ и в българското посол-
ство в Сърбия, се разбра от 
изказването на този дипломат. 
Той апелира към журналиси-
тите да се държат храбро, да не 
бъдат само гласноговорители 
на определени политици или 
пък само като хроникьори на 
събитията, а да информират 
искрено, честно и почтено, в 

който случай и политиците, 
както и други хора, ще ги 
уважават повече.

Произнесе се и гостът от 
ОССЕ Джозеф Мелот. По 
начало той даде положителна 
оценка за новата Медийна стра-
тегия на Сърбия. Сподели, че 
общественият диалог в една 
страна не може да същест-
вува без посредничеството 
на медиите. Прокламира, че 
медиите трябва да са незави-
сими, свободни и плурални. 

На кръглата маса говориха 
още много участници. Всеки от 
тях каза по едно или няколко 

изречения, които оставиха 
впечатление. Примерно Недим 
Сейдинович от Независимото 
дружество на журналистите 
на Войводина сподели, че 
едва ли за някое заключение 
от кръглата маса, която по 
същата тема се проведе преди 
около две години в Цариброд 
и която също бе организирана 
от портал ФАР, би могло да 
се констатира, че е внесено в 
някой документ (стратегия или 
др.), касаеща положението на 
медиите и журналистите. 

Радоман Ирич, журналист 
от Враня и член на комисията, 
която в Царибродска община 
решава за това кои медии ще 
получат средства от общин-
ския бюджет за предоставени 
проекти по конкурс, сподели 
почти невероятно звучащото 
сведение, че Царибродска 
община отделя над 1200 динара 
на глава население на годишно 
ниво за сферата на информи-
рането. Пирот примерно за 
целта отделя малко над 600, 
Лесковац – около 150 и т.н. 
Според Ирич Царибродска 
община съгласно този пара-
метър е една от водещите в 
Сърбия. От изказването на 
Ирич отделяме и изречението 
му, че много хора от медиите, 
които изготвят съдържания на 
български език (става дума за 
общо девет), лани ги е, както 
буквално се изрази, „заболяла 
главата”, когато са получили 
средства от бюджета на Сърбия, 
след срещата между прези-
дентите Александър Вучич и 
Румен Радев и договора им за 
отпускане на пари за тях. Ирич 
дoри посочи и сума, от която 
наистина може да „заболи 
глава”, но предвид, че с осно-

вание се съмняваме в източника 
на информациите му относно 
замешетяващата цифра в конк-
ретния случай, която изнесе в 
подкрепа на думите си, няма да 
предаваме във вестника ни, за 
да не придизвикваме ненужни 
опровержения и реплики. 

Мария Вукасович от НУНС 
говори за страданията на 
журналистите в Сърбия в близ-
кото минало. Оказа се, че много 
от журналистите са били запла-
швани словесно, а не са малко 
и тези, срещу които имало и 
посегателства, били тормозени 
физически. От изказването на 
Вукасович ще остане запом-
нено изречението й, „че има 
много журналисти навред из 
Сърбия, които са били жертви 
на словесен или физически 
тормоз, но за това не предпо-
читат да говорят публично, т.е. 
не го потенцират, тъй като този 
тормоз, като че ли подразбират 
като злощастие, съпътстващо 
професията им”. 

Известният сръбски борец 
за прозрачността в работата 
на обществената власт Неманя 
Недович от НПО „Транспарен-
тност Сърбия”, който, както бе 
изтъкнато на проявата, често 
пребивава в България, сподели 
сведението, че в сайта на Прави-
телството на България могат да 
се видят дори и протоколите 
от заседанията на този орган, 
който олицетворява изпъл-
нителната държавна власт, 
докато в Сърбия това е немис-
лимо дори и когато става дума 
за протоколи от заседания на 
някои правителства от мина-
лото – „примерно, правителс-
твата на Воислав Кощуница или 
Радослав Зеленович. Или пък 
някое правителство отпреди 
повече десетилетия”, наблегна 
Недович. 

По темата за съфинанси-
рането на медиите в Цари-
бродска община говори членът 
на Общинския изпълнителен 
съвет за областта на образо-
ванието и културата Деян 
Милев. По същата тема опре-
делени обяснения даде и Ивана 
Джурич от Министерството на 
културата и информирането 
на Сърбия. Председателят на 
Общинския съвет в Цариброд 
Зоран Гюров също се включи 
в една дискусия, като говори 
предимно за прозрачността в 
работата на Общинския съвет, 
както и по въпроса за конци-
пирането и стопанисването на 
общинския бюджет, имайки 
предвид, че той самият, както 
и сам предпочете да се изрази, 
„по призвание е икономист”. 

Говориха и Александър 
Димитров от босилеградския 
портал „Гласспрес”, журна-
листът от Босилеград и ръко-
водител на тамошния КИЦ 
Иван Николов, Злата Шукарева, 
известен борец за човешките 
права и правата на българс-
кото малцинство в Цариброд и 
Сърбия като цяло, както и още 

някои присъстващи. 
Заключенията от кръглата 

маса, както заяви Славиша 
Миланов от ФАР, ще бъдат 
приети допълнително, след 
като бъде анализиран прото-
кола. 

На портал ФАР трябва да се 
отдаде признание за доброто 
организиране на проявата 
и усилието му да привлече 
компетентни гости. Нека да 
отбележим и това, че меди-
атори на кръглата маса бяха 
водачите на тази медия Петър 
Виденов и Славиша Миланов.

Кръглата маса организираха: 
Портал Фар, Посолството на 
Република България в Сърбия 
и ОССЕ в Събия.

Б. Димитров

Актуални теми
Кръгла маса в Цариброд 

Тема – публичното информиране на български език 

В изявление, което след кръглата маса даде за „Ново 
Братство”, Петър Виденов сподели основните 

цели за организирането й: „Те са няколко – българ-
ските медии в Сръбия да не представляват конку-
ренция едни на други, а да гледат възможно повече 
да си сътрудничат; да се изготви медийна стратегия 
за информирането на българското малцинство в 
Сърбия; да се установят механизми за устойчивото 
финансиране на медиите на малцинството, както и 
да се запази коректността на информирането в тези 
медии, съответно да се спазват журналистическите 
кодекси”, изтъкна колегата и един от водачите на 
портал ФАР г-н Виденов.  

За кандидатстудентите от 
Босилеград, които възна-

меряват да продължат образо-
ванието си в някой от българс-
ките ВУЗ-ове, Министерството 
на образованието и науката 
на Р България и тази година 
ще организира полагането на 
кандидатстудентския изпит в 
босилеградската гимназия. 

Директорът на гимназията 
Владимир Григоров заяви, че 
кандидатстудентският изпит 
ще бъде проведен на 10 юли, а 
ден по-рано в училището ще се 
състои подаването на докумен-
тите пред специална комисия, 
в която освен представителите 
на МОН ще бъдат и предста-
вители на Държавната агенция 
за българите в чужбина и на 
Генералното консулство на Р 
България в Ниш.

Кандидатстудентите ще 
подават заявления и лични 
формуляри по образец,  
диплома/удостоверение за 
завършено средно образование 
или диплома/удостоверение за 
завършено висше образование, 
акт за раждане, документ за 
българска народност, копие 
от документ за самоличност, 
гражданство и адресна регис-
трация. При записването във 
висшето училище се подава и 
медицинско свидетелство.

Кандидатстудентите ще 
решават тестове от 40 въпроса, 
от които 25 въпроса са по 
български език и литература и 
15 по българска история, като 
за всеки въпрос са предложени 
по 4 възможни отговора.

Кандидатите за обучение 
по образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“ 
и научна степен „доктор“  ще 
могат да си подадат докумен-
тите в Министерството на обра-
зованието и науката до 31. 07. 
2019 г.

П.Л.Р.

МОН на Р България 
организира 
полагането на 
кандидатстудентския 
изпит в Босилеград  
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Актуални теми

По повод поканата ни за участие в кръглата 
маса „Публично информиране на български 

език“, която организират Интернет портал Фар, 
Посолството на Република България в Белград 
и Организацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа, даваме следното съобщение:

Считаме, че темата е от изключително 
значение за българите в Сърбия и правото ни 
на информиране на майчин език и искрено 
съжаляваме, че не можем да вземем участие в 
кръглата маса, поради следните причини:

Ние уважаваме всички институции на Репуб-
лика България, включително и Посолството на 
Р България в Белград и Генералното консулство 
на Р България в Ниш. За съжаление институ-
циите, които ние представляваме не са уважа-
вани от Посланика на Р България в Белград, 

г-н Радко Влайков и Генералния консул на 
Р България в Ниш г-н Едвин Сугарев,които 
със своите публични изказвания и дейности 
разделят малцинството и пречат за създаване 
на необходимото ни единство.Ако продължат 
да се отнасят по този начин, ще бъдат запи-
сани с черни букви в историята на нашето 
малцинство. 

Представителите на споменатите институции 
в продължение на две години грубо и целенас-
очено пренебрегват и унижават официалните 
институции и представителите на българското 
малцинство в Република Сърбия и на Община 
Босилеград, въпреки факта, че ние сме леги-
тимно и легално избрани представители 
на малцинството и на община Босилеград, с 
огромно мнозинство.

Въпреки униженията които отправят към нас, 
с дейностите си потвърждаваме че отговорно 
изпълняваме задълженията си, съгласно Конс-
титуцията и законите на Република Сърбия и 
по този начин оправдаваме даденото ни доверие 
от гражданите и сънародниците в Босилеград, 
Цариброд и всички други краища на Сърбия.

Благодарение на нашата ангажираност 
и подкрепата на учителите, директорите и  
родителите на учениците, във всички класове 
в босилеградските училища има паралелки, 
в които обучението изцяло се провежда на 
майчин български език, а вече са преведени и 
почти всички учебници. Успяхме да запазим 
и медиите си на български език, а в общин-
ската администация и във всички държавни 
институции в Босилеград се издават доку-
менти на български език. Националният съвет 
и община Босилеград съвместно отбелязват 
всички значими дати от българската история 
и култура. Всичко това успяхме с подкрепата на 
Президента и на Правителството на Р. Сърбия, 

а стараем се тези постижения да осъществим 
и в Цариброд, както и във всички места където 
живеят наши сънародници в Р Сърбия. 

За пореден път призоваваме представите-
лите на Посолството на Р. България в Белград и 
Генералното консулство на Р. България в Ниш, 
да не подкрепят определени групи от наши 
сънародници, които не само че не са официални 
представители на малцинството, а представ-
ляват сами себе си, осъществявайки личните си 
интереси. Под прикритие на общата кауза за 
защита на правата на българското малцинство и 
благодарение на грубите обвинения и неистини 
които разпространяват за официалните пред-
ставители на нашето малцинство, тези групи 
си осъществяват огромна материална полза от 
някои български институции.

Докато представителите на Посолството на Р. 
България в Белград и Генералното консулство 
на Р. България в Ниш, пренебрегват официал-
ните малцинствени и общински институции и 
тяхните легитимно избрани представители, не 
можем заедно  да участваме  в разискването на 
теми свързани с опазването и повишаването 
правата на  малцинството. 

Ние сме християни и винаги сме готови да 
пращаме. Можем да забравим всичко лошо и 
негативно доколкото горепосочените започнат 
да ни уважават като легитимни представи-
тели на българското национално малцинство 
в Сърбия и на община Босилеград, както ние 
уважаваме институциите, които те оглавяват.  

