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XXI редовно заседание на  
Общинския парламент в  
Босилеград

В организация на Центъра за регионализъм 

Конференция за правата на 
националните малцинства в 
страните от бивша СФРЮ
Председателят на Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
присъства на конференцията “Правата на националните 
малцинства в страните, образували се след разпадането на 
СФРЮ”, която в организация на Центъра за регионализъм 
се проведе в Галерията „Матица Сръбска“ в Нови Сад. 

Стр. 

Стр. 

Дейността на царибродската червенокръстка организация 

Признания за многократните кръводарители 
Вие сте най-хуманната страна на Царибродско, поръча на 
кръводарителите кметът на общината д-р Владица Димитров. 

Босилеградчани завоюваха второ място на музикалното състезание „Сърбия в ритъма на Европа“

Блестящо представяне на 
босилеградските младежи 
Участието на босилеградската група в най-големия детски музикален спектакъл в региона 
финансово и организационно подкрепи Община Босилеград. 

Босилеградското общинското ръководство 
на среща с министър Зоран Джорджевич

Захариев и Стойков на среща с Ивица Койич, 
началник на кабинета на президента Вучич

Стр. 

Стр. 

Стр. 

Стр. 

В Босилеград се провеждат безплатни мамографски 
прегледи Стр. 

Пресконференция на ОС на СНС в Цариброд 

Кметът Димитров: „Вече няма да оставяме без 
отговор злонамерените критики” Стр. 
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XXI редовно заседание на  
Общинския парламент в  

Босилеград
Съветниците в местния 

парламент в Босилеград 
на XXI-то си редовно заседание 
приеха Окончателната сметка 
на Общинския бюджет за 2018 
година и тримесечния доклад 
за реализация на бюджета за 
2019 година. 

Приета бе и Годишната 
програма за защита, уреждане 
и ползване на селскостопански 
парцели на територията на 
общината, а съветниците 
избраха и Комисия за изготвяне 
на предложение за годишни 
програми за защита, уреждане 
и ползване на земеделски 
парцели в общинта за периода 
от 2019 до 2023 г. На заседанието 

бяха приети и Решение за мест-
ните общности на територията 
на Община Босилеград, Опера-
тивен план за защита от навод-
нения за водите от втора кате-
гория, Решение за изменение 
и допълнение на Решението за 
Общинската администрация и 
др.

Съветниците избраха и 
местни съвети за младежта и 
за мониторинг на етическия 
кодекс в Общинската скуп-
щина в Босилеград, както и 
Комисия за равенство между 
половете, Избирателна комисия 
за провеждане на изборите за 
съвети на местните общности 
и Второстепенна избирателна 

комисия за провеждане на 
изборите за съвети на местните 
общности. 

На XXI-то заседание на ОС 
бяха приети още и Решението 
за даване под наем на общински 
имоти, както и тримесечните 
доклади за  работа на публич-
ните предприятия „Ветери-
нарна амбулатория”,  „Услуга” 
и „Публичното предприятие за 
строителни площи и пътища 
на Община Босилеград” през 
2019 г. 

И този път заседанието 
на местния парламент бе 
излъчвано пряко по Радио 
Босилеград.   

П.Л.Р.

В организация на Центъра за регионализъм 

Конференция за правата на 
националните малцинства в 
страните от бивша СФРЮ
Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков присъства на конференцията “Правата на 
националните малцинства в страните, образували се след разпадането на 
СФРЮ”, която в организация на Центъра за регионализъм се проведе в 
Галерията „Матица Сръбска“ в Нови Сад. 

“Евроинтеграците и въпроса 
за националните малцинства 
в Сърбия” е названието на 
проекта, иницииран от Центъра 
за регионализъм, в рамките на 
който са планирани няколко 
кръгли маси, една от които е 
била и тази в Нови Сад. 

Във всичките държави от 
бивша Югославия повече 
трябва да се насърчават правата 
на националните малцинства, 
а в този процес най-важен е 
диалогът между страните, бе 
изтъкнато на конференцията. 
Участниците се съгласили, че 
този вид диалог е важна стъпка 
за подобряване позицията на 
националните общности във 
всички страни, формирани след 
разпадането на Югославия.

Посочено е и че Запад-
ните Балкани, като изклю-
чително мултиетническо 
пространство, на което през 
последните две десетилетия 
са се оформили независими 
държави от бившата мулти-
етническа Югославия, пред-
ставлява чувствителна област, 
в която въпросът за нацио-
налните малцинства е един 
от най-важните фактори за 
стабилност. На срещата са 
обсъдени и въпроси, свързани 
със стандартите, правните и 
институционалните рамки, 
както и обмена на практики 
за правата на националните 
малцинства в някои от стра-
ните от бившата СФРЮ, 
които са членки на Европей-
ския съюз.

Както беше казано, темата 
на срещата е избрана, имайки 
предвид факта, че статутът на 
малцинствата е много важен 
фактор в демократизацията на 
всяко общество, както и пока-

зател за социалния прогрес.
“Отношенията  между 

малцинствата, създадени след 
разпадането на Югославия, 
могат да бъдат мостове на 
сътрудничество между стра-
ните от бивша СФРЮ, но 
също така и препъни камък”, 
казал Александър Попов, 
директор на Центъра за реги-
онализъм. Важността на този 
диалог, както посочил той, е, 
че освен експерти от Словения, 
Хърватия, Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Северна Македония 
и Сърбия, в него са включени 
и представители на държав-
ните органи, международната 
общност, както и представители 
на националните малцинства. 

Вицепремиерът на правител-
ството на Войводина и секретар 
по образованието, наредбите, 
администрацията и национал-
ните общности Михал Ньилаш 
казал, че Войводина и Сърбия 
са отличен пример за съвместен 
живот на различни нации и 
че статутът на националните 
общности в Сърбия напредва. 

Въпросът за националните 
малцинства в региона днес е 
повече от актуален и затова е 
важно, считат в Центъра за реги-
онализъм, да се обсъждат тези 
теми и да се намерят възможни 
решения. Изтъкнато е, че взаим-
ното сътрудничество между 
страните от бивша Югославия 
ще осигури напредък в реша-
ването на въпросите, свързани 
с националните малцинства, а 
като положителен пример за 
съвместен живот на различни 
нации е посочена Войводина. 

П.Л.Р.

Босилеградското 
общинското ръководство 
на среща с министър 
Зоран Джорджевич
Делегация от Община Босилеград, водена от 

кмета Владимир Захариев, в Белград проведе 
среща с министъра на труда и социалната поли-
тика Зоран Джорджевич. 

Както ни осведоми Захариев, по време на разго-
ворите са били обсъдени начините и възможнос-
тите за реализация на редица проекти от областта 
на социалната политика в нашата община. 

Кметът изтъкна, че още веднъж са благода-
рили на министър Джорджевич, че си е устоял 
на думата и съдействал за отпускане на финан-
сови средства от Националната служба по заетост 
за обучение и преквалификация на работници, 
които са ангажирани в  новооткритите фабрики 
в Босилеград „Кентаур” и „Викантекс”. 

П.Л.Р.

Захариев и Стойков на 
среща с Ивица Койич, 
началник на кабинета 
на президента Вучич
Кметът Владимир Захариев и председателят 

на Националния съвет на българското наци-
онално малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
проведоха среща с Ивица Койич, началник на 
кабинета на президента Александър Вучич в 
Белград.

Захариев изтъкна, че е връчил официална 
покана за президента Александър Вучич да 
посети Босилеград, a на срещата са разисквани 
въпроси, свързани с организацията на посеще-
нието на президента. “По време на разгово-
рите обсъдихме и възможностите и начините 
за реализация на редица проекти от различни 
области в нашата община”, добави той.

П.Л.Р.
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Босилеградчани завоюваха второ място на музикалното състеза-
ние „Сърбия в ритъма на Европа“

Блестящо представяне на 
босилеградските младежи 
Участието на босилеградската група в най-големия детски музикален спектакъл в региона 
финансово и организационно подкрепи Община Босилеград. 

Босилеградчани завоюваха 
второ място в тазгодишното 
детско музикално състезание 
„Сърбия в ритъма на Европа“, 
което на 22 юни се проведе във 
Върнячка баня и бе излъчвано 
пряко по Първа телевизия. 

Певецът Добри Миланов, 
абитуриент в босилеградс-
ката гимназия, и танцьорите, 
които го придружаваха на 
сцената - Саня Владимиров, 
Анджела Захариев, Алек-
сандра Дойчинов, Владислава 
Петрунов, Таня Иванов, Андрия 

Иванов, Алекса Стойнев, 
Анджела Стойнев и  Кристина 
Йовев, направиха блестящо 
представяне и победата им 
измъкна на косъм. Групата от 
Босилеград представляваше 
Гърция с песента на Георгиос 
Алкеос „Опа“. Те бяха избрани 
на къстинга, който в Босилеград 
организира екип на „Първа 
телевизия” начело с директора 
на проекта Игор Карадаревич. 

Първо място спечели екипът 
от Враня, който представля-
ваше Турция, така че следва-

щата година домакин на състе-
занието „Сърбия в ритъма на 
Европа“ ще бъде именно Враня. 
Представителите на всички 
общини от Пчински окръг 
бяха изключителни. Освен 
Враня и Босилеград, които 
спечелиха първото и второто 
място, на трета позиция се 
класира Сурдулица, а екипът 
от Владичин хан завоюва шесто 
място.

Участниците в състезанието 
бяха от 24 общини в Сърбия, 
които представляваха също 

толкова европейски страни. 
Победителят бе излъчен въз 
основа на сбора на гласовете на 
публиката, изпратени по СМС, 
и гласовете на журито, в чийто 
състав бяха представители на 
всичките 24 общини - участ-
ници в състезанието. 

Във Върнячка баня нашият 
екип имаше огромна подкрепа 
от феновете си от Босилеград, 
за които общината организира 
безплатен транспорт с автобуси. 
Те бяха придруюени и от кмета 
Владимир Захариев и предсе-
дателя на Националния съвет 
на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков. Захариев изтъкна, че 
изказва огромни благодарности 
към певеца Добри Миланов и 
танцьорите, които по велико-
лепен начин са представили 
общината в тазгодишното 
издание на „Сърбия в ритъма 
на Европа”.

- Това е изключителен 
успех за Босилеград. Изказвам 
благодарност и към всички 
наши съграждани и хора от 
други краища на Сърбия, 
които са гласували и подкре-
пяли нашите младежи в това 
престижно състезание. Учас-
тието на нашите представители 
е подарък от общината за музи-
калните таланти, които блес-
тящо ни представиха. Общи-
ната и занапред ще продължи 
да подкрепя всички талантливи 
деца и младежи, подчерта Заха-
риев. 

И в миналогодишното 
издание на това телевизионно 
шоу, което се проведе в Ниш, 
нашият екип, в чийто състав 
бяха певецът Добри Миланов и 
танцьорките Саня Владимиров, 
Таня Иванов, Александра 
Дойчинов, Анджела Захариев 
и Владислава Петрунов, също 
направи изключително предста-
вяне и спечели второ място. 

П.Л.Р.

