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Вестникът излиза с финансова подкрепа на Министерството на държавната ад-
министрация и местното самоуправление, благодарение на спечеления проект „Из-
ползвай мостa”. Проектът се финасира от Бюджетния фонд за националните мал-
цинства за програми и проекти от областта на културата за 2019 г. -  договор №: 
401-00-00386/2019-28/303, стр. 7, 8 и 9.
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Уважаеми читатели,
Тъй като е краят на годината, напомняме ви, че трябва да заплатите пощен-
ските разноски за дистрибуция на «Ново Брадство» за следващата година. 

Сумата за 2020 г. е 600 динара.
Редакцията

Нов 
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Тони Гърчев 
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Коледните пости - прочистване на 
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Цариброд 

Среща на представители на ВС и БА 
Зам.-началникът на Генералния щаб на 

Войската на Сърбия генерал-майор 
Петър Цветкович и зам.-началникът 
на Българската армия генерал-подпол-
ковник Димитър Илиев се срещнаха на 
25 ноември в Цариброд. 

Срещата им бе отразена със съоб-
щение, публикувано в официалния 
сайт на Минстерството на отбраната на 
Сърбия. В него между другото се казва, 
че „са разглеждани актуални въпроси във 
връзка с двустранното и регионалното 
военно сътрудничество с особен акцент 
върху съвместните обучния”. Обсъдени 
са и възможностите за провеждане на 
съсвместни подготовки и обучения на 

военни части за специални операции и 
военно-полицейски формирования.

Изтъква се и това, че по време на 
разговорите между двамата генерали „са 
обменяни опитите, свързани с мигрант-
ската криза и са анализирани възможно-
стите за подобряването на двустранното 
военно сътрудничество в предстоящия 
период”.

Направиха заключение да се 
продължи с обменянето на информации 
от интерес за превантивното действие, 
защитата на гражданите и запазването 
на мира и стабилността, както в двете 
държави, така и в региона като цяло.

Б. Д.

БЪЛГАРСКИЯТ ИЗНОС ЗА СЪРБИЯ 
Е НАРАСНАЛ С НАД 10%
За първите осем месеца на настоя-

щата година българският износ за 
Сърбия е нараснал с 10,3% и достига 
437 млн.евро. Това заяви министърът на 
икономиката Емил Караниколов, който 
откри българо-сръбски бизнес форум 
с участието на близо 100 компании от 
секторите земеделие, строителство, ИКТ, 
туризъм, хранително-вкусова проми-
шленост и др. Събитието се проведе в 
рамките на Третата сесия на смесената 
Българо-сръбска междуправителствена 
комисия за икономическо сътрудниче-
ство в София.

Министър Караниколов подчерта, 
че българо-сръбското икономическо 
сътрудничество бележи положително 
развитие в последните години. „През 
2017 и 2018 г. стокообменът между двете 
страни надхвърли 1 млрд. евро, а само за 
периода януари-август тази година той 
достига 886 млн.евро», допълни той. По 
думите му съществува голям потенциал 
за нарастване на обемите в двустранната 
търговия, както и много възможности 
за реализиране на съвместни бъдещи 
проекти.

Министър Караниколов, който е 
съпредседател на смесената комисия от 
българска страна, и министърът, отго-
варящ за иновациите и технологичното 
развитие на Република Сърбия, Ненад 
Попович проведоха среща, на която 

обсъдиха разширяване на търговско- 
икономическите отношения между двете 
страни. Двамата се договориха за задъл-
бочаване на регионалното сътрудниче-
ство в сферата на иновациите и дигита-
лизацията, удвояване на стокообмена, 
както и за подпомагане на фирми от 
двете страни да излязат на трети пазари.

Министър Попович посочи от своя 
страна, че България е партньор, с който 
сръбската страна иска да подобри 
сътрудничеството, особено в новите 
технологии и иновациите, както и между 
малките и средни предприятия.

В края на заседанието на междупра-
вителствената комисия двамата съпред-
седатели подписаха протокол, в който се 
идентифицират мерки за разширяване 
на сътрудничеството в редица области от 
взаимен интерес, като търговия и инве-
стиции, иновации, енергетика, туризъм, 
селско и горско стопанство, транспорт, 
информационни технологии и дигита-
лизация, регионално развитие, трансгра-
нично сътрудничество и други.

Подписан бе и Меморандум между 
Изпълнителната агенция за малки и 
средни предприятия и Иновационния 
фонд на Република Сърбия.

Информацията е превзета от сайта на 
Министерството на икономиката на Р 
България.

Подготвил П.Л.Р.

Срещата Борисов - Тръмп 
На 25 ноември българският мини-

стър-председател Бойко Борисов 
се срещна с президента на САЩ 
Доналд Тръмп в Белия двор. По време 
на срещата в Овалния кабинет, която 
продължила повече от два часа, те 
обсъдили редица важни въпроси.