Вратите на Националния съвет на българ-
ското национално малцинство в Република 
Сърбия и на Община Босилеград са винаги 
отворени за всички представители на Репуб-
лика България, включително и на Посолството 
в Белград и Генералното консулство в Ниш, 
за диалог и намиране на решения в полза на 
българското малцинство в Република Сърбия.

В Босилеград, на 04.06.2019 година.
Кмет на Община Босилеград

Владимир Захарийев

Председател на Националния съвет на 
българското национално малцинство в  

Р Сърбия
Стефан Стойков

Председател на общинския парламент на 
Общтина Босилеград

Славчо Владимиров

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
Бъдещият статут и дейнос-

тите на Здравния дом в 
Босилеград съгласно новия 
Закон за здравеопазването на 
Република Сърбия, бяха основ-
ните теми на раговорите между 
кмета на Босилеград  Владимир 
Захариев и председателя на 
Националния съвет на българ-
ското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков с 

държавния секретар в Минис-
терството на здравеопазването 
на Република Сърбия проф. д-р 
Берислав Векич. 

- Изказвам благодарност към 
професор Векич, който прояви 
разбирателство за нашите 
искове и предложения във 
връзка с работата на Здравния 
дом в Босилеград, чийто осно-
вател според новия Закон за 
здравеопазването занапред ще 
е Република Сърбия, а не както 
до сега общината. Надявам се, 
че ще бъдат изнамерени поло-
жителни решения, с цел създа-

ване на по-добри условия за 
здравна защита на населението, 
а същевременно и  качествени 
условия за работа на заетите 
в Здравния дом. Очакваме 
наскоро да бъдат предприети 
конкретни стъпки във връзка 
с организирането на работата 
в нашето здравно ведомство, 
изтъкна Захариев и добави, че 
всички предложения и искове 

към държавния секретар пред-
варително са съгласували с 
директора на Здравния дом д-
р Горан Василов. 

Той подчерта, че през 
последните години в Здравния 
дом са осигурени съвременни 
медицински уреди, линейки 
и други превозни средства за 
работа на службите в трудно-
достъпните планински райони. 
По-голяма част от тях общината 
е осигурила чрез дарения, а 
някои са закупени със средства 
от общинския бюджет.

П.Л.Р. 

Захариев и Стойков на среща с 
държавния секретар  

проф. д-р Берислав Векич 

По повод 1 юни - 
Международния ден на детето 

Културният център реализира проект „Бъди пръв в закрила 
на детето” 

По повод 1 юни - Международния ден на детето, Културният 
център „Босилеград” за втора поредна година реализира проект 
„Бъди пръв в закрила на детето”, който финансово подкрепи 
Община Босилеград.

В рамките на проекта бяха проведени редица обучения и 
кръжоци за деца от предучилищна и училищна възраст на теми, 
свързани със защита правата на децата и създаването на по-добри 
условия за всички деца по света. По този повод бе заснет и кратък 
филм за проблемите на уязвимите групи деца и начините на 
решаването им, както и за взаимните отношения между децата. 
Изпълнители на главните роли бяха деца от предучилищния курс 
и основното училище. 

По време на проекта децата имаха възможност да изработват 
творби от глина, рисунки на тема за защитата правата на детето. 
В рамките на проекта се състоя и промоция на книгата „Да 
осъществя мечтите си” на босилеградската детска поетеса Ивана 
Миланов.

Заедно със заетите в Културния център проекта реализираха 
координаторите по проекта - Милена Миленова, преподавател 
по география и биология, и Любиша Пенев, преподавател по 
изобразително изкуство, и двамата от босилеградското основно 
училище.

П.Л.Р.
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(И ние сме човеци!) 

На кръглата маса за публи-
чно информиране на 

български език се чуха неща, 
от които можеше да се разбере, 
че положението на много 
медии в Сърбия (включително 
и малцинствените) е далеч от 
добро. Много от присъства-
щите журналисти и хора от 
медийната сфера се оплакваха 
от безпаричието, атаките, които 
идват от страна на представи-
тели на обществената власт и 
др.  

Струва ни се, че е удачен 
моментът тук и сега отново, 
след един продължителен 
период от време, да кажем 
нещо за положението на нас, 
малката останала „дружинка” в 
„Ново Братство”. Просто, да не 
се забравят някои неща. 

Както вече е всеизвестно, 
медията ни е наследник на 
някогашния стожер на инфор-
мирането на българското 
малцинство в Сръбия (и няко-
гашна Югославия) -  „Братство”. 
Фирмата „Братство” всъщност 
е била издателство, което в 
продължение на десетилетия 
е публикувало по 48 броя на 
вестника за българското наци-
онално малцинство на годишно 
ниво (за разлика от днешното 
„Ново Братство”, което публи-
кува двойно по-малко), по 10 
броя на детското списание 
„Другарче”, по 6 книжки на 
списанието за култура, лите-
ратура, изкуство и обществени 
въпроси „Мост”, както и книги 
(автори на които са били видни 
хора от нашето малцинство, но 
и други), чийто брой варираше 
от година на година (някога три, 
някога и десет), в зависимост 
от разполагаемите средства. 
Разбира се, всичките издания 
бяха на български език. 

Лошо на този, лошо на онзи. 
Целта ни не е да придизвик-
ваме състрадание, някого да 
„принуждаваме” да „плаче 
над нашите гробища”. Не! 
Това не ни трябва! Ние сме 
достойнствени хора. Няма да 
коленичим. Не, не...! Впрочем, 
достатъчно сме интелигентни да 
разберем и това, че в днешното 
сурово капиталистическо време 
(ако това устройство у нас 
изобщо може да се квалифи-
цира като капитализъм?) кой 
кого вече има време да слуша? 
Кой как се справи – така ще му 
е. Милост май вече няма. Но 
всеки има правото да се бори. 
Докато може. Никой това право 
не може да му отнеме. 

Значи, нека да се знае: от 
около 20-ина души, които рабо-
тиха в „Братство”, седем от тях 
бяха превзети от новосформи-

раното „Ново Братство” преди 
три години. Междувременно 
броят им спадна още повече. 
Сега сме 5-има (и с букви: 
ПЕТИМА). А знаете ли, че след 
„реформите” на някогашния 
министър Небойша Брадич 
(който сега яде хляб в РТС, а ние 
от „Братство” и „Ново Братство” 
чрез сметката за тока плащаме 
и абонамента за тази медия и 
по този начин косвено отделяме 
и за Брадич) и някогашната му 
първа сътрудничка за медий-

ната сфера, чието име няма да 
посочваме, тъй като не е вече 
сред живите, заетите в Издател-
ство „Братство” няколко години 
работиха за т. нар. „мини-
малец”? А знаете ли, че онези, 
които нямаха възможност да 
се спасят от „кораба, който 
потъва” (нямаха условия да се 
прехвърлят на Трудовата борса 
или да се „хлъзнат” в пенсия) 
години наред не получаваха 
заплати? На някои от работе-
щите в някогашно „Братство”, 
а сегашно „Ново Братство” им 
липсват дори 53 заплати (и 
с букви: ПЕТДЕСЕТ И ТРИ), 
което означава, че почти четири 
и половина години не са я полу-
чавали. Знаете ли, че на някои 
от нас,  работниците в няко-
гашно „Братство”, а сегашно 
„Ново Братство” не ни е свързан 
трудовия стаж за период от 
четири години? 

Ние какво сме? Човеци ли 
сме или сме животни? Медузи, 
врабчета, гущери...? Поставя 
ли си някой въпроса какво сме 
яли ние през този период? Как 
сме живеели? Как сме се чувс-
твали? Мисли ли някой, че ние 
сме мазохисти? А не можеше 
и да се оттеглим - трудовата 
книжка е там, фирмата „нито 
жива, нито мъртва”, не е нито 
във фалит, нито е, както се казва 
в Сърбия, „в ликвидация”. А 
ежегодно, ежемесечно, ежесед-

мично и дори ежедневно някои 
тогавашни силни на деня ни 
„сервират” информацията, че 
е въпрос дори на час, когато 
фирмата ще се възстанови. И 
как да се оттеглиш? Къде да 
намериш друга работа? Всеки 
работодател ти търси трудо-
вата книжка, а ти казваш, че е 
в „Братство” и ти се свиди да 
я вземеш, тъй като „само още 
малко търпение и фирмата ще 
се възстанови”, както ни гово-
риха. А има, признаваме си, у 
някои от нас и определена доза 
на „шантавило” – обикнахме 
фирмата, обикнахме журналис-
тиката и не ни се напуска(ше) 
„старата любов”.

Може би и най-лоши хора 
сме ние, работещите в няко-
гашно „Братство” и сегашно 
„Ново Братство”, но това, което 
ни сполетя, знаете ли с какъв 
израз би могло да се опише 

най-вярно? Голгота!  Ма, ние 
изживяхме голгота, бе, хора!  

От време на време чуваме, че 
някои силни на деня полити-
чески и други структури изис-
кват от нас, работниците, които 
продължихме да работим в 
„Ново  Братство”, да създаваме 
някакво ниво! Как може петима 
души да създават ниво? Били 
20, сега останали 5-има. Три 
четвърти ги няма, останала 
една. И още кадровата струк-
тура неадекватна, възрастовата 
структура също, финансовите 
средства мизерни, техниката 
(компютри, фотоапарати, 
диктафони...) почти никаква... 
Къде го има това? Петима души, 
които и ден днешен се притес-
няват дали ще получат следва-

щата си заплатата - да вдигат 
някакво ниво!?! Плюс това оста-
нахме без каквито и да е хоно-
рувани сътрудници. Защо? Не 
можем да отделим средства и за 
най-мизерни хонорари. В изда-
нията на някогашно „Братство” 
беше въпрос на престиж да ти 
се появи името като автор на 
статия, стихотворение, карика-
тура... В него беше „крема” на 
интелигенцията на българското 
малцинство в Сърбия и бивша 
Югославия. А сега е така, както 
е. 

Как и кой ни възстанови, 
възвърна от мъртвите? Знае 
се! Няма да ги посочваме тук, 
защото „някои винаги са на 
щрек” пак да ни обвинят във 
„вършене на пропаганда”! 
Вдигаме в небесата някои 
политици, техни слуги сме..., 
ще кажат! 

Да не се лъжем, далече сме 

ние от качеството, но не сме и 
лоши. Или поне не сме толкова 
лоши, както някои хора, които 
нямат представа за журналисти-
ката, предпочитат да оценяват.  
Причините защо не сме добри 
или толкова добри, колкото те 
биха искали да сме добри или 
само си мислят, че искат (тъй 
като огромно мнозинство от тях 
абсолютно нищо не разбират 
от журналистиката) са много. 
Реални са, обективни са, обяс-
ними са, лесноразбираеми 
са... 

Но тук, в тази статия основ-
ната ни цел е да потенцираме 
друго нещо. Да потенцираме 
това, че сме човеци! Тряб-
ваше да ни се помогне. Това го 
пропуснаха много хора (поли-
тици, разбира се, но и дипло-
мати), които тогава (а и днес) 
ни критикуват. Някои дори ни 
мразят, не могат с очите си да 
ни гледат. Защо? Дали може 
би имат илюзията, че с такова 
поведение у нас ще внедрят 
някакво страхопочитание към 
тях? Или пък страх? Не може! 
Не, не...! Ние сега сме, след 
всички мъки, които изживяхме, 
„полуживи” хора.