В Босилеград 
се провеждат 
безплатни 
мамографски 
прегледи 
В подвижен мамографски 

кабинет от Клиничния 
център в Ниш, в двора на 
босилеградския Здравен 
дом се провежда безплатно 
профилактично мамографско 
изследване за жени на възраст 
от 49 до 69 години от нашата 
община. Профилактичните 
мамографски прегледи са 
организирани въз основа на 
договора между общинското 
ръководство в Босилеград и 
Клиничния център в Ниш. 

Мамографията подразбира 
изследване с цел ранно уста-
новяване на рак на гърдата 
при жените. Компетентните 
предупреждават за важността 
на превантивните прегледи, 
защото ако ракът бъде забе-
лязан навреме, той може да се 
лекува в над 90% от случаите.

Прегледите се извършват 
на базата на предварително 
подадени заявки в общинс-
ката администрация или в 
Здравния дом. Заинтересо-
ваните трябва да предоставят 
лична карта или здравна 
книжка, която не е задължи-
телно да бъде заверена. 

П.Л.Р. 
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Пресконференция на ОС на СНС в Цариброд 

Кметът Димитров: „Вече няма да 
оставяме без отговор злонамерените 
критики” 
Кметът на Царибродско и 

водач на Общинската орга-
низация на Сръбската прогре-
сивна партия д-р Владица 
Димитров миналия четвъртък 
събра местните журалисти на 
пресконференция, за да им 
събощи, че партията навлиза 
със сериозен темп в кампания 
за изборите на всички нива в 
Сърбия, които ще се проведат 
през следващата година. Зана-
пред всяка седмица (в четъвртък 

или петък) той или някой от 
сътрудиците му ще провеждат 
пресконференции с цел граж-
даните да се информират за 
дейностите на общинската 
власт, както и с цел да се отго-
вори на евентуалните злонаме-
рени критики, които идват от 
опозиционните партии или 
от опозиционно настроените 
граждани. 

Основната теза на кмета бе, 
че общинската организация на 
СНС, както и общинската власт 
като цяло, са отворени за добро-
намерени критики, тъй като, 
както каза, „ние може би и не 
сме толкова кадърни и умни и 
вероятно се случва да правим 
грешки, но нямаме намерение 
повече да оставяме без отговор 
злонамерените критики, а ще 
бъдем отворени за разговор, 
когато срещу нас се отправят 
добронамерени критики”. В 
контекста на темата първият 
човек на общината подчерта, 
че лично не се причислява 
към политиците и функцио-
нери, които предпочитат да се 
появяват често в медиите, тъй 
като средата е малка, в резултат 
на което всичко може да се види 
и без посредничество на пред-
ставителите на „четвъртата 
власт”. 

Обърна внимание на протес-

тите в центъра на града под 
название „Един от пет милиона” 
и добави: „Лично нямам нищо 
против протестите и дори не 
бих коментирал и колко души 
се събраха на тях. И тези прояви 
са начин да се обърне внимание 
на някои неща, които се случват 
в общината ни и това е наред, 
но не мога да не се спра на 
изявлението на един участник в 
протестите, който ни обвини, че 
поради нас граждани на Цари-

бродско са били принудени да 
се изселят от общината и че ние 
уж не сме положили усилия да 
привличем стопански фирми в 
общината. Това не е вярно, тъй 
като до няколко седмици ще 
заработи първата производс-
твена фирма в Бизнес зоната 
Белеш. Създаването на самата 
атмосфера за оформяне на 
една такава зона, както и факта, 
че сега в нея площите, предна-
значени за инвеститорите, се 
продават по най-добрия начин, 
бих оценил като може би най-
голеям успех на настоящата 
общинска власт”, каза кметът 
и акцентира, че изявлението, 
което коментира, е било дадено 
от некомпетентен човек. 

Посочи, че в предстоящия 
период и особено в периода 
преди разискването на бюджета 
за следващата година, общин-
ската власт ще покани всички 
значителни фактори и особено 
младите, които имат намерение 
да се заемат с предприемачество, 
да се произнесат по въпроса 
дали е конципиран добре. 

Във връзка с бюджета за тази 
година заяви, че в него понас-
тоящем има над 60 милиона 
динара, че всички плащания 
към ползващите бюджетните 
средства се извършват редовно 
и т.н. 

Във връзка с комуналните 
дейности, които в близкото 
минало са реализирани или в 
момента се реализират, посочи, 
че изцяло е извършено кому-
налното уреждане на улица 
„Хилендарска”, като в нея са 
подменени водопроводната и 
канализационната инсталации, 
а след това е сложена и нова 
асфалтова настилка. Оповести, 
че ще започнат работите по 
доуреждането на нов участък 

от улица „Сутйеска”, на който 
също ще бъдат подменени водо-
проводните и канализационни 
тръби и ще бъде сложен нов 
асфалт. 

Кметът посочи, че в момента 
са в ход работите по уреждането 
на централния градски площад, 
за което средства са набрани 
от акцията „Вземи сметката и 
спечели”. Припомни, че граж-
даните сами са взели решения 
с тези пари да се реализира 
именно посочената комунална 
дейност, а строежите би тряб-
вало да приключат до Деня 
на общината – 21 септември. 
Непосредствено до празника на 
общината ще бъдат завършени 
и работите по реконструкцията 
на трибуните на футболния 
стадион. От общината ще бъдат 
отделени твърде малко средства 
за целта, докато повечето ще 
пристигнат от фондове на Евро-
пейския съюз. Инвестицията в 
трибуните е на стойност 160 
хиляди евро. 

Ще се реконструира изцяло 
и залата в сградата на мест-
ното самоуправление, в която 
местният парламент провежда 
сесиите си. Там ще бъдат поста-
вени нови седалки, ще се инста-
лират нов софтуер и хардуер и 
др.    

   Б. Д. 

Прием 

Кметът с учениците на випуска 
Кметът на Царибродско д-

р Владица Димитров и 
членът на Общинския изпълни-
телен съвет за сферата на обра-
зованието Деян Милев тези дни 
приеха най-добрите ученици за 
току що приключилата учебна 
година в двете царибродски 
училища.  

За ученик на випуска в 
Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий” бе провъзгласена 
Нина Соколова, а в Основ-
ното училище „Христо Ботев” 
осмокласничката Теа Алек-
сова. На срещата присъстваха 
и родителите на децата. 

Нина Соколова образо-
ванието си възнамерява да 
продължи в България, а опре-

делила се е за медицината. Теа 
Алексова сподели, че планира 
да продължи да се учи в гимна-
зиална паралелка в местната 
гимназия. 

Кметът им пожела много 
успехи в по-нататъшното обра-
зование и им поръча един ден, 
след като се сдобият със съот-
ветни дипломи, да се завърнат 
да живеят и работят в родния 
си Цариброд.

Oт местното самоуправление 
посочените ученички получиха 
по лаптоп, както и финансова 
подкрепа за по-нататъшното 
им образование във вид на 
стипендии. 

Б. Д. 

Кръгла маса за опазване на 
околната среда
На 14 юни Родното сдружение „Цариброд” от Ниш организира кръгла маса 
на тема „Опазване на околната среда - условие за здраве”, която се проведе 
в помещенията на сдружението. 

Своите мнения, касаещи 
важността на здравата 

околна среда, изказаха Гене-
ралният консул на Р България 
в Ниш Едвин Сугарев, Ивана 
Кръстич, секретар в Секрета-
риата за опазване на околната 
среда в Ниш и председателят 
на Родното сдружение „Цари-
брод” д-р Любен Алексов. В 
дискусията участваха и присъс-
тващите граждани със своите 
предложения за подобряване 
качеството на околната среда. 
Някои от предложенията са 
залесяване на околността на 
град Ниш, изместване на цент-
ралната автогара от центъра, 
подобряване на качеството на 
рейсовете в градския транспорт 
и въвеждане на тролейбуси.

Ивана Кръстич изтъкна, че 
въпреки откриването на нови 
фабрики през последните 
години в Ниш, качеството на 
въздуха е без присъствие на 
тежки метали, благодарение на 
задължителното условие всеки 

нов инвеститор да приложи и 
студия за опазване на околната 
среда. Тя посочи като проблем 
факта, че има села около Ниш, 
които нямат водопроводна и 
канализациона мрежи. Това 
значимо влияе върху качеството 
на живота.

Заместник-председателят 
на Родното сдружение „Цари-
брод” Перица Стойчев говори 
за изключителната важност 
и полза от залесяването и 
оповести, че тази година на 
есен ще бъде създаден Парк на 
сръбско-българско приятел-
ство.

Тази кръгла маса бе реали-
зирана в рамките на проекта 
„Културен център Цариброд -
разпространяване  на културни, 
информационни и литературни 
дейности в Сърбия”, който 
е финансиран от страна на 
Министерството на външните 
работи на Р България.

С.Дж.

Наводнения в с. Трънски Одоровци 

Щетите премахнати бързо 
благодарение на „Комуналац” 
Разбушувалите се местни потоци и особено Кусовранския причиниха щети в 
дерекулското село Трънски Одоровци този месец. 

Кметът на селото Илия Нотев 
заяви пред вестника ни, че са 
били пострадали определени 
участъци от местни пътища 
и съобщи щастливата вест, 
че след като за случилото се 
е информирано общинското 
ръководство, последиците са 
премахнати в кратък период 
от време. „Веднага след реаги-
рането ни излезе комисия 
начело с общинския служител 
Саша Марков и направи оглед 
на щетите от природното бедс-
твие. Не мина много време, а в 
селото ни дойдоха работници 
от предприятието „Комуналац” 
с адекватна механизация. До 
няколко дни успяха да възста-

новят пътищата за радост на 
нас, жителите на селото”, каза 
между другото Нотев, който 
пожела чрез страниците на 
вестника ни да изрази благодар-
ност не само към посоченото 
обществено предприятие, но 
и към ръководството на Цари-
бродска община. 

От село Трънски Одоровци 
нека да отбележим още две 
комунални дейности, за които 
ни информира кметът – тези 
дни е поставен навес пред входа 
на местната църква „Св. Йоан” 
и е боядисана оградата на моста 
над р. Ерма. 

Б. Димитров 
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Цариброд 

„Знаме” организира 
уъркшоп среща 
Гражданското сдружение „Знаме” от Цариброд миналия 

четвъртък в Конферентната зала в спортния център „Парк“ 
организира уъркшоп среща на тема „Предизвикателствата 
и възможностите за медии, които излъчват съдържания на 
български език”. 

На проявата говориха Цвети Борисова, журналист на 
свободна практика, д-р Росица Младенова, продуцент-монта-
жист на БНТ и директор на фестивала „Арлекин” и Деян 
Милев, чен на Общинския изпълнителен съвет за образование 
и информиране и преподавател по български език. 

Б. Д. 

В организация на босилеградското гражданско сдружение „Успех” 

Започна реализацията на проекта за 
почистване и уреждане на площи около 
спортния център „Пескара“

Тричленното жури имаше 
трудната задача да определи 

най-добрите сред единадесетте 
заявени групи. Състезателите 
носеха собствени продукти за 
приготвяне или пък използваха 
тези, обезпечени от организа-
торите, а имаха условие сала-
тата да не надвишава половин 
килограм. Оценяваха се вкусът, 
уханието и визията. 