Доналд Тръмп заяви, че е готов да 
посети България, ако бъде поканен. 
Двамата лидери се договориха да 
работят за отпадане на американските 
визи за български граждани. Подписаха 
и два документа - Рамка за стратегическо 
партньорство и Общо изявление. Те 
определиха ролята на България за реги-
онален газоразпределителен център на 
Балканите. Американският президент 
обяви, че България е страхотен съюзник 
на САЩ.

След срещата българският премиер 
обяви, че Доналд Тръмп най-вероятно 

ще посети България и ще говорят за 
отпадане на визите за български граж-
дани.

Борисов и Тръмп договорили и създа-
ването на Военноморски координаци-
онен център във Варна в подкрепа на 
инициативата на НАТО за адаптирано 
предно присъствие.

Президентът Тръмп заяви, че 
САЩ оценяват високо лидерството на 
България в справедливото увеличение 
на средствата за отбрана, закупуването 
на изтребителите Ф-16 и обеща помощ в 
борбата с корупцията.

Това е второто посещение на 
премиера Бойко Борисов по покана на 
американски президент. През 2012 г. той 
се срещна с 44-ия американски прези-
дент Барак Обама.

С.Дж.
Протест в Пирот 

Таксиметровите шофьори 
срещу мигрантите 
В Пирот тези дни протестираха местни таксиметрови шофьори срещу пове-

дението на група мигранти, настанени в пиротския приютен център, които 
колежката им Наталия Рангелова (24 г.) тормозили словесно и физически. 

Шофьорите се събраха пред приютния център в местността „Четвърти кило-
метър“ и поискаха от ръководителите на общината да настояват мигрантите да се 
махнат от Пиротско. 

Кметът Владан Васич апелира за толерантност. Изпрати водача на общинския 
Съвет за сигурността да проведе разговори с таксаджиите и с мигрантите и да 
опита да примири страстите.  

Наталия Рангелова пред пиротски журналисти разказа, че мигрантите влезли в 
колата й с цигари и й заповядали да ги закара до „Четвърти километър“. След като 
ги помолила да хвърлят цигарите, те започнали да я обиждат и псуват, докато един 
от тях я хванал за главата и с цигара започнал да й пали косата. 

Б. Д.
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Д-р Никола Йорданов: 

„Ваксинирането 
срещу грип 
предизвика 
огромен интерес 
в общината”
Говорителят на царибродския Здравен 

дом д-р Никола Йорданов заяви, че 
ваксинирането срещу грип тази година е 
предизвикало голям интерес в общината. 
Здравният дом първоначално е получил 
580 дози на ваксината, но се е наложило 
да поиска още 50, така че през тази есен 
са ваксинирани общо 630 царибродчани.

Лекарят каза, че ваксинирането 
е проведено от 15 октомври до 20 
неоември, който срок е оптимален, 
предвид, че пациентите със симптоми 
на грип главно се появяват през месец 
декември, а ефектите от имунизацията в 
организма се развиват в рамките на две 
до три седмици след ваксинирането. 

Според думите на лекаря ваксината 
срещу грип тази година е била с изклю-
чително качество, тъй като е четирива-
лентна, което по-рано не е било случай. 
Ваксината защитава от два вида вируси, 
предизвикващи грипни заболявания – 
вируса А и вируса, който предизвиква 
свински грип.

Йорданов сподели, че ваксинирането 
е най-ефикасният начин за защита от 
грипни заболявания. Ефектите от вакси-
нирането продължават между 6 и 12 
месеца. 

Б. Д.

Продаден хотел „Мир” 

Хотел „Мир” в Звонска баня бе 
продаден тези дни. Договора склю-

чиха сега вече бившият собственик Йовча 
Голубов и бизнесменът по потекло от 
северномакедонския град Струмица, 
който от десетилетия живее и работи в 
Швейцария, Тони Гърчев. 

Стойността на сделката, поне за 
журналистите, остана тайна, тъй като 
двамата бизнесмени запазиха правото си 
да не съобщават сведението публично. 

Както пред журналисти заяви дирек-
торът на Туристическата организация в 
Бабушница Милан Стаменкович, Гърчев 
споделил намерението си да ремонтира 
хотела, ако това изобщо е възможно, и 
покрай него да построи още един обект 
за почивка на гости. Най-напред обаче 
ще обърне внимание към възстано-
вяването на откритите басейни, която 
дейност би трябвало да бъде завършена 
през лятото следващата година. Цялост-
ното възстановяване на туристическия 
обект, съответно комплекса, би трябвало 
да завърши през 2021 година. 

Нека да припомним, че някогашното 
публично Гостилничарско-туристическо 

предприятие „Пирот”, в рамките на 
което хотел „Мир” работеше допреди 
15-ина години, го бе дало под наем на 
частник. Той обаче вместо да го управ-
лява като добър домакин, предприе 
действия, с които го доведе до разруха. 
След това го купи частникът по потекло 
от този край Йовча Голубов, който май 
не разполагаше с достатъчно финансови 
средства да го съживи. 

Въстановяването на хотел „Мир” в 
Звонска баня несъмнено би способствало 
до голяма степен за икономическото 

оживяване на този край. За трудоспо-
собните жители в района би се открили 
работни места, докато селскостопанските 
производители би получили шанс да 
продават продуктите си на хотела, както 
и на гостите му поотделно. 