А можеше (някои го могат 
и сега) да го направят – да ни 
помогнат. Да ни помогнат като 
на човеци, не като на журна-
листи. И не само като на журна-
листи, но в крайна сметка, 
бихме казали, дори не и като 
на българи или като на сърби, 
китайци, индианци, ескимоси 
или може би негрите банту, но 
предимно или изключително 
ДА НИ ПОМОГНАТ КАТО НА 
ЧОВЕЦИ!!! 

Какво искате повече от нас? 
И човеци от най-лошия „сой” 
да сме (а все пак не сме), това 
някои (тези, които го можаха) 
трябваше да го направят, съот-
ветно - да ни помогнат. Да се 
заинтересуват, да отидат (преди 
да отидат тези, чиито имена 
по-горе предпочетохме да не 
посочим, но се знае кои са) в 
някой „център на политичес-
ката мощ” (тъй като проблема с 
„Братство” е предимно от поли-
тическо естество), да почукат на 
вратата на някой силен на деня 
функционер в държавата и да 
му „шепнат” простосърдечно, 
най-простичко, най-човешки: 
„Хей, тези били много закъ-
сали! Провалени са животите 
им, разгонени са фамилиите 
им... Хайде да намерим начин 
да им помогнем, човеци са!” 

Нека да ви кажем още едно 
нещо важно – „Братство” е 
традиция. Който не го иска, 
традицията я тъпче под краката 
си. 

Добре, достатъчно е дотук. 
Който иска да разбере, ще 
разбере. Който не иска – и 
нататък няма да иска и няма 
да разбере. Всъщност, ако е 
човек ще разбере, ако не е човек 
– няма. Просто. Много просто! 

Б. Димитров 

Коментар 

Има ли някой „и над нашите 
гробища да заплаче”? 
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Следейки примера на 
Центъра за култура в 

Цариброд, който пръв задвижи 
инициатива за внасяне на 
промени в устава на ведомс-
твото, с които е създадена 
възможност за официално 
ползване на традиционното 
название на града Цариброд, 
неотдавна и местните ведомства 
Център за социални дейности, 
Народната библиотека „Детко 
Петров”, Предучилищното заве-
дение „8 септември” и Спортно-
туристическият център „Цари-
брод” извършиха промени в 
своите устави, мотивирайки 
се именно от посочената цел. 
Промените бяха верифицирани 
от Общинския съвет на послед-
ната му сесия. 

В четирите ведомства ще са 
в официална употреба сърбски 
език и кириличното писмо, 
както и български език и кири-

личното писмо. 
Печатите на ведомствата ще 

бъдат променени, като в тях 
надписите ще бъдат и на двата 
езика. Примерно в печата на 
Центъра за социални дейности 
в пръвия ред (външния) ще 
пише на сръбски език и писмо 
„Република Србија“, а след 
това  на български език и 
писмо – „Република Сърбия”. 
Във втория ред (средния) ще 
пише „Центар за социјални 
рад за Општину Димитров-
град“, а след това – „Център за 
социални дейности за Община 
Цариброд“. В третия (вътрешен) 
ред на сръбски език и писмо ще 
пише „Димитровград“, а след 
това на български език и писмо 
– „Цариброд“. 

Промени в този дух ще има 
и в щемпелите (штамбиљ) на 
посочените ведомства. 

Б. Д. 

Промени в уставите на четири ведомства в Цариброд  

Отварят се вратите за употреба 
на названието Цариброд 

На последната сесия на 
Общинския съвет  в 

Цариброд бе приет План за 
поставяне на сергии и други 
временни обекти в територията 
на Община Димитровград. 

Предвидени са местата в 
града и някои села, в които 
ще бъдат поставени сергиите 
и други подвижни обекти 
(щандове и пултове). В зави-
симост от мястото, където са 
разположени, на тях ще се 
предлагат за продан селскос-
топански продукти, ръкоделия, 
сувенири, картини и други 
изделия.

  В града са определени шест 
места за поставяне сергии. Пет 
от тях са на улица „Балканска” 
и едно на улица „Нишава” 
(под линията). Една сергия 
ще бъде на ъгъла на улиците 
„Балканска” и „Христо Ботев”, 
съответно до сградата, която 
царибродчани жаргонно я 
наричат СДК, и в нея е предви-
дено да се предлагат за продан 
предмети за украшения, ръко-
делия и сувенири. Три сергии 
ще се поставят на свободното 
пространство пред КИЦ „Цари-
брод” и на тях ще могат да се 
продават ръкоделия, сувенири, 
предмети за украшение, но и 
селскостопански изделия на 
домакинства, които отговарят 
на условията, предвидени в 
съответни закони, както евен-
туално и други изделия. Една 
сергия ще се намира пред 
сокака откъм улица „Балканска” 
срещу управителната сграда на 
„Комуналац”, т.е. между месар-

ницата „Бифтек” и магазина на 
„Теленор” и на нея ще могат 
да се продават селскостопански 
продукти, произведени от съот-
ветни домакинства, ръкоделия 
и други изделия. Две сергии ще 
има пред Галерията „Методи 
Мето Петров”. И на тях, както 
и на сергията пред сградата 
на СДК, ще се продават пред-
мети за украшение, ръко-
делия и суверени. Във връзка 
със сергиите пред Галерията 
трябва да се отбележи, че те 
ще са временно там, т.е. все 
докато не се завръши запла-
нуваното уреждане на това 
пространство. В близост до 
хотел „Сакс-Балкан”, т.е. мага-
зина „Хани”, ще се поставят 
четири сергии. Те ще бъдат 
предназначени предимно за 
продажба на селскостопански 
продукти на съответни дома-
кинства и на ръкоделия. В 
Плана обаче е набелязано, че 
сергиите, поставени на това 
място, ще могат да се ползват от 
ноември до средата на април. 
Такава забележка не е набеля-
зана за сергиите, които ще се 
поставят на останалите места. 
В свободното пространство на 
входа (от западната страна) на 
улица „Нишава” (под линията) 
или, както биха казали цари-
бродчани - край „долната 
рампа”, ще бъдат поставени 
осем сергии, на които ще 
се продават предимно селс-
костопански продукти, но и 
ръкоделия, сувенири и други 
изделия. 

Останалите места за поста-

вяне на сергии са в селата: 
Лукавица, Желюша, Смиловци, 
Сенокос и Трънски Одоровци. 
Сергии ще има и в близост до 
манастира „Св. Йоан Богослов” 
(край държавния път II A ред 
123), в мерата на с. Поганово. 
На сергиите в посочените 
села, както и на сергиите пред 
манастира, ще бъде позволена 
продажба предимно на селс-
костопански продукти, но и на 
сувенири, ръкоделия и др. 

В Лукавица мястото за 
сергиите е обозначено с назва-
нието „Капица” (на името на 
известния тамошен ресторант). 
В „Капица” е предвидено да се 
поставят три сергии. Мястото 
в с. Желюша е обозначено 
като „Каракашево” (което е 
традиционното название за 
центъра в селото). И там ще 
бъдат сложени три сергии. 
В близост до манастира „Св. 
Йоан Богослов”, съответно 
срещу ресторанта на „РОС 
груп”, ще има пет сергии. В 
с. Трънски Одоровци е пред-
видено да се поставят две 
сергии край държавния път 
II А ред 123, съответно покрай 
тамошния ресторант „Лили 
хит”. В с. Смиловци в района 
на Забърдието ще се поставят 
две сергии покрай държавния 
път II A ред 121, в близост до 
етно къщата „Беков”. В Сенокос 
е предвидено поставяне на три 
сергии и то покрай тамошен 
некатегоризиран път в центъра 
на селото. 

Б. Д.

Цариброд 

План за поставяне на сергии и други временни 
подвижни обекти за продажба 

Сергии ще се поставят на шест места в Цариброд, пет от които на улица „Балканска” и едно на улица 
„Нишава” (под линията), докато останалите ще се поставят в крайградските селища Лукавица и Желюша, 
с. Смиловци в района на Забърдие, с. Сенокос в района на Висок, както и в с. Трънски Одоровци в Дерекула. 
Няколко сергии ще се поставят и в близост до манастира „Св. Йоан Богослов”, в мерата на село Поганово. 

Публичното предприятие 
„Комуналац” получи от страна 
на Общинския съвет в Цари-
брод зелена улица да стопа-
нисва с водопроводната и кана-
лизационната мрежи в рамките 
на Кадастралната община Гоин 
дол, както и с тези в рамките на 
Бизнес зоната Белеш (БЗБ). 

Задълженията, които пое 
царибродската фирма, са 
съпътствани от адекватни 

решения на Общинския съвет. 
Жителите на с. Гоин дол май са 
стигнали до извода, че със систе-
мите, в чието изграждане преди 
години и сами са участвали в 
материално и друго отношение, 
не могат повече да се справят 
сами, така че са решили да ги 
преотстъпят на „Комуналац”, 
която фирма несъмнено от 
години представлява една 
безупречно стабилна система, 
както в областта на комунал-
ната инфраструктура, така и 
в други. Преотстъпването е за 
неопределен срок и без каквото 
и да е взъмездие. 

„Комуналац” е поел задъл-
жението да поддържа, възоб-

новява и подобрява водопро-
вдната и канализационната 
мрежи, както и да провежда 
други дейности, т.е. изпълнява 
други задължения в съответс-
твие със Закона за обществената 
собственост. В унисон с посо-
чения закон ще бъде сключен 
съответен договор, който, както 
се казва в член 5. на Решението 
за предоставяне на ползване на 
мрежите, което взе Общинският 
съвет, от името на местното 
самоуправление ще подпише 
кметът на Царибродско д-р 
Владица Димитров.  

Разпоредбите в общинското 
решение за предоставяне на 
ползване на водопроводната и 
канализационната мрежи в БЗБ 
наподобават на разпоредбите 
в решението, отнасящо се до с. 
Гоин дол. И този договор ще 
бъде подписан от кмета. 

Нека да отбележим, че 
„Комуналац”, също с решение 
на Общинския съвет, получи и, 
както се казва в самия надслов 
на документа, „изключител-
ното право за провеждане 
на дейности по оказване на 
услуги за лятното поддържане 
на пътищата в територията на 
Община Димитровград. ”Както 
вече е всеизвестно, местните 
самоуправления, съответно 
общините, имат компетенция 
да провеждат тази дейност или 
услуга (лятното поддържане на 
пътищата), така че Общинският 
съвет в унисон със съответния 
закон взе решението, което ще 
е валидно в продължение на 
следващите пет години. 

Б. Димитров 

Нови трудови задачи за царибродския „Комуналац” 

Стопанисване с водопроводните  
и канализационните мрежи в  
Гоин дол и БЗБ 

Председателят на НС Стефан Стойков се срещна с представителите на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Председателят на Нацио-
налния съвет на българ-

скoто национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков 
присъства на срещата с члено-
вете на Комитета за равенство и 
недискриминация и Подкоми-
тета за правата на националните 
малцинства в Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа, 
която се проведе в парламента 
на Автономна покрайнина 
Войводина в Нови Сад. На засе-
данието присъстваха голям брой 
представители на национал-
ните съвети на националните 
малцинства в Сърбия, както и 
представители на институциите 
на АП Войводина.