Купата за най-добра шопска 
салата спечели екипът „Петач-
ници от Станимировци“, докато 
тези за второ и трето място бяха 
присъдени на „Лагуна такси”  и 
„Алекса и другите” от Панчево. 
Всички останали участници 

получиха грамоти за участието 
си.

Около седемдесет души 
следиха това интересно състе-
зание и имаха възможност и 
сами да опитат от салатите, 
придружени от домашна ракия 
и барбекю. Важното е, че всички 
се забавлязаха, а състезанието 
беше само причина за дружба 
и хубаво прекарано време.

Организаторите са въоду-
шевени с отзива на хората и за 
следващата година планират 
Вторият фестивал да се проведе 
в центъра на Иваново, с бина и 
маси на открито.

С.Дж.

Извори и ручеи в Ниш
Публичното предприятие „Наиссус” от Ниш и Сдруже-

нието на македонци „Вардар” от същия град организират 
изложба на снимки на ручеи и извори в Ниш. Автор на снимките 
е Благое Илиевски, а изложбата ще бъде тържествено открита 
на Нишавския кей на 28 юни.

Проявата е организирана по повод отбалязването на 82-
годишнината от съществуването на Публичното предприятие 
„Наиссус” от Ниш.

С.Дж.

Украинската група „Спири-
туал сезонс” ще има два 

вечерни концерта на Царевец 
- на 28 и 29 юни, със средно-
вековни и келтски мелодии и 
стари славянски ритми. Румън-
ските групи ще реконструират 
бойни техники, приложни 
изкуства, както и полевия 
живот и занаяти на наем-
ните “свободни дружини” от 
времето на унгарските крале 
Луи Велики на Анжу и Зигмунд 
Люксембург (1360-1390 г.). От 
Белград ще участват смелите 
и неуморни бойци от групата 
„Бели орлови”.

Фестивалът ще се провежда 
под мотото „Вкусът на Средно-

вековието”, а едно от съдържа-
нията му са представените сред-
новековни кръчми, като места 
за хапване и пийване, където 
ще може да се опита и средно-
вековната алкохолна напитка 
Медовина от чист пчелен мед, 
произведена по технологии от 
средните векове.

Организатори на съби-
тието са Община Велико 
Търново, Регионалният исто-
рически музей и Националното 
дружество „Традиция“.

Фестивалът започва на 28 
юни вечерта с концерт и огнено 
шоу в Двореца на крепостта 
Царевец.

С.Дж.

Шопската салата като причина 
за дружба
Сдружението „Шопско оро” от Панчево организира  на 15 юни Първия 
фестивал на Шопската салата. Участниците и заинтересованите да следят 
тази проява се събраха в село Иваново при домакина Ненад Райков, който 
предостави своя двор, като най-подходящо място за тази проява.

Вкусът на средновековието във 
Велико Търново
От 28 до 30 юни в крепостта Царевец във Велико Търново ще се проведе 
Международен фестивал „Средновековен Търновград”. Над 140 реконс-
труктори от пет държави (България, Италия, Румъния, Сърбия и Украйна) ще 
върнат Царевец в епохата на средновековието. Целта е да се възстановят 
бита, кухнята, занаятите, изкуствата и войнските умения от XII-XIV век.

С изнасянето на лекции 
пред учениците в гимна-

зията и в основното училище 
на тема „Защита и опазване 
на природата”, босилеградс-
кото гражданско сдружение 
„Успех” започна реализацията 
на проекта „Почистване и 
уреждане на кея на Драгови-
щица около спортния център 
„Пескара”. За изнасянето на 
лекциите е ангажиран препо-
давателят по биология в гимна-
зията и в основното училище 
Мирослав Александров, a тези 
дни лекции по темата ще бъдат 
изнесени и пред заинтересова-
ните граждани в заседателната 
зала в сградата на общинската 
администрация. 

Стойността на проекта, 
който изцяло се финансира 
от бюджета на Община Боси-
леград, е 190 650 динара. Сдру-
жение „Успех” предварително 
спечли конкурса на Общин-
ския съвет за финансиране на 
проекти на граждански сдру-
жения през 2019 г.

Председателката на сдру-
жение „Успех” и ръководител 

на проекта Милена Миленова 
казва, че целта на проекта 
е уреждане на обществени 
площи и създаване на по-
качествени условия за децата 
и младежите в Босилеград за 
активно провеждане на свобод-
ното им време, както и за пови-
шаване на осведомеността им 
за значението на защитата и 
опазването на природата. С 
проекта се цели и насърчване 
на креативността при децата 
и младежите, които ще бъдат 
включени в създаването на 
условия за по-чиста околна 
среда и уреждане на местата, 
на които те прекарват голяма 
част от свободното си време.

Миленова изтъкна, че 
проектът  предвижда и 
почистване и уреждане на 
пространството на кея на 
Драговищица край Спортния 

център „Пескара” - от новия 
мост към моста за пешеходци. 
Планирано е да се оформи 
място за паркиране на авто-
мобили и велосипеди, да се 
монтират пейки и метални 
кофи за боклук, да се засадят 
десетина дървчета и др. С цел 
да се включат активно в реали-
зацията на проекта, под ръко-
водството на преподаватели 
от основното училище, децата 
и младежите ще боядисват в 
различни цветове металните 
кофи и пейките и сами ще 
засаждат дръвчета.  

Сдружение „Успех” за 
всички деца и младежи - учас-
тници в проекта, ще осигури 
тениски, химихалки и други 
рекламни материали.

П.Л.Р. 

Акция на царибродската ОО на СРС 

Събират подписи за преустановяване на 
„публичните извършители“ 

Сръбската радикална партия 
в Цариброд напоследък става 
все по-активна. Активистите на 
организацията всеки петъчен 
ден на централната градска 
улица поставят щанд, където 
събират подписи за преустано-
вяване на „публичните извър-
шители“ в Сърбия и раздават 
екземпляри на партийното 
списание „Велика Сърбия”.  

Всеизветно е, че лидерът на 
клона на сръбските радикали 
в Цариброд Цвета Миланова 
поддържа изключително добри 

партийни връзки с д-р Воислав 
Шешел. Известният сръбски 
политик, който унизи Хагския 
трибунал и триумфално се 
завръна в Сърбия, нееднкоратно 
е изразявал удовлетворението 
си от работата на общинската 
организация на СРС в Цари-
брод начело с Миланова. На 
парламентарните избори в 
Сърбия, които се проведоха 
след завръщането на д-р Шешел 
от, както той шеговито пред-
почита да се изрази, „команди-
ровката му в Холандия”, Цвета 

Миланова насмалко не стана и 
народен представител, тъй като 
беше високопозиционирана в 
кандидат-депутатската листа. 

На въпроса на вестника ни 
как върви събирането на подпи-
сите за премахването на публич-
ните извършители, Миланова 
сподели изключителното си 
удовлетворение, като добави, че 
общинската организация почти 
е изпълнила квотата, която й е 
определена от централата на 
партията в Белград. 

Б. Д. 
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Стефан Митов, първенец на випуска в Гимназията в Босилеград 

Бъдещ софтуерен инженер
Признанието „Първенец на випуска в босилеградската гимназия” тази година  учителският колектив присъди на 
Стефан Митов. През целия си гимназиален етап на обучение той е имал отлични постижения при овладяването на 
знанията и уменията и е отбелязвал значими успехи в множество олимпиади и състезания по математика, български 
език и литература и други предмети. Преди 4 години Стефан бе избран и за първенец на випуска в основното 
училище.  

Престижното признание 
представлява и награда за 

упорития му труд, усърдието, 
старателността и проявените 
качества по време на четириго-
дишното му обучение. 

Ето какво отговори Стефан 
на поставените ни въпроси за 
постигнатите успехи, за учили-
щето, учителите, за живота и 
бъдещето.

Как се чувстваш като 
първенец на своя випуск 
и дали си очаквал това 
признание?

- Гордея се с този успех и 
чувствам се много щастлив. 
Усърдно учех до края и потайно 
се надявах, че сред толкова 
силни отличници и изключи-
телно талантливи ученици в 
нашия випуск, именно аз ще 
получа престижното признание. 
Искам да подчертая, че в нашия 
випуск има осем носители на 
грамотата „Вук Караджич”. 

Каква е твоята формула за 
успеха и какви качества трябва 
да има човек, за да спечели 
признанието „първенец на 
випуска”?

- Смятам, че човек никога не 
трябва да счита, че е достигнал 
върха, защото винаги може да 
се научи още нещо. Най-важни 
са упоритостта, последовател-
ността и желанието за посто-
янно усвояване на нови знания. 
От родителите си Сунчица и 
Георги научих да пиша и да 
смятам още преди да тръгна 
на училище, а първите знания 
в училище получих от начал-
ната ми учителка Нада Михаи-
лова. Сетне внимателно слушах 

лекциите по време на часовете 
и редовно учех уроците си 
вкъщи. Постоянно разширявах 
знанията си и чрез интернет, 
енциклопедии и друга литера-
тура.

Кои са любимите ти пред-
мети?

-  Н а й - г о л я м  и н т е р е с 
изпитвам към математиката, 
информатиката и въобще към 
природните науки.

До каква степен успехът 
зависи от собствените усилия 
на ученика и до каква степен 
е важна работата на препода-
вателите?

- Освен собствените усилия и 
упоритостта на ученика, много 
важна e и ролята на учителите. 
Мога да кажа, че всички препо-
даватели в гимназията бяха 
отзивчиви и винаги проявяваха 
готовност да ни окажат помощ 

и съдействие в намирането на 
отговори и решения за всички 
въпроси.   

Посочи ни някои от призна-
нията, които си печелил по 
време на школуването си.

- Редовно участвах в учени-
ческите състезания по различни 
предмети и печелих признания. 
Бях редовен член на училищния 

отбор, който всяка година се 
състезаваше по математика на 
републиканаско равнище, което 
организира дружеството на 
математиците в Сърбия „Архи-
медес”. Редовно участвах и в 
републиканските състезания по 
български език и литература, от 
които спечелих наколко втори 
места. Много пъти съм учас-
твал и в окръжни състезания по 
различни предмети, от които 
също съм печелил отличия. 

Кое от постиженията досега 
ти е донесло най-голямо удов-
летворение и с кое най-много 
се гордееш?

- Безспорно най-големите 
ми постижения са титлите 
„първенец на випуска”, които 
спечелих в основното училище 
и в гимназията.    

Кои учители никога няма 
да забравиш, с какво те допри-
несоха за твоя успех? 

- Въпреки че имам похвални 
думи за всички преподаватели в 
училището, бих изтъкнал клас-
ната ми ръководителка Анита 
Христова Пенева и препода-
вателя по математика Миле 
Цветков, от когото научих много 
неща.

Как прекарваш свободното 

си време? Имаш ли някое 
хоби?

- Обичам да чета прочитни 
книги и да свиря на китара. 
Преди свирех на акустична 
класическа китара, а сега си 
купих електрическа. Особено 
харесвам чуждестранната рок 
музика. Също обичам и да 
пътувам и да запознавам нови 
страни и градове. 

Предполагам, че сериозно 
се готвиш за кандидатстудент-
ския изпит. В кой факултет 
въазнамеряваш да продъ-
лжиш образованието си?