В изявлението си за нашия 
вестник, Стойков подчерта, че е 
запознал присъстващите с поло-
жението и осъществяването на 
правата на българското насцио-
нално малцинство в Република 

Сърбия, както и с резултатите и 
проблемите, с които се сблъсква 
нашият Националент съвет 
в областта на образованието, 
културата, информирането и 
официалната употреба на езика 
и писмото. 

Представителите на наци-
оналните съвети посочили 
своите възгледи, опити и идеи 
относно защитата на правата 
на националните малцинства. 
Членовете на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа 
били запознати с нормативните 
рамки, гарантиращи защитата 
на правата на националните 
малцинства в Сърбия.

Представителката на Феде-
ралния съюз на националните 
малцинства (FUEN) Рената 
Тришлер посочила инициа-
тивата за пакета за сигурност 
на националните малцинства 
- петицията, насочена към осигу-

ряване на по-добро бъдеще за 
националните малцинства 
- националните общности в 
Европа. Според нея целта на 
инициативата не е да се лиши 
мнозинството от обществото 
или Европа, а просто иска тези 
общности и самата Европа да 
бъдат по-разнообразни относно 
езиците и културите. 

Петицията бе подписана 
от над 1,1 милиона граждани 
от единадесет страни в ЕС - 
Унгария, Румъния, Италия, 
Словакия, Испания, България, 
Литва, Хърватия, Дания, Латвия 
и Словения. Рената Тришлер 
посочила, че в Европа живеят 
над четиристотин национални 
малцинства и инициативата 
представлява техните инте-
реси.

П.Л.Р.
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Димитров: „Посланикът Скот 
е първият американски 

посланик, който е посетил 
Цариброд”

Скот: „Ще бъда и пръвият 
американски посланик, 
който Цариброд e посетил 
два пъти” 

Влайков: „Срещата бе 
безкрайно полезна”

Посланикът на САЩ в 
Белград Кайл Скот тези 

дни посети Цариброд, където 
се срещна с кмета на общи-

ната д-р Владица Димитров 
и сътрудниците му. Скот бе 
придружаван от колегата си 
Радко Влайков, посланик на Р 
България в Сърбия. 

В самото начало на посеще-
нието двамата посланици и 
кметът Димитров се поклониха 
и положиха цветя пред памет-
ника на Васил Левски в центъра 
на града. 

Разговорите в сградата на 
местната администрация 
продължиха почти един час, 

след което високите гости и 
кметът дадоха изявления пред 
представителите на медии. 

Димитров каза, че „днес е 
била голяма чест човек да е 
жител на Царибродско, тъй 
като в него за първи път в исто-
рията му пребивава един амери-
кански посланик.” Разкри, че 
е запознал госта с цялостната 
обстановка в общината, с исто-
рията, настоящите проблеми, 
но и с ресурсите и потенциа-
лите й. Добави, че Царибродска 
община отново е влязла в 
програмата ЮЕсЕйд за финан-
сово подпомагане на проекти, 
като този път чрез програмата 
ще се реализира проект за 
подобряване мощностите на 
местната администрация. 

„Поканихме посланик Скот 
да ни посети пак, да види как 
проектът е реализиран, съот-
ветно да се увери дали мощнос-
тите на местната админист-
рация са повдигнати на по-
високо ниво”, каза в края на 
изявлението си пръвият цари-
бродчанин. 

Обръщайки се към журна-
листите, високият гост от САЩ 
заяви: „Да, за първи път съм в 
Цариброд. Минавах покрай 
града няколко пъти, когато бе 
актуална мигрантската криза 
и когато сътрудничих с гранич-
ните служби по въпроса, но 
не спирах, т.е. не се отбивах в 
града. Сега се открои възмож-
ността да го посетя, да видя как 
се развива, пред какви предиз-

викателства е изправен и какви 
са възможностите за установя-
ване на нашето сътрудничество 
занапред.” 

Дипломатът от САЩ в края 
на изявлението си добави 
ефектно: „Ако аз съм първият 
американски посланик в исто-
рията, който е посетил Цари-
брод, ще бъда и пръвият амери-
кански посланик в историята, 
който Цариброд е посетил и 
два, а може би и повече пъти.” 

Българският посланик 
Влайков каза: „Изключително 
съм удовлетворен от тази 
среща, която протече в много 
откровен дух. Посланик Скот 
бе запознат с реалната ситуация 
в града и реалните проблеми. 
Между другото бе запознат и 
с положението на българското 
малцинство тук.” Разкри, че са 
обсъждани и конкретни начи-
нания, които евентуално, както 
предпочете да се изрази, „биха 
можали да се подкрепят”. Те 
са свързани с паметника на 
Нешково, развитието на турис-
тическата инфраструктура и 
др. Накрая добави и следното: 
„Днешният разговор беше 
изключително важен от гледна 
точка на дълбочината и откро-
веността, с която се навлизаше 
в темите на разговора. Впеча-
телен съм от готовността, 
която изрази посланик Скот да 
посети отново Цариброд. Общо 
взето смятам, че тази среща бе 
безкрайно полезна”. 

Б. Димитров 

Американският посланик в Сърбия Кайл Скот посети Цариброд 

Правителството на Република 
Сърбия предложи увели-

чение на цените на пътните 
такси с 12 процента. По-висо-
ката цена ще се прилага, когато 
парламентът приеме законо-
проекта за изменение и допъл-
нение на Закона за таксите за 
ползване на обществени блага.

В обяснението на предложе-
нието се посочва, че настоящите 
такси са по-ниски от реалната 
стойност и че последното 
увеличение на цените е било 
на 7 януари 2017 година. Тогава 
пътната такса e била увеличена 

с десет процента в сравнение с 
предишната стойност, а преди 
това тя не е била увеличавана 
от 2009 година.

В законопроекта се посочва, 
че цените на материалите, енер-
гийните продукти и оборуд-
ването, които се използват за 
поддържане на автомагист-
ралите и другите пътища, са 
значително увеличени в срав-
нение с 2017 година. По отно-
шение на европейските страни, 
които използват същата система 
за събиране на пътни такси, 
Сърбия има най-ниската цена 

на такси за изминат километър, 
се посочва в проектопредложе-
нието.

Прогнозата е, че с пред-
ложеното увеличение от 12% 
през 2019 година приходите от 
плащането на пътни такси ще 
бъдат по-високи с 1 милиард 
и 900 милиона динара, т.е. 
общият доход ще бъде 27 мили-
арда и 600 милиона динара. 
Примерно цената на пътната 
такса от Нови Сад до Белград по 
новата ценова листа ще струва 
235 динара вместо досегашните 
210 динара, а от Белград до 
Суботица, вместо 560 ще струва 
627 динара. 

П.Л.Р.

Община Босилеград и Дирек-
цията за строителство на 

Република Сърбия подписаха 
в Сурдулица договор, с който 
Община Босилеград изкупува 
инвестициите от Дирекцията, 
които тя е вложила за изграж-
дането на една част от двете 
жилищни сгради на улица 
„Маршал Тито” в Босилеград. 
Договорът предвижда общи-
ната да ги изкупи чрез десет 
едногодишни вноски. Общата 
стойност на инвестициите, 
които до 2002 година Дирек-
цията е вложила, възлиза на 6 

милиона и 677 хиляди динара, а 
годишната вноска, която общи-
ната ще плаща, е в размер на 
677 хиляди динара. 

- Радвам се, че след толкова 
години обектите станаха собс-
твеност на общината, изтъкна 
кметът Владимир Захариев. 
Вече не съществуват юриди-
чески пречки общината да 
продължи строежа на обек-
тите и ще намерим начин 
да ги изградим. Планираме 
най-напред да бъдат прeд-
ложени за продажба поме-
щенията в партера, предна-

значени за търговски и други 
бизнес обекти, а след това ще 
продължи изграждането на 
горните етажи и на апарта-
ментите в тях, които също ще 
бъдат предложени за продажба, 
добави Захариев.   

Дирекцията за строителство 
на Република Сърбия и Община 
Босилеград през 2001 година 
започнаха строежа на жилищ-
ните сгради на улица „Маршал 
Тито” в Босилеград. На единия 
обект бяха построени три етажа 
и бе сложен покрив, докато на 
другия е изграден само първия 
етаж. Почти две десетилетия 
по-късно са създадени условия 
те да бъдат доизградени.    

П.Л.Р.

На 29-ти юни 

Международен 
събор на 
Славчето 
Традиционният Между-

народен събор „Славче” 
над село Извор, на самата 
гранична бразда между 
България и Сърбия, ще се 
проведе на 29 юни (събота). 
Организатори на братс-
ката среща на българите от 
двете страни на границата 
са общините Босилеград и 
Трекляно. 

Кметът Владимир Заха-
риев съобщи, че в момента 
се провеждат подготовки за 
организирането на събора, 
който след петнадесетго-
дишна пауза бе възстановен 
през 2005 година. 

По традиция съборът в 
местността Славче ще бъде 
открит с издигането на нацио-
налните флагове на България 
и Сърбия и с поздравителни 
слова на кметовете на общи-
ните Босилеград и Трекляно. 
След това ще бъде изнесена 
културна програма, в която 
ще вземат участие изпъл-
нители от Босилеград и 
Кюстендил. 

И тази година съборяните 
ще минават граничната линия 
с лични карти в периода от 7 
до 19 часа. 

П.Л.Р.

Продължава изграждането на двете 
жилищни сгради в Босилеград

Увеличение на пътните такси в 
Сърбия 
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Отборът по бърза помощ 
на Червения кръст в Боси-

леград, съставен от ученици в 
основното училище и гимна-
зията, се представи успешно на 
Междурегионалното състезание 
по оказване на първа помощ, 
което в събота се проведе на 
Облачинското езеро в Община 
Мерошина. Организатори на 
надпреварата бяха Червеният 
кръст на Сърбия и Червеният 
кръст на Община Мерошина. 

Босилеградският отбор, 
който бе награден с медали 
и грамоти за успешното си 
представяне, бе ръководен от 
секретаря на ОО на ЧК Руска 
Божилова и заетите в ЧК, както 

и от зам.-председателя на орга-
низацията Митра Симеонова. 

В  Междурегионалния 
преглед взеха участие общо 16 
отбора от организациите на 
Червения кръст в Босилеград, 
Мерошина, Враня, Алек-
синац, Прокупле, Пожаревац, 
Петровац на Млава, Смедерево, 
Долевац и Майданпек. Най-
успешни бяха представителите 
на Ниш, Враня и Прокупле, 
които се сдобиха с правото да 
участват на републиканското 
състезание по оказване на първа 
помощ, което ще се проведе на 
21-ви септември в Белград. 

П.Л.Р. 

Междурегионалното състезание по оказване на 
първа помощ 

Добро представяне на 
босилеградския Червен къст Младата босилеградска 

поетеса Ивана Миланов 
представи първата си стихос-
бирка за деца под заглавие „Ще 
осъществя мечтите си”, изда-
дена от Издателство „Витез” 
от Белград. Организатор на 
събитието, което се проведе в 
Голямата зала на Културния 
дом в Босилеград, бе тукашният 
Културен център. Промоцията 
на книгата на Ивана бе част от 
проекта „Бъди пръв в закрила 
на детето”, който по повод 
1юни - Международния ден на 
детето, организира Културният 
център с финансова подкрепа 
на Община Босилеград и Наци-
оналния съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия.

На промоцията присъс-
тваха ученици, почитатели 
на поезията и приятели на 
младата поетеса, които  изпъл-
ниха салона. Най-напред авто-
рката изказа своите благодар-
ности към всички, които са я 
подкрепили и са помогнали 
издаването на книгата й, а след 
това прочете няколко стихот-
ворения от стихосбирката, 
наситени основно с детските 
мечти, чувствата и устремите 

за по-хубаво и по-справедливо 
бъдеще на всяко едно дете. За 
творчеството на Ивана изклю-
чително позитивно се произ-
несоха редакторите на книгата, 
поетите  Неделко Попадич и 
Любомир Чорилич, които 
подчертаха нежното й отно-
шение към детските мечти, 
чувства и простодушния детски 
свят, необременен от предраз-
съдъци и завист.

На проявата присъстваха 
и кметът Владимир Захариев 
и председателят на Нацио-
налния съвет на българското 
национално малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков, които 

в поздравителните си слова 
пожелаха на младата авторка 
успех и да продължава да 
твори нови стихове за радост, 
както на децата, така и на 
възрастните. Кметът Захариев 
й подари малката енцикло-
педия „Народни просветители 
от Босилеградско Краище” от 
Александър Младенов и книж-
ката с детски стихотворения 
„Сърдитко”, която, когато бил 
дете,  получил като подарък 
от леля си, а председателят на 
НС Стойков й подари книгата 
„Историята на България”, изда-
дена от Българската академия 
на науките.

По време на промоцията 
ученици от ОУ „Георги 
Димитров” рецитираха избрани 
стихотворения от стихосбирката 
на Ивана. Специални гости на 
проявата бяха и поетите Крис-
тина Анджелкович, Милойко 
Калосерович, Весна Фекете 
и Милица Плавшич, които 
също пожелаха успех на Ивана 
и декламираха свои стихове. 
Сред присъстващите в залата 
бе и известният певец Душан 
Свилар, който изпя няколко 
песни.

След официалната част на 
промоцията присъстващите 
имаха възможност лично 
да поздравят авторката и да 
получат стихосбирката с неин 
автограф. 

Няколко дни преди промо-
цията Ивана Миланов посети 
ОУ „Георги Димитров” в 
Босилеград, където на всички 
първокласници подари по един 
екземпляр от стихосбирката 
си. 

П.Л.Р.

Ивана Миланов представи първата си стихосбирка 

„Ще осъществя мечтите си“

Поетесата Ивана Миланов 
публикува стихове в 

детското списание „Витез” 
от Белград и е редовен учас-
тник във фестивала „Вите-
зова пролет”, който списа-
нието ежегодно организира 
в Сава център през месец май. 
Ивана е завършила факултета 
по туризъм в Ниш, а понас-
тоящем живее и работи в 
Норвегия.

Абитуриентите от тазгодишния випуск на босилеград-
ската гимназия миналата седмица  отпразнуваха 

абитуриентския си бал. По традиция зрелостниците се 
събраха в училищния двор, където бяха бурно поздравя-
вани от насъбралите се граждани. С празнично настро-
ение и с прекрасни тоалети и костюми те дефилираха 
по централната градска улица до хотела „Дукат”, където 
се проведе тържеството.

И тази година по време на дефилето улицата бе 
изпълнена с близки, роднини, приятели и   граждани, 
които им пожелаха здраве, късмет и успех във всички 
начинания.

Тази година босилеградската гимназия завършиха 
56 абитуриенти, 13 от които се учиха изцяло на майчин 
български език. От общо 56-мата зрелостници, 18 са 
отличници, 12 са завършили с много добър, 23 - с добър 
и трима - със задоволителен успех. Нито един ученик 
не е имал слаби бележки и всички са взели зрелостния 
си изпит с успех. 

Осем зрелостници са наградени с най-престижното 
ученическо отличие - грамотата „Вук Караджич”. Това 
са: Александър Захариев, Стефан Дойчинов, Мартина 
Миланов, Сандара Петрова, Предраг Глигоров, Стефан 
Митов, Кристина Зарков и Емилия Петков.

За ученик на випуска учителският колектив првъз-
гласи Стефан Митов, който бе и ученик на випуска в 
основното училище.

П.Л.Р.

Абитуриентски бал в Босилеград
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На 31 май в Нишкия универ-
ситет се проведе кръгла 

маса, организирана от Генерал-
ното консулство на Република 
България в Ниш, на тема „Евро-
пейската перспектива пред 
Сърбия и българският опит в 
евроинтеграцията”. Кръглата 
маса бе открита от посланика 
на Р България в Сърбия Радко 

Влайков, а приветствия към 
присъстващите поднесоха 
проф. д-р Милош Бунджур, 
заместник-кмет на град Ниш, 
Югослав Милачич, съветник 
на министъра на европейската 
интеграция, и г-жа Снежана 
Андрич от информационния 
кът на ЕС.

Г-жа Таня Михайлова, 
директор на Дипломатическия 
кръг в Министерството на 
външните работи на Република 
България, и проф. д-р Драган 
Антич, ректор на Нишкия 
университет, говориха за 
българския опит в евроинтегра-
цията и сръбския перспективен 
изглед за евроинтеграциите.

За членството в ЕС, възмож-
ностите и предизвикателствата, 
които то носи, експозета изне-
соха проф. д-р Едвин Сугарев, 
генерален консул на Р България 
в Ниш, г-н Светлозар Ковачев, 
гл. експерт в Дипломатическия 
институт, както и консулите 
Николай Колев и Илия Бонд-
жолов от консулството в Ниш.

Продължаването на интег-
рациите на ЕС със Сърбия и 
Западните Балкани в ЕС става 
възможно благодарение на 
резултатите от неотдавнашните 
избори за Европейския парла-
мент. Европейската интеграция 
на Западните Балкани бе един 
от приоритетите на България 
по време на нейното председа-
телство. България е отворена 
да осигури практическа помощ 
за Сърбия при подготовката на 
преговорните глави. От друга 
страна Сърбия се интересува 
от консултантска помощ при 
ползването на европейски 
фондове.

С.Дж.

И тази година Община 
Босилеград ще участва в 

телевизионното шоу „Сърбия 
в ритъма на Европа”, което на 
22 юни (събота) от 12 ч. ще се 
проведе във Върнячка баня и 
пряко ще бъде излъчвано по 
„Първа телевизия”. Участието 
на босилеградската група в 
най-големия детски музикален 
спектакъл в региона финансово 
и организационно подкрепя 
Община Босилеград. 

Тъй като проекта предвижда 
всяка община-участник в състе-
занието да представлява по 
една европейска държава, на 
нашата е определена Гърция 
и песента на Георгиос Алкеос 
„Опа“. И този път Босилеград 
ще бъде представляван от 
певеца Добри Миланов, който 
сега е абитуриент в босилеград-
ската гимназия, а на сцената 
ще го придружават танцьо-
рите - ученици в основното 
училище и гимназията: Саня 
Владимиров, Анджела Заха-
риев, Александра Дойчинов, 
Владислава Петрунов, Таня 
Иванов, Андрия Иванов, Алекса 
Стойнев, Анджела Стойнев и 

Кристина Йовев.
Певецът и танцьорите са 

избрани от екип на „Първа 
телевизия” начело с Игор Кара-
даревич, директор на проекта 
„Сърбия в ритъма на Европа”. 
Под ръководството на екип от 
тази телевизия избраната група 
редовно е провеждала подго-
товки за участието в шоуто. 

В тазгодишното състезание 
ще участват 23 общини и 
градове от Сърбия, които ще 
представляват 23 европейски 
страни. Тези дни във Върнячка 
баня бе проведена среща между 
посланиците на европейските 
държави, които ще бъдат пред-
ставлявани, и представителите 
на градовете и общините, учас-
тници в тазгодишния проект 
„Сърбия в ртъма на Европа”. 
На срещата, на която присъства 
и Стефан Стойков, като пред-
ставител на нашата община, 
са договорени всички въпроси 
относно организацията и 
провеждането на състезанието. 
Стойков изтъкна, че участието 
на нашите представители е 
подарък от общината на музи-
калните таланти, които по този 

начин ще имат възможност да 
представят себе си и цялата 
община. 

Миналогодишното детско 
телевизионно шоу „Сърбия в 
ритъма на Европа” се проведе 
в Ниш, а нашият екип, в 
чийто състав бяха певецът 
Добри Миланов и танцьор-
ките Саня Владимиров, Таня 
Иванов, Александра Дойчинов, 
Анджела Захариев и Владис-
лава Петрунов, направи изклю-
чително представяне и спечели 
второ място. 

Освен популярността, която 
всички участници ще спечелят 
с участието си, победителите 
ще бъдат наградени със седемд-
невна екскурзия в държавата, 
която представляват, а градът, 
който спечели първо място, 
следващата година ще бъде 
домакин на финалното състе-

зание.
Босилеградчани ще имат 

възможност да подкрепят 
своите представители чрез 
гласуване със СМС съобщения, 
а общината и тази година ще 

организира безплатен транс-
порт за всички фенове, които 
искат да следят на живо шоуто 
във Върнячка баня.

П.Л.Р. 

На 2 юни – Деня на Ботев, 
България и българите по 

света отбелязаха 143-годишни-
ната от гибелта на великия поет-
революционер Христо Ботев и 
паметта на всички, жертвали 
живота си за свободата и неза-
висимостта на родината. Това 
е датата, на която и Основ-
ното училище „Христо Ботев“ 
в Цариброд отбелязва своя 

празник. Тази година, понеже 
празникът се падна в неделя, 
тържествата се състояха в петък 
на 31 май. Богатата културно-
художествена програма бе 
изнесена в салона на Центъра 
за култура, а с присъствието 
си я удостоиха Негово превъз-
ходителство българският 
посланик в Белград Радко 
Влайков, кметът на Цариброд 
Владица Димитров и общин-
ският съветник за образование 
и информиране Деян Милев. 
В програмата се включиха 
училищният хор, рецитатори и 
вокалисти.  Учениците, подпо-
могнати от своите преподава-
тели, със стихове и песни поче-
тоха паметта и припомниха за 
живота и делото на великия 
Ботев.

Към публиката най-напред 
се обърна директорката Ката-
рина Симеонов. Тя каза, че 
училището принадлежи на 
всички ни, защото всеки, 
който се роди в Цариброд или 

прекара известно време от 
живота си в него, минава през 
училището „Христо Ботев“. 
„Днес училището се гордее със 
своите ученици и преподава-
тели, особено с тези, които са 
осъществили изключителни 
резултати в различни области“, 
изтъкна Симеонова. Тя покани 
и посланик Влайков да позд-
рави присъстващите. В речта 

си той каза следното:
„Аз съм за пореден път на 

това празненство и за пореден 
път се вълнувам, защото това, 
което виждам, и което очаквам 
да видя, е свързано с едно 
голямо признание на децата и 
хората от Цариброд към една 
от най-великите личности в 
историята на България - Христо 
Ботев. Един човек заедно с Васил 
Левски, а те са били приятели и 
съмишленици, са дали пример 
на поколенията как трябва да се 
обича родината и как трябва да 
се жертваш за родината и във 
всеки един момент да мислиш 
не за себе си, а за всички свои 
сънародници и за всички хора 
около себе си“. Влайков изказа 
и своето уважение и призна-
телност към всички ученици, 
учители, родители и към всички 
граждани на Цариброд за това, 
което правят – съхраняването 
на българщината и на идентич-
ността си.