- За кандидатстудентския 
изпит се подготвям най-сери-
озно. Редовно посещавам 
подготвителното обучение, 
което се организира в нашето 
училище, а уча и самостоя-
телно. Планирам да се запиша 
във Факултета по информатика 
на Техническия университет в 
София. 

Защо си избрал точно 
информатиката?

- Освен че изпитвам огромен 
интерес към тази наука, смятам, 
че това е много перспективна 
професия, с която лесно може 
да се намери добре платена 
работа. 

 Как си представяш своето 
бъдеще?

- Първото ми желание е 
през тази есен да стана студент 
в София. Ще полагам макси-
мални усилия и грижи да 
продължа и в бъдеще да се уча 
добре, да придобивам нови 
знания и да отбелязвам успехи. 
Надявам се след завършва-
нето на висшето образование 
да стана успешен софтуерен 
инженер. 

Накрая на разговора ни 
Стефан пожела на всичките 
си съученици успех на пред-
стоящите кандидатстудентски 
изпити и да запишат желаните 
специалности.

П.Л.Р.

Първенецът на босилеградската 
гимназия Стефан Митов ми-
налата седмица присъства на 
традиционния прием за учени-
ци на випуска от всички средни 
училища в Сърбия при престо-
лонаследника Александър Ка-
раджорджевич в Белия двор в 
Белград. 

Царибродчани участваха и в 
тазгодишното издание на „Арлекин“
За осми пореден път Варна 

бе домакин на Междуна-
родния фестивал за детско 
медийно изкуство „Арлекин“. 
Както ни разказа миналого-
дишната победителка и тазго-
дишна участничка в катего-
тията документален филм 
Яна Бошков от Цариброд, 
фестивалът е продъжил от 8 
до 11 юни. В конкурса учас-
твали деца от 26 държави от 
цял свят - Германия, Сърбия, 
Холандия, Грузия, Австралия, 
Македония, Бразилия, Гана.... 
Фестивалът се провеждал под 
мотото “Светът в моите очи”, 
а конкурсната програма била 
в две направления - филмова 
и телевизионна продукция 
и кино музика. Творбите на 
младите участници обхващали 
всички жанрове - репортажи 
и телевизионни предавания, 
радиопредавания, а от тази 
година са добавени фотография 

и музикален конкурс, поясни 
Яна за нашия всетник и добави, 
че наградата тази година била 
присъдена на участниците от 
Холандия.

Яна ни е вече добре позната, 
писахме за нейната хуманност, 
за общинската награда, която 
получи за 2017 година, за 
таланта й и за миналогодиш-
ната награда от „Арлекин“. 
Този път я помолихме да ни 
каже нещо повече за своето 
второ участие във фестивала. 

„Тази година участвах в кате-
горията документални филми, 
а заглавието на творбата ми бе 
,,Място под Слънцето”. Смятам, 
че всеки човек след раждането 
си получава определено място 
на Земята - място под Слънцето. 
Какво ще бъде то за всеки един 
от нас, много зависи от разбира-
нето, подкрепата и поведението 
на средата, в която сме родени, 
в която живеем и ставаме хора. 

Целта ми беше да представя 
нещо изключително, което 
съществува в моя град. А това 
е Сдружението на граждани 
,,Цариброд”, което предоставя 
помощ и подкрепа на деца 
с увреждания и на техните 
семейства. Един от проектите, с 
които тази асоциация направи 
огромна крачка към всички 
деца със специфични нужди, е 
създаването на „Център за реха-
билитация посредством хипоте-
рапия“, поясни ни надареното 
момиче.

За времето, прекарано с 
тези деца, и общуването с тях, 

техните семейства и с хората, 
които работят в Центъра, Яна 
каза, че представлява един 
огромен жизнен опит за нея. 
„Повярвайте, че никой не може 
да не подаде ръка на тези деца 
и да  не отвори душата си за 
тяхното щастие“, подчетра тя. 

Макар че тази година нейния 
филм остана без награда, Яна не 
е обезкуражена, а продължава 
смело напред. „Целта ми не е 
винаги да печеля награди, но 
да правя неща, които обичам, 
и да покажа на хората какъв е 
човекът и какъв трябва да бъде“, 
каза нашата събеседничка. 

Както и другите изкуства и 
медийното се усвоява посте-
пенно стъпка по стъпка, а 
участията във фестивали за 
всеки участник са прекрасна 
подготовка за бъдеща кариера 
в киното и телевизията. На 
въпроса ни планира ли скоро 
нови участия в някои фести-
вали Яна загадъчно отговори: 
„Лятото е предназначено за 
почивка и за създаване на нови 
идеи, които ще бъдат реализи-

рани от есента“. 
Пожелаваме й хубаво да 

си отпочине, а след това да 
продължи по своя път и да 
стигне до там, където големите 
награди стоят и чакат нейните 
творби.

Д. Х.

Все пак в Цариброд пристигна 
награда и от тазгодишното осмо 
издание на Международния фес-
тивал за детско медийно изкуство 
„Арлекин“. Гимназията „Св. св. Ки-
рил и Методий“ спечели колектовна 
награда за фотография. Честито!
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ОО на ЧК в Босилеград 

Признания за най-
редовните кръводарители
По повод Световния ден на доброволното и безвъзмездно кръводаряване 
Червеният кръст в Босилеград и тази година за хуманистите от общината 
организира традиционния годишен коктейл в стола на основното 
училище, на който на най-редовните кърводарители бяха връчени медали 
и благодарствени грамоти.

Бранко Рангелов от с. Белут, 
най-многократен кърво-

дарител от Босилеградско, 
получи награда за 100-то 
поредно кръводаряване, а 
признание за 75-то участие 
в хуманните инициативи бе 
присъдено на Стефан Стефанов 
от Босилеград. Заедно с тях, 
сред най-редовните кървода-
рители от община са и Весна 
Николова и Любен Коста-
динов, които над 80 пъти са 
дарявали животоспасяващата 
течност. 

На тържеството бяха 
връчени признания и за петде-
сето, тридесет и пето, дваде-
сето, десето и пето участие 
в доброволните кръводари-
телски инициативи. 

Медали и признания за 50-
то участие получиха петима 
хуманисти:  Денча Тодоров от 
Извор, Иван Венев от Райчи-
ловци и Тони Николов, Зоран 
Йосифов и Генади Петров от 
Босилеград. 

За 35-о поредно кръводаря-
ване бяха наградени: кметът 
Владимир Захариев, братята 
Саша и Иван Радованови, 

Зорица Андонова, Славко 
Миладинов, Васил Йорданов, 
Деян Симеонов, Игор Василев, 
Жарко Игнятов, Видан Марин-
кович, Коцо Тасев и Димитър 
Цветанов. На тържеството 
бяха наградени и 16 души за 
двадесето участие в хуманните 
инициативи,  18 - за десето и 
24 кръводарители, които над 5 
пъти са си подали ръката. 

Първоначално бе планирано 
тържеството да бъде организи-
рано на 14-ти юни - Световния 
ден на доброволното и безвъз-
мездно кръводаряване, обаче 
бе отменно заради Задушница 
и се състоя на 21-ви юни. 

Общинската организация 
на Червения кръст със съдейс-
твието на общината и Инсти-
тута за кръвопреливане към 
Военномедицинската академия 
в Белград през лятото ще орга-
низира втората инициатива 
през 2019 година, а до края 
на годината са планирани 
още две акции с Института за 
кръвопреливане от Ниш. 

П.Л.Р.

OO на ЧК в Босилеград 
организира кръводарителска 
акция 

33-ма кръводарители от Босилеградско се включиха в 
доброволната кръводарителска акция, която в организация на 
местния Червен кръст и Института за кръвопреливане от Ниш 
се проведе вчера в Здравния дом. Сред кръводарителите бяха 
и две дами.

Това бе третата поредна кръводарителска инициатива, която 
Червеният кръст организира с Института за кръвопреливане от 
Ниш от началото на годината. Босилеградският ЧК през тази 
година проведе още една акция заедно с oбщината и Военноме-
дицинската академия в Белград, а планира до края на годината 
да реализира още три - две с Института за кръвопреливане от 
Ниш и една с общината и ВМА в Белград. 

П.Л.Р.

Дейността на царибродската червенокръстка организация 

Признания за многократните кръводарители 
Вие сте най-хуманната страна на Царибродско, поръча на кръводарителите кметът на 
общината д-р Владица Димитров. 

По случай Световния ден 
на кръвoдаряването - 14 

юни, царибродската черве-
нокръстка организация отчете 
своята дейност, като органи-
зира тържествено заседание, 
на което на многократните 
кръводарители връчи награди 
за 20, 35, 50 и 75-кратно кръво-
даряване. 

В началото на проявата 
присъстващите почетоха 
паметта на неотдавна поми-
налия се Димитър Ставров с 
едноминутно мълчание, който 
е регистирал 107 кръводаря-
вания, но е имал още няколко, 
които обаче не са били офици-
ално вписани в кръводарителс-
ките му книжи. Ставров, както 
на проявата каза председателят 
на общинската червенокръст-
ката организация д-р Никола 
Йорданов, е бил първият цари-
бродчанин с донорска карта. 

За доброволното кръводаря-
ване в Царибродско, Пиротски 
окръг и Сърбия като цяло 
говори посоченият лекар. От 
изказването му между другото 
можеше да се разбере, че 
Световният ден на кръводари-
теля официално е провъзгласен 
през 2004 г. Някои страни са 
започнали да го отбелязват 
тогава, докато в Сърбия отбе-
лязването му е започнало една 
година по-късно. На годишно 

ниво на Сърбия са необходими 
300 хиляди единици кръв, но 
миналата година са събрани 
около 220 хиляди. 

Д-р Йорданов посочи, че на 
ниво на Пиротски окръг Цари-
бродска община е спаднала 
на трето място по отношение 
броя на кръводаряванията. 
Смята се, каза той, че в една 
среда би трябвало 4 % от 
жителите да се проявят в този 
животоспасяващ акт, за да би 
се стигнало до желаното ниво 
на набирането на кръвта. В 
окръга Град Пирот и Община 
Бабушница са го постигнали 
през изминалия период, 
докато Царибродска община 
засега е под тези 4 процента. 

„Медицината без транс-
фузиологията е немислима. 
Животът е такъв, че никога не 
сме наясно дали някога ще ни 
притрябва кръв. По-голяма 
е вероятността на нас или на  
нашите най-близки един ден 
да притрябва, отколкото да не 
ни притрябва, така че всички 
здрави хора, които могат да 
дадат ценната течност, нека 
обмислят въпроса и нека се 
проявят като кръводарители”, 
каза той. 

Що се отнася до кръводаря-
ването в Царибродска община 
през миналата година - били 
са организиани 9 доброволни 

акции, от които са набрани 313 
единици кръв. Тази година до 
момента са организирани три 
акции, от които са набрани 81 
единици кръв. 

Многократните кръвода-
рители привества и кметът 
на общината д-р Владица 
Димитров. В краткото си 
обръщение той поръча на 
кръводарителите, че „именно 
те са най-хуманната страна на 
Царибродско”. 

Признания за 20 кръводаря-
вания получиха: Зоран Коцич, 
Горан Миланов и Зоран 
Джорджевич (той отсъства, 
но признанието ще му бъде 
дадено по-късно). 

За 35-кратно даване на 
ценната течност бяха награ-
дени: Зоран Младенов, Саша 
Гигов, Слободан Йосифов, 
Стева Иванов, Ивица Киров 
и Ивица Младенов. 

За 50 кръводарявания 
признание бе присъдено на 
Деян Ботев, а за 75 - на Аца 
Иванов. 

Нека да отбележим, че 
някои от наградените са регис-
трирали и повече кръводаря-
вания от броя, за който офици-
ално получиха признания, 
тъй като междувременно още 
няколко пъти са участвали в 
кръводарителски акции. 

Б. Димитров 
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за това чудо, светата Дева 
побързала да сподели радостта 
с братовчедката си Елисавета. 
И веднага отишла при нея в 
град Хеврон. Тя влязла в дома 
на свещеник Захарий и позд-
равила Елисавета. Когато тя 
чула поздрава й, младенецът 
проиграл в утробата й. Тя се 
изпълнила с Дух Свети и изви-
кала възторжено: “Благосло-
вена си ти между жените, и 
благословен е плодът на твоята 
утроба. И откъде ми е това 
- да дойде при мене майката 
на моя Господ? Защото, щом 
гласът на твоя поздрав достигна 
ушите ми, проигра младенецът 
радостно в утробата ми. И 
блажена е, която е повярвала, 
понеже ще се сбъдне каза-
ното от Господа”. Света Дева 
Мария веднага разбрала, че сам 
Господ разкрил на Елисавета 

тайната, че Мария е избрана да 
роди Спасителя на света. Три 
месеца останала светата Дева 
при братовчедката си Елиса-
вета. Когато настъпило времето, 
Елисавета родила обещания 
син. На осмия ден трябвало да 
дадат име на детето и всички 
смятали, че той трябва да носи 
името на баща си. Захарий 
обаче им дал знак, че не това 
е името му и изписва на дъска 
Йоан, в този момент говорът 
му се възвърнал. Проумял 
вече пътя на Божия промисъл, 
той възкликва: „Благословен е 

Господ, Бог Израилев, задето 
посети и извърши избавление 
на Своя народ“ (Лук. 1:68).

Всичко предречено за св. 
Йоан Кръстител се сбъднало, 
както се вижда от живота му. 
Той наистина станал велик 
човек, светец и предтеча на 
Иисус Христос.

На този ден е празнично в 
царибродското село Трънски 
Одоровци, обаче наименова-
нието на празника сред хората 
не е Раждането на св. Йоан Кръс-
тител или „Йовандън“, както 
е било някога, а „7-ми юли“, 
датата, останала от времето на 
комунизма, на която е отбе-
лязван Денят на въстанието на 
сръбския народ през II св.война. 
Причината да стане така е след-
ната – когато тогавашната власт 
искала да забрани празнуването 
на Иванден, одоровчани казали 
„Не. Позволете ни само да 
сменим името на празника, нека 
да го наречем „7-ми юли“. Било 
им разрешено и те продължили 
да си го празнуват. Но за съжа-
ление с това било изтласкано 
и християнското честване на 
празника с постна трапеза, тъй 
като според църковния канон в 
сряда или петък, или по време 
на пости празничната трапеза 
трябва да е постна, а Иванден 
се пада винаги по време на 
Петровите пости. Все пак има 
и такива, които спазват прави-
лото, но са редки. Би трябвало 
да си помислим дали по този 
начин вместо да прославяме 
великия светец, не го обиждаме 
и натъжаваме! А той трябва да 
е нашият застъпник пред Бога, 
да призовава Божията благодат 
над нас и да се моли за нашето 
здраве и благоденствие и за 
душевното ни спасение. 

Все пак нека да е весело и 
приятно прекарване на праз-
ника!

Подготви Д. Христова

Религия, , Култура

Миналата събота в с. Радейна 

Представен документален 
филм за селото 

Агенцията за кинематографска и телевизионна продукция 
ДИП “Продакшън” изготви филм за забъдрското село Радейна, 
който миналата събота представи пред многобройната публика, 
насъбрала се в помещението в рамките на някогашното училище 
в селото. В организирането на проявата се включиха Общинс-
ката организация на Червения кръст и Местната общност на 
селото. 

Преди прожекцията на филма поетите Петър Геров и Денко 
Рангелов четоха стихотворения. Към присъстващите се обръна 
и продуцентът на филма Даниела Апостолова Виденова, както 
и известният царибродски лекар по потекло от Радейна Никола 
Йорданов, който е наратор във филма. 

Заглавието на 45-минутния филм е „Радейна – огнището 
на живота”. В него се говори за историята на селото, бита и 
обичаите в него, някогашните и настоящи жители и др. Режисьор 
на творбата е Петър Виденов. 

Филмът е на български език и е съфинансиран от Министерс-
твото на културата и информирането на Сърбия по миналого-
дишния конкурс за информиране на езиците на националните 
малцинства. 

Б. Д. 

Рождението на св. Йоан Кръстител
Православната църква празнува на 7 юли/24 юни рождението на светия славен пророк, Предтеча и Кръстител 
Господен Йоан. Според преданията, неговото рождение е подсказано „свише“. Ражда се няколко години 
преди Христос, за да прокара пътя на неговото учение сред юдейския народ. Според Евангелието, Йоан 
води аскетичен живот на бреговете на река Йордан. След като навършва 30 години започва да проповядва 
и да кръщава хората. Йоан пръв започва покръстването на юдеите във водите на река Йордан. Той дава 
свето кръщение  и на Иисус Христос, а предсказва и пришествието на Месията. За първото си деяние е 
наречен Кръстител, а за второто – Предтеча. Българите наричат празника Еньовден, но е известен още с 
названията – Яневден, Иванден и Иван Бильобер.

Житието на св .  Йоан 
разказва следното: Семейс-
твото на св. Йоан било много 
силно вярващо в Бога. Баща му 
Захарий бил свещеник. Майката 
на светеца се казвала Елисавета 
и била братовчедка на св. Ана, 
майката на св. Богородица.

Семейството дълги години 
нямало чедо, но не спирали 
да вярват и да се молят Бог 
да ги дари с детенце. Веднъж, 
докато Захарий служел в храма, 
ангел Господен му се явил и 

му казал: “Не бой се, Захарие! 
Твоята молитва бе чута: жена 
ти Елисавета ще ти роди син, 
и ще го наречеш с името Йоан; 
и ще имаш радост и веселие, 
и мнозина ще се зарадват на 
раждането му, защото той ще 
бъде велик пред Господа”. И 
му предрекъл също, че синът 
му ще стане велик светец и ще 
върви и благовести за Изкупи-
теля на човечеството. Захарий 
не повярвал на ангела, защото 
и той, и жена му вече били в 

напреднала възраст. Тогава 
ангелът му казал, че докато 
думите му не се сбъднат и не 
се роди синът му Йоан, той ще 
онемее. Елисавета наистина 
заченала и двамата съпрузи 
благодарили горещо на Бога.

На шестия месец от бремен-
ността на Елисавета, същият 
ангел благовестил за свръхес-
тественото зачеване на Спаси-
теля на света, Иисус Христос. 
Благата вест била съобщена на 
св. Дева Мария. Като разбрала 

През последните години в Трън-
ски Одоровци е възстановена 
някогашната спортна традиция 
- в навечерието на празника 
да се организират Седмоюлски 
спортни игри. Тази година в тях 
ще се състезават участници от 
Цариброд и околните градове 
и гости от България в различни 
спортове: футбол, шахмат, тенис 
на маса, лека атлетика и др.
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Култура

В пиротската галерия „Чедомир Кръстич” 

Изложба от картини на 
Слободан Сотиров 
Във вторник вечерта в пиротската галерия „Чедомир Кръстич” 

бе открита изложба от картини на един от най-изтъкнатите 
майстори на четката от нашето малцинство Слободан Сотиров. 
Това бе първата изложба от художествени произведения на 
Сотиров, организирана след кончината му през 2015 година. В 
устройването й са включиха членовете на семейството му, няко-
гашните му приятели, както и представителите на пиротската 
галерия. 

Експонирани бяха 38 картини - натюрморти и портрети. 
Членовете на семейството на Слободан Сотиров преди излож-
бата по тържествен начин подариха на Град Пирот 10 картини 
на художника. Става дума също за натюрморти и портрети. 

Слободан Сотиров е роден в Пирот през 1926 година. Дипло-
мирал се е в Художествената академия в София през 1951 година. 
Детските дни и ранната си младост е прекарал в Цариброд, който 
град е смятал и за свой роден край. 

Б. Д. 

Разговор с Нина Соколова, най-добрата 
ученичка на царибродската гимназия за 
току-що завършилата учебна година 

Най-добрата гимназистка ще 
следва медицина 

Нина, ти бе провъзгласена 
за ученичка на випуска в цари-
бродската гимназия. Всичките 
ли бележки в книжката ти 
бяха петици? 

- Да. В края на учебната 
година всичките бележки в 
книжката ми бяха такива. 
Разбира се, по време на учеб-
ната година, какъвто впрочем е 
случая и с останалите ученици, 
съм получавала и други 
бележки. 

Какво ще запазиш като 
спомен относно средното ти 
образование? Би ли ни казала 
за кои гимназиални учители 
ще се сещаш с най-много 
симпатии? 

- Най-много ще си спомням 
за моите другари от класа и за 
нашите съвместни преживе-
лици. Ще си спомням обаче и 
за кавгите и недоразуменията, 
които от време на време избух-
ваха между нас, но и за начи-
ните, по които успявахме да ги 
преодолеем. 

Що се отнася до гимназиал-
ните учители, бих оценила, че 
всички те без изключение са 
добри хора и добри педагози. 
Доколкото пък настоявате да 
посоча гимназиалния учител, 
за когото ще си спомням с най-
много симпатии, бих се опре-
делила за класния ми ръково-
дител Далибор Николов. 

Какво е мнението ти по 
въпроса добро ли образо-
вание, добра ли основа за по-
нататъшното образование ти 
предостави Гимназията „Св. 
св. Кирил и Методий”? 

- Несъмнено е, че цариброд-
ската гимназия на учениците 
предоставя качествено обра-
зование, което е добра основа 
за по-нататък. В бъдеще обаче 
много зависи и от самите нас. 
Тези, които продължат образо-

ванието си във висшите учебни 
заведения, трябва още много 
да работят, за да разширяват 
знанията си и да стигнат до 
крайната цел – взимането на 
диплом от висше учебно заве-
дение. 

Кои предмети ти бяха 
любими? 

- Любимите ми предмети 
бяха български език, история, 
физика и биология. 

Къде ще продължиш обра-
зованието си? 

- Целта ми е да се запиша 
в Медицинския факултет в 
София. 

Добре ли владееш български 
език, предвид, че образова-
нието си възнамеряваш да 
продължиш в България? 

- Мисля, че да. Участвах в 
ученически съревнования по 
български език и стигнах до 
републиканско ниво. 

Неотдавна теб и най-
добрата ученичка от Основ-
ното училище „Христо Ботев” 
Теа Алексова ви приеха 
кметът на общината д-р 
Владица Димитров и членът 
на Общинския изпълни-
телен съвет Деян Милев. Как 
оценяваш срещата с тях? 