Симеонова използва случая 

да благодари на местното 
самоуправление и на всички 
приятели на училището, които 
го подкрепят и му помагат да 
върши своята мисия, защото, 
както каза, без тяхната подкрепа 
то нямаше да осъществи 
такива резултати. След това 
на учениците, постигнали най-
добри резултати на окръжни 
и републикански състезания, 

бяха връчени дипломи и 
подходящи награди. Особено 
бе изтъкнато постижението на 
училищния хор - трето място 
на републиканското състе-
зание в Сремски Карловци. 
При връчването на дипломата 
директорката наблегна на 
мотива за училищния хор да 
се закупи дигитално пиано и 
да се обезпечи по-хубав стай-
линг за хористите, с който те 
да посрещнат предстоящия 
юбилей – 150 години на основ-
ното образование в Цариброд, 
който ще бъде отбелязан в 
края на август и началото на 
септември. Тя изказа своята 
надежда училището да има 
достатъчно приятели, които да 
му подпомогнат,  и достатъчно 
сили да обезпечи тези неща, 
които всъщност ще представ-
ляват заслужена награда за хора 
и за диригента Стоян Стоянов.

Д. Х. 

Кръгла маса в Ниш ОУ „Христо Ботев“ отбеляза своя празник

Босилеград отново в 
телевизионното шоу „Сърбия 
в ритъма на Европа“
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Деца от босилеградското 
училище по анимация 

„Маниме“, което е в състава 
на Спортното дружество 
„Младост”, и тази година 
участват в Международния 
фестивал „Арлекин“, който 
от 8 до 12 юни се проведе във 
Варна. „Арлекин“ е между-
народен фестивал за детско и 
младежко медийно изкуство, 
който се организира под патро-
нажа на Министерството на 
образованието и науката, със 

съдействието на Държавната 
агенция за българите в чужбина 
и Община Варна.

Под ръководството на препо-
давателя по изобразително 
изкуство Любиша Пенев във 
фестивала участваха 5 деца, 
които се представиха с два 
анимационни филма „Мечокът 
Жижо“ и „Кръвта означава 
живот“. Конкурсната програма 
се провежда в пленарната зала 
на Община Варна, а обученията 
- в Гранд-хотел Варна, в комп-

лекса „Св. Св. Константин и 
Елена“.

Престоят и храната за боси-
леградския екип по време на 
фестивала в морската столица 
осигуряват Държавната агенция 
за българите в чужбина и 
Община Варна, а разноските 
за транспорта е поела Община 
Босилеград.

Фестивалът се провежда 
под мотото „Светът в моите 
очи” и има за цел да стиму-
лира детската и младежката 

фантазия и творчество за 
създаване на оригинални 
филми, телевизионни преда-
вания и репортажи, музи-
кални предавания, рекламни 
клипове, детска новела и 
сериал, спортни предавания, 
новинарски емисии и всички 
останали формати, към които 
децата проявяват интерес, 
включително и интернет медии 
и радиопредавания.

П.Л.Р.

Култура, Просвета

През юни в Бели стени 
край Дунава 

Ще се организира 
фестивал на 
шопската салата 

Сдружението „Шопско 
хоро” от войводинския град 

Панчево, в което членуват някол-
костотин души по потекло от 
Босилеградско и Царибродско, 
е амбицирано през средата на 
юни да организира Фестивал на 
шопската салата. Според пред-
варителните планове проявата 
ще се проведе на речния остров 
Бели стени на Дунава. 

В телефонен разговор за 
вестника ни председателят на 
сдружението Любинко Марков 
сподели, че първичната цел на 
проявата е още по-голямото 
популяризиране на най-извес-
тния кулинарен специалитет на 
шопската кухня. 

Марков сподели, че проявата 
има амбиция да стане тради-
ционна. Жури от специалисти 
ще оценява предимно вкуса на 
приготвените от участниците 
шопски салати, но ще бъдат от 
значение и следните критерии - 
визуалният вид, както и начина 
на сервирането им. За тримата 
участници, които приготвят 
най-добра шопска салата, ще 
бъдат обезпечени купи, докато 
останалите ще получат благо-
дарствени писма. 

Той оповести, че участниците 
в проявата няма да се наслаж-
дават само на шопска салата, 
а ще им се предложи и ракия, 
и печено прасе. За доброто им 
настроение ще се погрижи и 
музикален оркестър. 

В сътрудничество с експер-
ното жури, което ще оценява 
приготвените салати по време 
на проявата, ще се предприемат 
и първите крачки за бренди-
ране на шопската салата. 

В сдружението се надяват 
част от средствата за организи-
ране на фестивала да получат 
от местното самоуправление в 
Панчево.

Заинтересованите да учас-
тват в проявата за повече 
информации могат да звънят 
на телефон 064 642 10 81. 

Б. Димитров 

Човек, на когото винаги 
можеше да се разчита 

Помина се нашият верен 
и дългогодишен сътрудник 
Димитър Ставров, по-известен 
с фамилното си прозвище 
Мудра, тъй като прозхожда от 
рода Мудрини от царибродс-
кото село Градине. 

С т а в р о в  б е ш е  щ а т е н 
сътрудник на вестника ни 
повече от 50 години. Следеше 
и пишеше главно за спортните 
събития в Царибродско и в 
Пиротски окръг, но от време 
на време пишеше и за други 
събития. Освен на някогашното 
„Братство” и сегашното „Ново 
Братство” беше сътрудник и на 
множество други вестници – 
белградския „Спортен журнал”, 
пиротска „Слобода” и др. Все 
пак нашия вестник, като че ли 
смяташе за своя фирма, за свой, 
бихме казали, дори и дом. 

На младини се подвиза-
ваше в състава на футболния 
отбор „Балкански”. Играеше 
на позицията централен напа-
дател. За този царибродски 
спортен колектив е написал 
на хиляди статии. И след като 
в родния си Цариброд преди 
няколко седмици претърпя 

сериозна контузия, поради 
която бе настанен в нишкия 
Клиничен център, продължа-
ваше да се интересува от спор-
тните събития в Царибродско и 
особено от резултатите, които 
постига „Балкански”. Колко 
голяма любов изпитваше към 
този отбор, нека да разкрием, 
споделяйки факта, че един свой 
приятел беше помолил вместо 

него да следи мача от състеза-
нието на Купата на Сърбия, 
който „Балкански” играеше 
в Цариброд. Помолил го бе и 
да напише репортаж за мача, 
който да изпрати до вестници, 
с които той е сътрудничил. 
Отнасяйки се по този начин, не 
искаше да нанесе вреда на вест-
ниците, не искаше читателите 

им да лиши от информация 
за мача. Това е красноречив 
пример, който показва, че 
Димитър Ставров беше човек, 
на когото винаги можеше да 
се разчита най-серизно. Това 
е факт, който сам по себе си 
говори много за това колко 
отговорен беше този човек. 

Ставров беше работник 
на каучуковата фирма ГИД. 
Някъде на средата на трудовия 
му век тази фирма рухна и той 
беше принуден да продължи 
мъчително да се бори не само 
за собствената, но и за екзистен-
цията на членовете на семейс-
твото си – съпругата Снежана и 
дъщерите им Сандра и Миляна. 
В тези трудни моменти надали 
имаше някой да му подаде 
ръка и да му окаже помощ. 
Въпреки всички трудности, 
дъщерите си успя да изведе 
на правилния път. Димитър 
Ставров е помогнал на много 
хора, но надали е имало кой 
на него да помогне, когато му 
е било трудно. В този контекст 
нека да набележим и факта, че 
повече от 100 пъти е бил добро-
волен кръводарител.

И след като преди не толкова 
продължителен период от 

време някак се добра до повече 
от скромната пенсия, и когато се 
очакваше сега да му поолекне и 
старостта да прекара горе-долу 
спокойно, случи се злополу-
ката, която ненадейно прекрати 
живота му. 

Без него вече нищо няма да 
бъде същото. Няма да бъдат 
същите и най-милите му – 
съпругата Снежана и двете им 
дъщери, братята му Кирил и 
Петър, които Димитър много 
обичаше и често ги спомена-
ваше, няма да бъдат същи и 
останалите му роднини. А няма 
да бъдат същи и спортните 
страници на нашия вестник, тъй 
като Димитър Ставров никой 
не може да замести адекватно, 
като спортен журналист, анали-
затор и коментатор. Неговата 
кончина за нас е много голяма 
загуба. 

Членовете на редакцията 
на „Ново Братство” изказват 
искрени съболезнования на 
семейството на Димитър 
Ставров. 

Вечна памет! 
Б. Димитров 

In memoriam 

Димитър Ставров (1951-2019) 

На фестивала „Арлекин“ във Варна
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Празничният тропар гласи: 
„Благословен си, Христе, 

Боже наш, Който показа рибарите 
премъдри, като им прати Светия 
Дух и чрез тях улови света. Чове-
колюбче, слава на Теб.“

Посрещаме още един от най-
светлите християнски празници 
– Света Троица, Петдесетница. 
В неделя, понеделник и вторник 
(16, 17 и 18 юни или 3, 4 и 5 
според Юлианския календар 
) првославните християни 
честват празика Слизането на 
Светия Дух върху апостолите. 
Това са последните празници 
от Великденския цикъл. Поради 
факта, че Великден е подвижен 
празник, свързаните с него 
Възнесение Господне (винаги 
в четвъртък) и Петдесетница 
(винаги в неделя) се случват на 
различни дати всяка година. 
Петдесетница е седем седмици, 
т.е. 49 дни, след първия ден 
на Великден. Руската право-
славна Църква го нарича Ден 
на Светата Троица - символ на 
световната хармония, предста-
вена от Бог Отец (безкрайното 
първоначало), Бог Син (абсо-
лютната истина) и Светия 
Дух (животворящото начало). 
Единосъщието на Отец, Син и 
Дух Свети се проявява в Църк-
вата като съборност. Съборното, 
т.е. основаното на духовната 
свобода и любов общество на 
Църквата за истинския хрис-
тиянин винаги ще бъде идеал 
за устройство на човешката 
общност. В иконографията 
Свети дух най-често се изобра-
зява като гълъб.

Петдесетница, защото това 
събитие е станало в деня на 
старозаветния празник Петде-
сетница, който се отбелязвал 
петдесет дни след юдейската 
Пасха. Празникът бил тържес-
твен и радостен, в Иерусалим 
се стичало голямо множество 
народ, за да принесат с благо-
дарност към Бога установената 
от закона жертва. Апостолите 
заедно със Света Богородица 
били събрани в Сионската 
горница, където пребивавали 
в постоянна молитва след 
Възнесението на Иисус Христос. 
Около третия час по еврейско 
време настанал голям шум от 
небето и над тях слязъл Светият 
Дух във формата на огнени 
езици. Веднага божественият 
огън пламнал в душите на апос-
толите и изпълнени с благодат, 
те започнали да прославят вели-
чието на Бога, като заговорили 
на различни, непознати за тях 
дотогава чужди езици. Това им 
дало сили да тръгнат по всички 
краища на света да проповядват 
Евангелието с готовност да се 
пожертват за Христовата вяра. 
След този ден апостолите поста-
новили християните да възпо-
менават това велико събитие, 

слизането на Светия Дух, всяка 
година на този ден. 

Денят Петдесетница от 
древни времена се смята за 
рожден ден на Христовата 
църква, в която во веки обитава 
Божествената благодат на Св. 
Дух. Утрешният понеделник 
след Петдесетница е праз-
никът на Светия Дух. Този 
празник Църквата е устано-
вила заради величието на 
Пресветия и Животворящ Дух, 
чрез Който ни се дарява всяка 
мъдрост и Който е източникът 
на живота. 

Сведения за празника
За апостолите празникът бил 

двойно свят, защото е денят на 
Възкресението - неделния ден, 
както и старозаветния Петде-
сетница. Както вече казахме, 
те били събрани в Сионската 
горница, сред тях била и св. 
Богородица, и други вярващи 
- всичко сто и двадесет души.

В десет часа сутринта (третия 
час по еврейско време), настанал 
голям шум от небето. Като че 
ли вихрушка се спуснала над 
къщата дето били събрани. И 
“явиха им се езици като огнени, 
които се разделяха, и седна по 
един на всеки от тях. И те всички 
се изпълниха със Светия Дух” 
(Деян. 2:2-3). Това бил видим 
знак на благодатните дарове на 
Светия Дух. Бидейки безтелесен, 
Светият Дух избрал чувственото 
знамение. “Но никой не бива 
да си мисли - поучава св. Лъв 
Велики, - че в това, което било 
видимо за телесните очи, се е 
явило Божественото същество 
на Светия Дух. Човешкият взор, 
както не може да вижда Отца 
и Сина, така не може да види и 
Светия Дух”. 

Още щом божественият огън 
пламнал в душите на апосто-
лите, изпълнени с даровете на 
Духа те започнали да прославят 
величието на Бога, като заго-
ворили на разни, непознати 
за тях дотогава чуждоземни 
езици. Тъй простите гали-
лейски рибари били умъдрени, 
духовно просветени в разбиране 
на истините на вярата. Това им 
дало бодрост, сила и мъжество 
да идат по всички краища на 
света за проповед на Еванге-
лието, с готовност да отдадат и 
живота си за вярата Христова. 

Шумът от небето привлякъл 
към къщата множество юдеи “и 
всички се чудеха и маеха”. По 
случай празника в Иерусалим 
на тоя ден се били събрали хора 
от най-различни народности. 
И всеки чувал на своя си език 
думи, прославящи Бога. Като 
не могли да си обяснят това 
необикновено чудо, мнозина от 
насъбралите се помислили, че 
апостолите са просто пияни от 
сладкото вино, въпреки ранния 
час. Тогава свети апостол Петър 

произнесъл първата христи-
янска проповед. Пояснил на 
множеството, че апостолите 
не са пияни, а изпълнени от 
Дух Свети, и ги приканил към 
покаяние. Думите му проник-
нали в сърцата на слушащите 
го юдеи. В този ден приели 
вярата в Христа, кръстили се и 
се присъединили към първата 
християнска общност около три 
хиляди души.

След този ден апостолите 
установили празника Петдесет-
ница и наставили християните 
да възспоменават Светия Дух 
всяка година. През ІV век св. 
Василий Велики съставил коле-
нопреклонни молитви, които се 
четат и до днес на празничната 
служба. 

На Св. Петдесетница вечер-
ната служба се съединява с 
утринното богослужение (след 
св. Литургия се извършва 
вечерня), защото молитвите за 
изпросване даровете на Светия 
Дух са коленопреклонни, а до 
Петдесетница в знак на духовна 
радост, на богослужението не се 
коленичи. В молитвите на този 
ден измолваме сущо Господ да 
помене всички починали наши 
родители и братя. 

Посочихме вече, че следва-
щият ден, понеделник след 
Петдесятница, е празникът 
на Светия Дух. Този празник 
Църквата е установила заради 
величието на Пресветия и 
Животворящ Дух, Единосъщен 
с Бог Отец и Синът Божий. 
Чрез Него ни се дарява всяка 
мъдрост, живот, движение, Той 
е източникът на всичко живо. 
Светите отци казват, че Светият 
Дух не е създаден от Отца, не е 
сътворен, не е роден, но произ-
лиза от Него. Тази Божествена 
тайна Православната църква 
не се решава да подложи на 
разсъждение, защото смята, че 
Господ открива на човека само 
толкова, колкото му е необхо-
димо за неговото спасение и 
много тайни остават за нас зад 
непроницаема завеса. 

Светият Дух обогатява човека 
с духовни дарове и плодове 
духовни, украсява човека и 
с многообразни доброде-
тели, прави го дърво добро, 
плодоносно, създаващо добри 
плодове. Плодовете на Духа, 
по думите на апостол Павел, 
са: любов, радост, мир, дълго-
търпение, благост, милост, 
милосърдие, вярност, кротост, 
себеобуздание.

Освен като семеен празник 
бройни са местата, където Света 
Троица се чества като селски 
празник. В Царибродско праз-
нуващите се събират около 
храма „Св. Троица“ (Манастир-
чето към Нешков връх), чества 
се в крайградското селище 
Лукавица, селата Петърлаш 

и Гуленовци, някога на този 
ден е било празнично и в с. 
Скървеница, сега обаче тради-
цията спазват само няколко 
семейства, които се събират 
около оброчния кръст в селото. 
При нас характерен за празника 
е обичаят подът на църквата да 
бъде постлан със зелена трева, 
цветя, орехова шума и докато 
свещеникът чете молитвите 
вярващите коленичат и от тези 
растения изплитат венчета, 
които си отнасят по домовете 
за благословение. В България 
на Великия прокимен: “Кой 
Бог е велик като нашия Бог? 
Ти си Бог, Който вършиш 
чудеса.” – свещенослужителите 
от олтарните двери хвърлят 
орехова шума към богомол-
ците. Шумата напомня за 
огнените езици над главите на 
апостолите, а вярващите също 
така я отнасят по домовете си 
за благословия.

Нека да споменем и това, че 
Петдесетница или понеделник 
на Свети Дух е почивен ден в 
редица държави - Австрия, 
Белгия, Германия, Гърция, 
Дания, Люксембург и др. за 
разлика от Великобритания, 
Ирландия, Италия, Полша, 
Португалия, както и България, 
Румъния, Русия, Сърбия, 
Украйна и др. 

Светъл и благословен праз-
ник на всички празнуващи!

Подготви Д. Христова

Култура, Религия

Посолството на Р България в 
Белград неотдавна дари 100 

книги на Oсновното училище 
„Братство” в с. Звонци. Даре-
нието бе направено по случай 
отбелязването на 159 години 
от основаването на ведомс-
твото. След освобождението на 
България от османското влади-
чество през 1878 година учили-
щето е наречено на името на 
революционера и поет Христо 
Ботев. След края на Първата 
световна война и преминаването 
на Звонски край в състава на 
Кралството на сърби, хървати и 
словенци, учебното заведение е 
преименувано на ОУ „Звонци”. 
През 1941 година, когато тези 
краища отново преминават в 
пределите на България, учили-
щето възвръща старото си име 
– „Христо Ботев”. През 1948 
година пак се стига до преиме-
нуване на учебното заведение с 
декрет на юголавските власти, 
съответно то пак става ОУ 
„Звонци”. Настоящото си име 
получава през 1960 година. 
Патронният празник на учили-
щето обаче през целия този 
период (от основаването до 
днес) остава същия – 20 май, в 
чест на Христо Ботев, който на 
тази дата (по стар стил) през 
1876 година загива в борба за 
освобождение на България от 
османското иго. 

Дарението включва енцик-
лопедии, заглавия от детска и 
юношеска литература, творби 
на български класици, народни 
приказки и др. 

Юлиан Китипов, втори 
секретар в Посолството на Р 
България в Белград, в речта си 
пред насъбралите се бивши и 
настоящи просветни дейци в 
Звонско, ученици и граждани 
от този край, изрази признател-
ността към учителския колектив 
и родителите на децата за 
усилията, които полагат с цел 
да съхранят българската иден-
тичност, традиции и култура в 
Звонския край и, както посочи, 
отдадеността им и мотивацията 
да изграждат личности, които 
да пазят корениете си и да 
бъдат отговорни и горди млади 
българи в обединена Европа. 

От името на настоятелс-
твото и учителския колектив 
за подаръка благодари дирек-
торът на училището Драган 
Иванов. Той изпрати благо-
дарствено писмо на посла-
ника Радко Влайков. Иванов 
прочете и поздравителен адрес 
от директора на столичното 40 
СОУ „Луи Пастьор” Антоанета 
Кръстанова. 

Учениците от ОУ „Братство” 
изнесоха богата програма, която 
включваше и изпълнение на 
български патриотични песни.   
   Б. Д. 

Дарение за ОУ 
„Братство” в с. 
Звонци 
100 книги от 
Посолството 
на България в 
Белград 

Хорът към царибродското 
ОУ „Христо Ботев” спечели 

трето място на републиканското 
съревнование на училищни 
хорове в Сремски Карловци. 
Под ръководството на препо-
давателя по музикално изкуство 
Стоян Стоянов и в категорията 
на хорове от по-горните класове 
на основните училища, цари-
бродският хор изпъли компо-
зициите „Гле, игре ли красне”, 
„Чуй горо” и „Ерген дедо” и 
се нареди на третото място в 
конкуренция на над 20 хорове 
към основни училища от цяла 
Сърбия. 

Първо място спечели 
хорът към Основно училище 
„Светозар Маркович” от Крагу-
евац. 

Съревнованието се проведе 
в края на миналия месец в 
прословутата гимназия в посо-
чения сремски град. 

Б. Д. 

На републиканското 
съревнование на 
хорове 

Царибродският 
хор трети 

Светата ни църква празнува Петдесетница

Светият Дух обогатява човека с духовни дарове
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На 15 юни се навършват 
10 ГОДИНИ от смъртта 

на милата ми майка

Мара Бойкова
от Долна Любата, Клисура

На 10 май  се навършиха  
23 ГОДИНИ от 

смъртта на баща ми

Стеван Бойков
от Долна Любата, Клисура

Почивайте в мир, мили родители! Поклон пред светлата 
ви памет!

Семейство Бойкови

Смесеният отбор от основ-
ните училища „Георги 

Димитров” в Босилеград и 
„Христо Ботев” в Цариброд 
спечели първо място в състе-
занието по футбол на малки 
врати на 8-мата Спарта-
киада за български младежи 
извън България, която в 
организация на Държав-
ната агенция за българите в 
чужбина се проведе от 1-ви 
до 5-ти юни в  черноморския 
курорт Приморско. Отборът 
бе съставен от по 4 момчета 
от двете училища.  

Смесеният женски отбор 
по волейбол на основните 
училища от двата града 
завоюва 6 място. И в състава 
на волейболния отбор бяха по 
4 ученички от двете училища. 
Босилеградските ученици бяха 

ръководени от преподавателя 
им по физическо възпитание 
Михайло Йоич. 

Освен учениците от българ-
ската общност в Сърбия, в 
Спартакиадата взеха участие 
и ученици от българските 
общности в Румъния, Северна 
Македния, Молдова, Украйна 
и Албания. Всички участници 
в състезанията по футбол на 
малки врати и волейбол бяха 
наградени с медали, купи и 
грамоти.

Държавната агенция за 
българите в чужбина пое 
разноските за престоя на 
участниците, а транспорта на 
групата ученици и учители 
от босилеградското основно 
училище финансира Община 
Босилеград. 

П.Л.Р.