- Беше ми много приятно да 
се запозная с кмета д-р Владица 
Димитров и члена на посочения 
общински орган, задължен за 
областта на образованието Деян 
Милев. Срещата оценявам като 
изключително полезна за мен, 
тъй като от господин Димитров 
чух няколко неща за медици-
ната, за които ще си спомням и 
които ще са ми от полза. Както 
е известно, господин Димитров 
по професия е лекар с голям 
опит. 

Нека да се възползвам от 
този разговор, за да изразя 
още веднъж благодарността си 
към общинското ръководство 
за наградите, които получих. 
Що се отнася до самия прием 
за учениците на випуска при 
водачите на общината ни, 
бих оценила, че това е хубава 
традиция, която трябва да 
продължи и нататък. 

След като се дипломираш, 
би ли се завърнала да живееш 
и работиш в родния си Цари-
брод? 

- Ами, все още не съм размис-
ляла сериозно по въпроса. 
Стига да го завърша, а след това 
ще видя как и накъде. Все пак 
пред вестника ви бих споделила 
най-интимното ми желание да 
се завърна да живея и работя 
тук, но това в крайна сметка 
няма да зависи само от мен, 
но и от множество странични 
фактори.

Разговора води:  
Б. Димитров

Дейност на Центъра за култура и 
Галерията „Методи Мето Петров” 

Творби от пленера 
„Погановски манастир 
” експонирани в 
Тополовград 
Изложбата ще бъде представена в още осем 
града в България 

Продължавайки културните връзки с чита-
лището „Св. св. Кирил и Методий” от град 

Тополовград, които вече петнадесетина години 
поддържат местните театрални състави от този 
български град и от Цариброд, двете наши 
ведомства - Центърът за култура и Галерията 
„Методи Мето Петров”, неотдавна откриха 
изложба в тополовградското читалище под 
название „Балканско изкуство II”. 

Представени бяха 35 картини от богатия фонд 
на царибродската галерия, сътворени по време 
на международния художествен пленер „Пога-
новски манастир”. Любителите на художест-
веното изкуство в Тополовград имаха възмож-
ност да се любуват на творби на реномираните 
автори от България: Надежда Кутева, Десис-
лава Христова, Деля Чаушева, Маня Вапцарова, 
Златка Пентова, Миглена Николова, Мариета 

Конева, Димитър Матеев, Росен Тошев, Свилен 
Стефанов, Калин Николов, Кирил Божков, 
Румен Лаптев, Роберт Цанев, Камен Старчев, 
Валентин Стефанов, Станимир Видев, Емил 
Атанасов, Симеон Панайотов и Цветан Колев. 
Автори на част от експонираните картини са и 
царибродските художници и тези по потекло от 
Царибродско, които живеят и работят в други 
среди: Методи Мето Петров, Иван Колев, Георги 
Георгиев, Перица Донков, Велча Велчев, Миряна 
Денкова, Душан Томов, Бранко Николов и 
Димитър Илиев. Посетителите ще могат да разг-
ледат и картините на белградските художници 
Станка Тодорович и Йелена Трайкович, худож-
ниците от Ниш Любиша Бъркович и Джуро 
Радонич, както и на Решад Басар от Турция и 
Константин Баженов от Русия. 

На откриването присъстваха директорът на 
Центъра за култура Николайча Манов и управи-
телят на галерията Зоран Андонов. Изложбата бе 
част от програмата, с която бе отбелязан Денят 
на българската просвета и култура и на славянс-
ката писменост - Св. Св. Кирил и Методий, както 
и Денят на Тополовград. Посветена бе на 125-
годишнината от създаването на читалището в 
Тополовград. 

До края на настоящата година изложбата ще 
обикаля из България,  ще бъде представена и 
в следите градове: Свиленград, Димитровград, 
Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Благоев-
град, Перник и София. 

Б. Димитров 
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Магазин, от който лъха 
традиция

Г-жо Александрова, собс-
твеник сте на вероятно най-

хубаво уредения магазин за 
хранителни стоки в Цариброд. 
В него се забелязват множество 
украси в етно стил. Какво Ви 
мотивира да го уредите по този 
начин? Струва ни се, че не става 
дума само за мотива да привле-
чете мющерии, а и да отразите 
по твърде експлицитен начин 
и личния Ви сензибилитет, 
съответно симпатиите Ви към 
селото и традицията. Прави 
ли сме? 

- Въпроса ви по същото време 
подразбирам и като компли-
мент, така че ми се струва, че би 
трябвало да ви кажа благодаря 
за това, което забелязахте. 

Да, наистина се постарах 
магазина ми да уредя в етно 
стил или, защо пък да не изпоз-
лваме и този по-земен израз – в 
селски стил. Що се отнася до 
мотива защо го уредих именно 
по този начин, бих казала, 
че това е предимно заради 
пиетета, който изпитвам към 
бабата на съпруга ми Надежда, 
която много добре се отнасяше 
към мен и заради която обикнах 
селото и селския живот. 
Живееше в с. Сенокос, в което 
аз, съпругът ми и останалите 
членове на семейство Александ-
рови по-късно уредихме старата 
й къща, като всъщност я превър-
нахме в етно къща. И не само 

къщата, но и останалите пост-
ройки в двора постегнахме и 
им дадохме по-друг, по-привле-
кателен вид. Ако някой би ме 
попитал бих ли отишла днес 
да живея в Сенокос, отговорът 
ми би бил положителен, съот-
ветно бих използвала думите 
„моментално” или „веднага”! 
Но обстоятелствата са такива, че 
със съпруга ми Саша в момента 
не можем да се преселим там, 
тъй като в града ни очакват още 
много трудови и други задъл-
жения. Но в бъдещето всичко 
е възможно. Нека да сме живи 
и здрави, нали? 

Значи, в магазина ми „Дъх 
на природата”, който открих в 
родния си град, исках до опре-
делена степен да пренеса част 
от атмосферата, която вече я 
имам в посоченото прекрасно 
старопланинско село. Позво-
лете ми да напомня и това, че 
етно къщата в село Сенокос я 
нарекохме на името на баба 
Надежда. 

* Бихте ли ни казали коя 
украса или сувенир в магазина 
най-много Ви е присърце? 

- Да, ще ви кажа. Това е 
малката бреза, която заема 
централната част в магазина. 
Донесе я навремето свекъра ми 
Симеон Александров. Мили са 
ми и рисунките на брезите, 
които на едната стена нари-
сува дъщерята ми Симона. Тя 
завръши НАТФИЗ в България, 
специалност – Сценография. 
Позволете ми да се похваля, 

че Симона понастоящем в 
България продължава обра-
зованието за научното звание 
мастър в сферата на гейм 
дизайна. 

* Хранителните стоки, които 
предлагате, също ги деклари-
рате като оригинални и здра-
вословни. Предполагаме, че ги 
набавяте предимно от селскос-
топански домакинства... 

- Ами, старая се да набавям 
именно здравословни продукти, 
които са произведени в село от 
страна на почтените и трудолю-
биви ръце на нашите селяни, 
които, разбира се, имат регист-
рирани селскостопански дома-
кинства, тъй като по друг начин 
не става. 

Естествено има и изклю-
чения относно снабдяването. 
Някои продукти не могат да се 
набавят от селата и селяните, 
а ги набавям от други произ-
водители, от които впрочем се 
снабдяват и останалите мага-
зини в града. Нека да напомня, 
че в магазина ми имам осем 
вида сирена. За всеки вкус, бих 
добавила. 

Нека кажа и това, че някои 
продукти в селата вече не могат 
да се намерят. Просто няма кой 
да ги произвежда. Жалко е, но 
е така. Това особено се отнася 
до нашите, царибродски села. 
Ще ви разкажа като интересна 
случка следното:  Неотдавна в 
магазина ми влезе една жена и 
си купи два килограма сирене, 
тъй като  трябваше да прекара 
няколко дни в едно село. Не е 
важно в кое, но в него, както 
ми се оплака, надали вече има 
какво да се купи от хранителни 
продукти, тъй като жителите са 
останали съвсем малко и главно 
са на преклонна възраст. 

* Изпитвате ли удовлетво-
рение от оборота в магазина 
Ви? Този въпрос Ви зададохме, 
предвид, че населението на 
общината почти ежедневно 
намалява, впоследствие на 
което и броят на мющериите 
май става, да кажем така, все 
по-скромен.  

- Вижте, това е малко 
щекотлив и за мен дори 
болезнен въпрос. Ако искате 
да ви дам искрен отговор, бих 
казала, че не съм много доволна. 
Предполагах, че ще върви по-
добре. Имам обаче и впечат-
ление, че много мои съграж-
дани не влизат в магазина ми, 
тъй като си мислят, че стоката 
в него е скъпа, а това просто не 
е вярно. Но поради факта, че 
е уреден толкова специално, 
с такава голяма доза чувстви-
телност и любов към селото и 
селското, у тях май като че ли се 
е внедрила погрешната мисъл, 
че цените на стоките вероятно 
са високи. И затова много от тях 
изобщо и не влизат в магазина 
ми, поради което изпитвам 
притеснение. 

* Каква е структурата на 
клиентите Ви, в смисъл дали 
те главно са местни хора или 

пък става дума за хора извън 
общината? Свидетели сме, че 
в Цариброд идват да пазаруват 
много граждани от България. 
Тяхната покупателна способ-
ност през последните години 
стана доста респектираща, 
предвид, че България, откакто 
влезе в ЕС, икономически доста 
напредна, в резултат на което се 
увиличиха и доходите. Какво 
е впечатлението Ви - именно 
българските граждани ли са 
клиентите, които правят да се 
увеличи оборота не само във 
Вашия, но и в останалите мага-
зини в града или...? 

- Мисля, че това, което го 
констатирахте е пълна истина. 
Дори с въпроса ви споделихте 
думите, които трябваше да ги 
кажа аз.

Не мога обаче да кажа нищо 
лошо срещу съгражданите ми, 
тъй като е очивидно, че покупа-
телната им способеност не е на 
завидно ниво. Това го виждаме 

Разговор с повод: 

Христина Александрова, собственичка на най-хубаво уредения 
магазин в Цариброд „Дъх на природата” 

не само ние, местните търговци, 
но, предполагам, и гостилни-
чарите, бирниците..., или пък 
заетите в обществените пред-
приятия, когато настояват да 
инкасират пари от сметки за 
оказване на различни услуги.  
Солиден оборот от тях (мест-
ните жители) регистрирам само 
в дните, когато се изплащат 
пенсиите. 

Българските граждани са 
тези, които засега влияят най-
вече върху оборота в магазина 
ми. Бих споделила констата-
цията, че българите обичат 
всичко сръбско, включително 
и сръбската храна. И благода-
рение предимно на тях засега 
оцелявам и аз и много от коле-
гите ми търговци. Докога ще е 
така, остава да се види! 

* Г-жо Александрова, благо-
дарим Ви за времето, което 
отделихте за разговора за „Ново 
Братство” и Ви пожелаваме 
много късмет в по-нататъшната 
Ви търговска дейност. 

- Благодаря и на вас за 
това, че проявихте интерес за 
дейността, с която се занимавам 
и изкарвам поминъка си.  
Разговора проведе: Б. Димитров 

В организация на Културния център „Босилеград” 

Документален филм „По 
пътищата на Йордан Захариев”
Културният център „Босилеград” започна снимането на доку-

ментален филм „По пътищата на Йордан Захариев”. За тази 
цел е ангажиран Сърджан Йованчов, абсолвент по филмова и 
телевизионна режисура в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благовевград, 
който заедно със  снимачен екип от Културния център прави 
записи на най-характерните демографски и други особености на 
нашето Краище, което преди един век е обикалял и изследвал 
академик Йордан Захариев, автор на книгата „Кюстендилско 
краище”. 

Вече е реализиран първият от четирите планирани етапа на 
проекта. Йованчов и снимачният екип от началото на реали-
зацията на проекта обиколиха околните села на Босилеград, 
където заснеха кадри от природните, исторически и културни 
забележителности на тези селища. Следващите три етапа пред-
виждат посещения на селата в Лисински, Любатски и Тлъмински 
район.

- Тръгнахме по следите на известния етнограф и изследовател 
Йордан Захариев, с идеята, ако повторим ритъма на пътуването 
му, ще узнаем повече за нашия край и ще открием някоя нова 
тайна от живота на нашите предци. На няколкостотин години 
Бог пуска по една мелодия, която имат възможност да улавят 
много редки хора, каквито са Моцарт, Достоевски, Ван Гог... А 
точно сред тях е и нашенецът Йордан Захариев, надалеч известен 
етнограф, географ, фолклорист, историк и учител, споделя 
Йованчов. 

Заедно с режисьора Йованчов в реализацията на проекта са 
включени и операторите в Културния център и Нова радиоте-
левизия „Босилеград”.

Сърджан Йованчов изказва голяма благодарност към кмета 
Владимир Захариев и директора на Културния център Воислав 
Божилов, които, както изтъкна, са му оказали огромна помощ 
и подкрепа за успешна реализация на проекта. 

П.Л.Р. 
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Вместо коментар 

За дейността на СТЦ „Цариброд”, директора 
Васил Андреев и още нещо  
В материалите за сесиите на 

Общинския съвет в Цари-
брод, които най-редовно се 
предоставят и на местните 
журналисти, често се срещат 
най-различни информации, 
които привличат вниманието 
на представителите на четвър-
тата власт. Факта, че материа-
лите се предоставят на журна-
листите, несъмнено трябва да 
бъде похвален публично. Добре 
е това и за журналистите, но и 
за представителите на властта. 

На журналистите е работа да 
пишат или правят репортажи, а 
най-добре е, когато източникът 
на информациията е досто-
верен. Ясно е, че материалите 
за сесиите на Общинския съвет 
би трябвало да бъдат именно 
такива - достоверни. Да не стане 
после гюрултия – журналиста 
сгрешил, да вземат да го пори-
цават, да му се заканват по най-
различен начин...  

В материала за една сесия 
на Общинския съвет преди 
известно време се натъкнахме 
и на отчета за дейността на 
Спортно-туристическия център 
„Цариброд”, в който между 
другото се съдржат и инфор-
мации във връзка с ползването 
на спортната зала в Спортния 
център „Парк”. Зала като зала. 
Добра-лоша, голяма-малка, 
скъпа-евтина, това са въпроси, 
които тук няма да разискваме. 
Но трябва с нея (със залата) да се 
управлява, тъй като става дума 
за „система”, която изобщо не 
е наивна за управление.  
Точният човек на точното 
място...  

С тази задача май през изми-
налите години добре се справя 
ведомството Спортно-туристи-
чески център „Цариброд” (или 
СТЦЦ, който акроним журна-
листите предпочит да изпол-
зват). И защо да не кажем сега и 
тук, че ни се струва, че усилията, 
които в този смисъл полага 
настоящият директор Васил 
Андреев и сътрудниците му 
май заслужават, ако не похвала, 
тогава поне респект. 

Васил го има навсякъде, 
бихме констатирали лаконично. 

Когато се организира някаква 
спортна проява, Васил е тук. 
Когато се организира проява 
от друг вид, Васил пак е тук. 
Добре, още е млад, има енергия, 
може да стигне навсякъде... 
Но дали друг човек на него-
вото място би можал да бъде 
толкова любезен и предпри-
емчив към всички, включително 
и към журналистите? Личният 
опит на пишещия тези редове 
от досегашните му контакти с 
директора на СТЦЦ е изклю-

чително положителен. Винаги, 
когато съм се появил в СТЦЦ 
за някаква информация, съм 
бил любезно и учтиво приет 
от него и съм получил инфор-
мацията, поради която съм и 
дошъл. Винаги ми се струваше, 
че израз на уважение по този 
начин не оказваше само на мен 
като журналист, но предимно 
като човек и гражданин на 
тази среда. Бих добавил - и 
като израз на уважение и към 
фирмата, която представ-
лявам. 

Не, не! Нека да не се лъжем! 
Не може това всеки! Това го 
могат само емоционално и 
ментално силни и здрави хора 
с добро образовение и възпи-
тание. И с добра нрав. Може 
би ще се намерят много хора, 
които ще оспорят констата-
цията ни (ако не публично, 
тогава тихомълком, с мъмрене), 
но ние все пак ще я споделим 
публично тук и сега: Васил 
Андреев май е точният човек 
на точното място! 
За натовереността на 
спортната зала 

Нека да се върнем към 
темата, която засегнахме по-
горе. Материали, отчети за 
работата, залата... Отчетите за 
дейността на СТЦЦ май винаги 
са били добре подготвени. 
Куп сведения са залегнали в 
тях. Класифицирани са или с 
други думи казано -  добре са 
подредени, ясно представени, 
щедри... 

Както е известно, дейността 
на СТЦЦ не се отнася само до 
управлението със спортната 
зала. Ведомството всъщност 

реализира цял диапазон от 
най-различни дейности – управ-
лението с целия комплекс в 
рамките на СЦ „Парк” (игра-
ищата за баскетбол и футбол 
на малки врата, футболното 
игрище, кортовете за тенис, 
басейните...), а след това и с 
обектите извън спортния комп-
лекс - язоворите в Забърдието, 
организирането на множество 
прояви, които нямат пряка 
връзка със спорта, а с туристи-
ческите и други потенциали на 
общината, каквито примерно 
са: „Танцът с Европа”, „Велик-
денска перашка”, „Панаира на 
агробиодиверситета и селското 
наследство”, „Дните на цари-
бродската шушеница” и др. 

Залата все пак е най-пред-
ставителният обект, с който 
управлява ведомството.  Фоку-
сираме се върху нея. В отчета на 
СТЦЦ ни плени това, че дори са 
изчислили в часове кои отбори 
и сдружения са имали възмож-
ността да ползват залата. В увод-
ното изречение в тази част на 
отчета се казва: „Ведомството 
е ползвало рационално и с 
предназначение ресурсите си, 
стараейки се за тяхното поддъ-
ржане, както и за разпределя-
нето на безплатните термини за 
всички участници в системата 
на спорта, регистрирани в тери-
торията на общината”. Инфор-
мацията е интересна, защото 
говори за натовареността на 
местната зала и затова нека да 
я предадем и на страниците на 
вестника ни като такава. Преди 
това нека да отбележим, че е 
трябвало да се вложи голям 
труд за установяване на графика 
за провеждане на спортните и 
други прояви в залата. 

Следователно, най-много 
време за своите дейности в 
залата е отчел (което на пръв 
поглед прозвучава и странно) 
местният отбор по тенис на 
маса - 525 часа, след това се 
редуват: БК „Димитровград” 
(259), „Зумба танц” (179), ФК 
„Балкански” (174), ММАК 
„Шампион” (150), Школата по 
хандбал (130), ВК „Цариброд” 
(106), ШК „Цариброд” (71), 
часове по корективна гимнас-
тика, училищен спорт (62), АК 
„Балкан” (42), АК „Соко” (39), 
Сдружението на пенсионерите 
(14) и ФК „Желюша” (6 часа).

Когато става дума за проявите 
(или подготвянето на проявите), 
изчислено е и времетраенето 
им. Международният турнир 
по мини футбол БАМФ е продъ-
лжил 40 часа, Окръжното състе-
зание по училищен спорт – 30, 
Зимната школа по спорт – 28, 
„Танц с Европа” – 20, „Лукавица 
оупън” (турнир по дартс за 
лица с увреждания) – 8, Олим-
пиада за лица от трета възраст 
– 6 и Хуманитарния турнир по 
баскетбол „100-те баскетари” 
– 3 часа. 
Кратко еспресо с мляко! 

В заключение бихме казали, 
че в СТЦЦ се работи добре. 
Дали абсолютната заслуга за 
това носи само директорът 
Васил Андреев? Вероятно не. 

Но, ако не е абсолютната, тогава 
май е доминиращата. Очевидно 
е, че Васил има и добри сътруд-
ници около себе си, съответно 
кадърни хора, както в самата 
фирма, така и в управителните 
органи. Струва ни се, че този 
човек с дейността си, която 
показа в СТЦЦ, до голяма 
степен разкри големите си 
организаторски способности и 
енергия, предяви неформалните 
си претенции един ден ние, 
гражданите на Царибродско, 
да го изберем и за някой „по-
силен пост”. Примерно – за 
кмет на общината! Защо да не? 
Но, както вече акцентирахме 
- един ден. Недей настоящия 
кмет на общината да ни разбере 
погрешно! Да не излезе, че 
имаме претенци да му „клатим 

креслото“! Тази статия такива 
претенции няма. 

Някои обаче този текст може 
да окачествят и, както обик-
новено в журналистиката се 
казва, поръчков. Но не е! Със 
сигурност не е! Това просто 
беше опит нещата реално да се 
съзират. Васил Андреев пък, ако 
прочете тази статия, на автора 
й ще дължи само едно нещо 
– кратко еспресо с мляко. Ако 
не я прочете – тогава нищо.  

Ако някой пък си мисли, че 
това, което е написано тук, не 
е реално, има правото и така 
да мисли. Има правото и на 
реплика, и на реагиране, и 
на коментар... Демокрация е, 
нали? 

Б. Димитров 

Нова атракция за туристите в Добруджа край 
Черно море

В Добричка област в България е открит най-големият еко парк, 
който вече започва да посреща гости. Паркът се простира на 

площ от 7000 декара, които са изцяло заградени. Граничи се със 
селата в община Балчик и се намира само на 5 км от курорта 
Албена, 10 км от Балчик и на 34 км от град Варна.

Посетителите имат възможност да видят впечатляваща 
селекция от животни – 170 елени-лопатари, 250 муфлона, 50 
сърнички, 50 камерунски козички, над 300 глигана и много други 
видове животни. Впечатляващо е, че в парка туристите ще могат 
да усетят реално живота на тези животни. Природата е девствена 
и дива, а посетителите могат от 7 вишки да наблюдават живот-
ните, които се движат свободно. Паркът е създаден по принципа 
на известните резервати Крюгер в ЮАР, Серенгети в Танзания 
и Амбосели в Кения.

Освен животните посетителите могат да видят и красиви и 
многообразни билки и дръвчета. Също така освен с коне могат 
да се разхождат из еко парка пеша или със специални каруци. 
Еко паркът разполага и с барбекю на открито, където след посе-
щение могат да се опитат различни ястия от дивеч. 