Спартакиада за български младежи извън България 
Ученици от Босилеград и Цариброд 
триумфираха в турнира по футбол на малки 
врати

С мачовете от последния 
кръг, които се изиграха 

през  изтеклия уикенд, 
приключи тазгодишното 
издание на Футболна Зона 
Юг. В последния кръг боси-
леградска „Младост” загуби 
с 0:5 гостуването си на 
„Единство” в Горна Стопаня 
и зае последно място в край-
ното класиране за сезона 
2018/2019. 

От 30 изиграни мача боси-
леградският отбор успя да 

спечели само 17 точки, като 
записа 4 победи, 5 равенства 
и 21 загуби. 

Шампион в тазгодишното 
издание на Футболна Зона Юг 
е „Власина” от Власотинце със 
73 точки, на второ място се 
класира „Пчиня” от Търговище 
със 65, на трето „Пуста река” от 
Бойник с 54, а четвърто място 
зае „Балкански” от Цариброд 
с 49 точки.

П.Л.Р.

Приключи тазгодишното първенство във Футболна 
Зона Юг

„Младост” завърши на последно 
място

Някогашните гимназисти, випуск 1964/1965, след 55 години се срещнаха отново в Цариброд на  8 юни. Снимката 
казва повече от хиляда думи за приятелството, което ги свързва.

В най-голямото царибродско 
село Желюша неотдавна 

бяха завършени строителните 
работи по цялостното уреждане 
на фасадата на местния храм 
„Св. Възнесение Господне”, 
който жителите на това село 
наричат още „Свети Спас”. 

За целта бяха отделени 
1.060.000 динара от общинския 
фонд, предназначен за верс-
ките общности. Финансова 
подкрепа на стойност 1000 евро 
е пристигнала и от една желю-
шанка, която живее в САЩ. 
Тя не пожелала да се разкрива 
името й все докато изгражда-
нето на храма не бъде завър-
шено докрай, когато и нейното 
и имената на членовете на 
семейството и на фамилията й 
ще бъдат изписани официално 
на плоча в светинята, заедно с 
останалите донори, помогнали 
със собствени средства изграж-
дането й. 

Най-големи заслуги за 
реализиране на посочената 
дейност носи помощник-кметът 
на общината и председател 
на Общинската комисия за 
верски въпроси Жан Цоневич, 
който и самия е от с. Желюша. 
Пред вестника ни той заяви, че 
подкрепа за реализиране на 
начинанието е пристигнала от 
общинското ръководство начело 
с кмета д-р Владица Димитров. 
Цоневич сподели, че работите 
по уреждането на фасадата са 
извършени по твърде качествен 
начин и навреме от страна на 
пиротската фирма КИМ-ТИМ и 
царибродския „Комуналац”. 

Нека да припомним, че стро-
ежът на храма „Св. Възнесение 
Господне” започна преди 20-
ина години по проект на Инсти-

В с. Желюша 

Уредена фасадата на църквата „Св. Възнесение Господне” 
тута за защита на паметниците 
на културата в Ниш на мястото, 
където в миналото се е намирал 
верски обект, в непосредствена 
близост до оброчен кръст от 
1864 година и до някогашното 

училище в с. Желюша, за което 
исторически данни сочат, че е 
било по-старо и от училището 
в Цариброд. 

Б. Д. 

Снимка: Портал ФАР



- Не знам сечаш ли се за Тренчу, 
Лулинога другара йош од първо 
оделенье. Одавначка смо доодили 
при вас, он ни возеше. Искарал 
пензию у Гьерманию, а ичера ни 
изненади. Дойде по ручък, целу 
кьесу напълнил с подаръци: каве, 
шикьер, благьеж и кашкаваль. 
Гледам га – познава се дека съга 
живейе добре. Гьерманска пензия 
– опел образи, замазнил се и 
зацървил, убавшко облечен. Питам 
га защо йе купил кашкаваль, а он:

- Сускье, у Гьерманию бео жельн 
за наш кашкаваль и съга реко: Лула 
и Суска че згрею по вилджан, па да 
мезнемо кашкаваль. Я верно грейну, 
а он продужи: 

- Знайеш ли Сускье дека Лула и 
ньеговете зацуце у школу ме прекър-
стише у Ружа. Уместо Иванов Трен-
дафил ме окайейю Йованович Ружа. 
Превели ме од бугарскьи на сърп-
скьи. Беше ме много яд – я мушко, 
а окаю ме Ружа. После видо дека 
ка ядуйем само им правим кьев 
и повече ме подираю и пристадо 
на тия майтп – поче сам да се 
преставлям ко Ружа и они почеше 
да си ме окаю Тренча. 

- Знам, това си йе тека. Ако се 
нервираш, надърлял си га – реко 
му я. У школу имаше момче  Яна, 
а нийе почемо да га окамо – моме 
Яно. Додека ядуйеше и ни юреше да 
ни бийе и скубе, окайемо га моме, 
ка ману, манумо и нийе да га поди-
рамо.

- Оно ка смо до майтап, да ви 
питам нещо. Ньекня отидо при дода 
Катку да се видимо и додека  пимо 
каве, сваща извревимо и она рече 
дека най-старата вой снаа почела 
работу при йеднога пекара. 

- Убаво, реко, щом гьу йе човек 
прибрал у 50 и кусур године. 

- Ма мани, убавило за резил, рече 
Катка. Работи свакьи дън по 6 саата, 
нема субота, нема  неделя. Чисти, 
пере, помага. А он вой плача 6000 
динара.  

- Ма не орати, зину я. 
- Ма не йе само това. Газдата ем 

вой потвърля никикве паре, ем гьу 
не йе приявил и вой рекъл,  ако 
случайно дойде инспекция, да каже 
дека йе дошла на каве при жену му, 
па решила малко да вой помогне 
– каже Катка. Па ми де съга вийе 
кажете, дода Катка ли се майтапи с 
мене или стварно снаата работи за 
6000. Све ми се чини дода се майтапи 
с мене – пита Тренча.

- Тренчо, тека йе сигурно, рече му 

деда Лула. Катка нема да лъже. Знам 
много девойчетия коя  работе за 10 
-15 иляде месечно, и неприявена, 
ама 6000 йе стварно зайебанция. 

- Па ко нейе – поче да смета 
Тренча. Ете, 30 дъна по 6 саата су 
180 саата. Ка 6000 динара  поделимо 
със сатите, излази дека вой плача 
по 33 динара саат. Или дневница 
вой 200 динара. Па това йе брука, 
нейе за орату. Не знам що снаата 
пристанюйе.

- Кво да прави сирота, реко му я. 
Остадоше сами с Йованчу. Черкье 
се изпоженише и ватише  светът, а 
Йованча болняв, а нема пензию. И 
она нема пензию. Има 55 године, а 
млада за пензию. Од никуде динар, 
а требе за леб и с леб. Друго да 
манемо. 

- Па немаю ли социялну помокь, 
ко врзую краищата? – пита 
Тренча.

- Немаю право, на ньи се води 
имот у село. Оно не су кадар да га 
работе, а и немаю с кво. 

Запустело, ватило търнице, ама 
га имаю и нема социялно, рече му 
Лула.

- А с инспекциюту гю само 
плаши, реко му я. Инспекцията не 
иде куде гьи не испрати шефат. 

А газдете знаю това, па муаю 
шефатога у ребрата и он гьи не 
прача при ньи. А ако бъш мора да 
гьи прати, да не бийе толкова у очи, 
он ньим дън-два преди това каже, 
да се спреме. Те наша черка работи 
у хотел и ни расправля. Преди 
да дойду при газгуту вой, он гьи 
затвори у йедну собу од хотелат, 
узне ключат и додека инспекторете  
гостую, оне седу заключане. А тия 
що не плачаю, они су га найебали 
– сваку неделю гьи обикаляю. 

- Не могу да поверуйем, баба 
Сускье. Знам дека йе тека и със 
6000 и с инспекторете, ама ми не  
иде у тиквуту. Па това да се прави 
у истинску държаву, ни шефат 
би шефувал, ни инспекторете би 
гостували, а свите би набили кака-
мавкуту. Много ме насекьирасте, с 
теквия нема никигаш да се опра-
вимо. Него де грейни йош по 
вилджан, па да си вачам путат.

Тека деда Мане, повревимо си с 
Тренчу, пивнуше, мезнуше с деда 
Лулу и он си отиде. Па после си 
вревимо с деда Лулу – стварно йе за 
резил кво некойи праве у туя нашу 
държаву.

Айд у здравлйе.
Баба Суса
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Афоризми Симеон КОСТОВ 

*
Жена се обажда на съпруга си. 

Известно време мъжът слуша, след 
което казва:

– Скъпа, хайде ще ти звънна след 
малко, че в момента не мога да 
псувам…

*
Срещат се стари приятели на 

улицата.
– Как си приятелю? Не сме се 

виждали от толкова години. Дъщеря 
ми се омъжи в щатите за милионер, 
сина ми стана бизнесмен, аз в момента 
си строя вила на морето….Кажи ти 
какво правиш?

– Ами….тръгнал съм да платя 
тока….

– Аха…..ами иначе?
– Иначе ще го спрат…..

*
 Тате, “Малката русалка” българска 

приказка ли е?
- Не.
- А кой я е написал?
- Андерсен, дъще.
- А как му е първото име?
Бащата се замислил, но скоро отго-

ворил:
- Памела.

*
- Вчера бях на среща с мацка и по 

едно време токът в заведението спря.
- Ти възползва ли се?
- Че как, веднага ѝ изпих уискито!

*
Катаджията дълго гледа книжката 

на спрелия шофьор и накрая казва:
- Нещо не ми харесва тая книжка… 

Нещо със снимката май не е наред?
- Какво не е наред, старши? Ето ме 

на снимката – третия отляво съм!

*
- Скъпи, какво ти каза докторът?
– Препоръча ми да пия повече 

ракия...
– Така ли точно се изрази?
– Ами, ако трябва да го цитирам, 

каза „И по-малко вино”, но смисълът 
е същия...

*
 Абе един от твоите, Киро Киров 

дойде на интервю. Колко време работи 
за теб?

- Няколко часа.
- Е как, той вика 3 години.
- Е да, стоя тука 3 години!

*
Една приятелка ми каза, че съм бил 

стиснат...
Глупости...
И за да ѝ докажа, че греши, ѝ пред-

ложих да отидем за шоколад, бисквити 
и сок...

Беше много вълнуващо, тъй като 
се оказа, че досега не беше дарявала 
кръв...

*
В хотел:
- Колко време сменяте чарша-

фите?
- Не знам, аз съм нов, работя само 

от 3 месеца тук

*
- Кирчо, как може да го караш този 

Сеат, даже мигачите не му работят!
- Прав си, вчера на кръстовището 

подадох ръка през прозореца, за да 
покажа че ще завия наляво и някой 
ми пъхна 5 лева в шепата...

*
Един се хвали:
– Намерих си работа на много 

готино място. Всички разправят, че 
там колектива е като едно голямо 
семейство.

На другия ден се връща омърлушен 
от първия работен ден:

– Вярно, като семейство са. Начал-
никът е като тъща на всички…

*
Началникът учтиво пита млад 

служител:
– Винаги, когато влизам в стаята Ви, 

Вие нищо не работите. Защо така?
– Ами, защото вие твърде тихо 

влизате…
*
Работен ден, офис, позвъняване при 

секретарката.
- Кети, донеси ми хартия.
- А-четири ли, или А-три?
- А-а-а-бързо! В тоалетната съм!!!

Вицов е

Здраво деда Мане