С.Дж. 

Република Сърбия
Министерство за опазване на околната среда  
№: 353-02-895/23019-03
Дата: 10.06.2019.
Белград

На основание член 25., алинея 1. и 2., а във връзка с 
член 29., алинея 1. и 3. от Закон за оценка на въздействие 
върху околната среда (“Служебен вестник на РС” 135/04, 
36/09) дава следното

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяват се обществеността и заинтересованите 

органи и организации, че този орган е взел решение  за 
даване на съгласие на носителя напроекта “АНДАМА” 
д.о.о. село Било - Димитровград за Студията за преценка 
на влиянието върху околната среда на проекта за експло-
атация на андезит, като технически строителен камък 
от повърхностната  мина “Корито” край Димитровград, 
построена от “Геопрофесионал” д.о.о. Белград.

Проверка на взетото решение може да се направи в 
помещенията на Министерството за опазване на околната 
среда в Белград, ул. „Омладинских беригада“ 1, Нови 
Белград, стая 428, всеки работен ден от 11 до 14 часа и на 
сайта http:ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na 
zivotnu sredinu/.

Решението не подлежи на обжалване. Носителят 
на проекта и заинтересованата общественост могат да 
задвижат административно дело  с подаване на тъжба до 
компетентния съд в срок от 30 дни от датата на приема  
на това решение, т.е. от датата на неговото публикуване 
в медиите.



Некой дън преди първи април 
свърну моят исписник 

Богдан. Зайедно пойдомо у първо 
оделение, ама он беше много 
бистар. Кво кажеше даскалат, он 
можеше на ютре дън да повтори 
од думу до думу. Упиваше ко 
пепел воду. Учейемо у йедну 
учионицу първи и трети клас и 
он у първо оделенийе знайеше 
уроците на трето оделенийе по-
убаво трекьаци. У друго оделенийе 
сакаше да полага трето и четвърто, 
ама му не дадоше. После стану 
професор на факултет у Београд.  
Я йеднуш на шале га окну Богдал 
уместо Богдан, на другата деца се 
арекса и си остаде Богдал. Он се 
малко дурли. Ка му обясни дека 
сам га тека октул затова що му Бог 
дал текъв акъл, он поче да ме ока 
куме. Од тъгай се кумосуйемо и ка 
дойде из Београд, обавезно свърне 
да си повревимо и да се подсетимо 
на детиньство. Он не пийе, ама 
бабате згрейе по йедън вилджан 
од крушовуту и тури наше шушпе 
пълньене със ситно резано зелье 
и понекой резан морков. Додека 
густирамо греянуту замезимо 
по некою – за сърце ни се вати. 
И почемо орату за Първи април 
– празник на шалете и лъжете. 

- Убав празник, рече Богдан. 
Тъгай можеше да се шалимо и да 
излъжемо кога си сакамо, а да не 
йедемо пердав. 

- Море, кажем му, я не смейейео 
да излъжем тату, а маму тикье 
испратим при стрину – уж дю 
окала. Она се само насмейеше, Бог 
да гю прости, добра дущица беше 
и каже: - Що нейе по-често първи 
април, та да се видимо, седнемо, да 
си поратимо и да се насмейемо.

- Ама требе, каже Богдал, да 
се одвойи дънат на шалуту од 
лъжуту. Да си първи април буде 
дън на шалуту и майтапат, да се 
не меша с лъжуту. Тека и тека 
свите другьи дънове су дънове 
на лъжуту. Свакьи дън чуйем по 
неколко лъже – я од човеци, я од 
телевизиюту или радийото. И 
знайеш ли кво би предложил – да 
се на 31 март направи ранглиста на 
най-големете лъже койе смо чули 
от първи април до 31 март. Първи 
април да се не бройи. 

- Убаво се сети куме – умеше се 
бабата. Ама толкова много лъже 
чуйемо и нали смо изветрели 
– забоваримо. 

- Па че си записуйемо – пред-

ложи Богдан. Айде съга да се 
сечамо за най-лъжете у послед-
ньете године, за онея койе не смо 
забоварили.

- За мене йе най-голема лъжа, 
одма се изтърча я, оная ка ни 
обещаше дека у Йевропу че 
улезнемо 2008 годину, а йош си 
улазимо. Не знам дали че улез-
немо и 25 – ко що кажу?

- Много убава лъжа беше, рече 
Богдан, ама за мене по-убава йе 
лъжата дека путат од Ниш до 
границу че буде готов до 2012 
годин, а йош га праве.

- Море я свако ютро ка пойдем 
за леб сречам комшикуту що йе 
у инвалидску пензию преко 30 
године, а на сваку славу оро води 
или одлати на левото. И йош се 
вали дека баща вой дал йедно теле 
на доктура и он вой дал пензию. 
Рекоше дека у Сърбию има 
неколко стотин иляди теквия и че 
да среде това, ама нищо не напра-
више, само убаво излъгаше.

- Одека се па сети за туя лъжу 
– пита гю я.

- Ма бео забоварила, ама унукат 
донесе весник из Бугарско и 
прочето дека они изапсили много 
докторе за теквея далавере, па се 
сети ко ни излъгаше – обясни ни 
бабата.

- Ма затова одсъга да запи-
суйемо. Само да не записуйемо 
лъжете пред изборйете – че ни 
много требе голема тетрадка. 
Избори без лъжу не су избори 
– тека су ни научили – на предиз-
борне лъже. Те са ка се заора-
тимо, я се сети йош за некойе 
големе лъже, ама реко и нечу да 
се преплювуйем – рече Богдан и 
се диже да си иде, имал работу 
у чаршиюту. Те тека бабо Сускье 
нийе донесомо одлуку първи 
април да празнуйемо ко дън 
на шалуту, да се майтапимо и 
смейемо ко що си му йе ред, а 
да сваку годин изберемо най-
големуту лъжу, кою смо чули у 
туя годин. Да имамо и първака, 
шампиона на лъжете за годинуту.                                                                                  
Айд у здравлье и почнете с деда 
Лулу да записуйете лъжете – па 
да избирамо. Ко що сваку годин 
избираю най-убава девойчетия.

CIP -  Каталогизациjа у публикациjи
Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964 

Вестник на българите в Сърбия
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.  
Издава: Издателство “Ново”Братство”, 
Ниш, “Кей 29 декември” - 8 
Основател на издателството: 
Национален съвет на българите в Сърбия

* Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов * Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов,  
Даниела Христова и Снежана Джелич * Технически редактор и компютърен дизайн: Ивица Миленкович 
* Електронна поща: prelombratstvo@gmail.com * Телефони: Директор: (тел./факс) 018 242-700,  
* Вестникът излиза два пъти в месеца. Ръкописите не се връщат. * Собствени приходи 330-3002545-68, 
CREDIT AGRICOLE. * Печата: “Свен”, Ул. “Стоян Новакович”, 10, 18000, Ниш, тел./факс +381 (18) 248 142

Хумор, Сатира, Забава
28 юни 2019 година

Имаме достатъчно и театри и артисти. 
Липсват ни само дъски.
Във войната всеки полага правото на живот. Чужд!
Продължаваме да вярваме в техните 
обещания. Надеждата умира последна.
Щом изнесе истината наяве, погълна 
го нощта заедно с истината.
Той не забравя потеклото си. Държи  се като маймуна.
Държавата помага богатите, а не бедните. 
Инжекциите се дават в мускули, а не в кости.
По тежкия път по-лесно се стига до целта.
Някога вестниците имаха по една смешна 
страница. Сега всичките страници са смешни.














Афоризми Симеон КОСТОВ 

*
Майка пита сина си:
- По кой тротоар се прибира баща 

ти, я погледни!
Детето:
- Ми и по двата...

*
В една фирма била допусната 

грешка, която имала ужасни последс-
твия. Бесен шефа влиза в офиса и 
хваща подчинения си: 

- Кой от нас е идиот: или Вие или 
аз? 

Подчинения(спокойно): 
- Шефе, нима с Вашия опит и квали-

фикация бихте могли да наемете на 
работа идиот?

*
Госпожице, къпането в това езеро е 

строго забранено! - казва горският.
- Но защо не ми го казахте преди да 

се съблека?
- Защото събличането не е забра-

нено, госпожице...
*

В голям магазин за дрехи управи-
телят се кара на млад продавач: 

- Вие прогонихте една от най-старите 
ни и добри клиентки! Как можахте 
да й кажете: Да Ви дам ли веднага 
подходящ за Вас номер, или искате 
да стигнем до него постепенно?

*
Жената:
- Този панталон прави ли ме 

дебела? 
Мъжа:
- Спри да обвиняваш дрехите...

*
В час по математика.
- Иванчо, ако ти дам два заека, после 

още три заека и след това още един, 
колко заека ще имаш?

- 96.
- Е как така 96 бе Иванчо, няма ли да 

са само 6? - пита изненадана учител-
ката.

- Напротив 96 са, 6 които вие ми 
давата и 90 от фермата за зайци, която 
с тате гледаме в къщи.

*
Адвокат: Сега след като бяхте 

оправдан, ще ми кажете ли честно? 
Вие ли изнасилихте жената?

Клиент: След като чух вашата неве-
роятна пледоария тази сутрин, вече 
започвам да си мисля, че не съм.

*
Мъжът седи и чете вестник. Жената 

му казва:
- Стига си викал “да”! Вече от десет 

минути не говоря.
*

Данъчният инспектор към прове-
рявания:

- Как успя да си купиш тази луксозна 
къща, след като декларираните ти 
доходи са толкова ниски?

- Нещата стоят по следния начин: 
Миналото лято по време на риболов 
хванах една голяма златна риба. Като 
я откачих от куката, тя проговори с 
човешки глас “Аз съм магическа риба. 
Хвърли ме обратно в морето и ще 
получиш най-луксозната къща, която 
някога си виждал!” И така - хвърлих я 
в морето и се сдобих с къщата.

И н с п е к т о р ъ т  н и к а к  н е  с е 
впечатлил:

- И тази историйка как смяташ да я 
подкрепиш с доказателства?

- Ето де, не я ли виждаш къщата?
*

Две пенсионерки си говорят. 
Едната:

- Знаеш ли, аз май съм хипно-
тизатор! Вчера за пореден път се 
убедих! Само да се кача в трамвая и 
да погледна някой седящ младеж, той 
веднага заспива!

*
- Къде си бе? Цял ден те търся и не 

мога да те намеря!
- Така е шефе, добър работник 

трудно се намира...
*

Вчера гледах с бинокъл как се 
съблича младата съседка. Сутринта, 
рано, се звъни на вратата. Отварям, 
гледам - тя.

- Видя ли вчера къде си сложих 
чорапогащника?

*
Седят мъж и жена вкъщи и виждат 

през прозореца съседа, който влиза в 
двора им. 

Мъжът се обръща към жената: 
- Гле`й го тоя - със сигурност идва 

нещо да иска. 
Влиза съседът и пита: 
- Комши, ще ти трябва ли борма-

шината днес? 
- Да, ще ми трябва. Цял ден ще 

работя с нея. 
- А, идеално, тогава можеш ли да ми 

дадеш назаем въдицата си?

Вицов е

Здраво баба Сускье

Деда Мана