Както неофициално узнаваме, усилия 
хотелът да бъде продаден, съответно 
купен от страна на друг бизнесмен, са 
положили и ръководители на Бабуш-
нишка община, включително и кмети-
цата Сладжана Николич. 

Б. Д. 

На 9-ти декември в Босилеград 

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. 
Община Босилеград отправи покана 

за участие в публичен дебат относно 
решението за изменение и допълнение 
на решението за местни комунални 
такси, решението за изменение и допъл-
нение на решението за такси за пребива-
ване, както и за проектопредложението 
на общинския бюджет за 2020 година с 
проекции за 2021 и 2022 година.

Проекторешенията за изменения на 
решенията за местни комунални такси 
и такси за пребиваване могат да се 
разгледат в помещенията на местната 
данъчна администрация към Общин-

ската администрация на Община Боси-
леград в офис номер 17, всеки работен 
ден между 12 и 14 часа, а достъп до 
проекторешението за бюджета на 
Община Босилеград заинтересованите 
ще имат всеки делничен ден от 12 до 14 
часа в Службата за бюджет - офис номер 
12.

Всички заинтересовани юридически 
и физически лица могат да представят 
своите забележки и сугестии по проек-
топредложенията на тези решения в 
писмена форма до 10 часа на 9.12.2019 
година, чрез офиса на Общинската адми-

нистрация на Община Босилеград, или 
по електронната поща на Общинската 
администрация. 

Общественият дебат ще се проведе 
на 9-ти декември от 12 часа в залата на 
Общинската администрация на Община 
Босилеград, когато всички юридически 
и физически лица ще имат възмож-
ност да представят своите забележки и 
предложения. Предложенията могат 
да се предоставят в периода от 25.11. до 
9.12.2019 година. Забележките и суге-
стиите, които пристигнат след опреде-
ления срок, няма да бъдат разглеждани.

П.Л.Р. 

Цариброд 

Асфалтиран 
пътят от 
Желюша до 
Поганово 
През миналата седмица бе завър-

шено асфалтирането на пътя, който 
свързва селата Желюша и Поганово. 
Според предварителния план, работите 
трябваше да приключат до края на тази 
година, но строителите бяха усърдни и 
задачата си изпълниха много по-рано. 

Миналата година бе асфалтиран 
участък от пътя с дължина четири кило-
метра, докато тази есен бе финализирана 
работата с полагането на асфалт на оста-
налия участък с дължина 6, 6 килиметра. 
Дейностите проведе предприятието АД 
„Друмови” от Пирот, докато финансови 
средства за целта, около 125 милиона 
динара, отпусна публичното предпри-
ятие „Пътищата на Сръбия”. 

Асфалтовата настилка е с широчина 
3, 5 метра. С ограничителните ивици 
обаче пътят е широк един метър повече - 
четири и половина метра. Дебелината на 
асфалта е 6 сантиметра. 

Оглед на пътя от Желюша до Пога-
ново тези дни направиха кметът на 
Царибродско д-р Владица Димитров и 
помощникът му за комунални дейности 
и пътна инфраструктура Жан Цоневич. 
Пред журналисти и двамата изразиха 
удовлетворението си от качеството и 
темпа на проведените работи. 

Б. Д.

Нов собственик е Тони Гърчев 
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„Рапорт” от Старческия дом 

ВСИЧКО ПО ГРАФИК... 
Тези дни посетихме Старческия дом 

в Цариброд. Представители на 
различни инспекции напоследък често 
го визитират, научихме вече от първия 
ни контакт със заетите. Критериите за 
престой на старите хора във ведомства от 
този вид в Сърбия стават все по-строги. 
Една инспекция неотдавна на ръковод-
ството на дома наложила да поправи 
врата. Всъщност да я промени и сложи 
нова, съвременна, от PVC материал. В 
момента на нашето посещение тъкмо 
бе дошъл и майстор за врата. „Всичко 
трябва да пасва на клиентите”, бе комен-
тарът, споделен на глас, от една слижи-
телка от административния отдел.

Понастоящем в дома са настанени 
90 клиенти или, както официално там 
ги наричат, ползващи услугите. Макси-
малната мощност е с два човека повече 
– 92-ма души могат да бъдат настанени. 
Положението е такова, броят посто-
янно варира, предвид, че клиентите 
главно са хора на преклонна възраст, 
едни си „отиват”, други пристигат... Има 
и списък на чакащите да се настанят 
старци, но той в момента не е много 
дълъг. 

Директорката Габриела Петрова, 
по професия дефектолог, е на челния 
пост от няколко месеца. Каза, че вече е 
влязла напълно в тънкостите на рабо-
тата и добави, че е имала късмет поради 

факта, че във ведомството работи с абсо-
лютни професионалисти. „И не само 
че са професионалисти, но работата си 
вършат с ентусиазъм и любов”, подчерта 
тя. 

В момента заетите са 32-ма. 9 от тях 
са медицински сестри, 3 са гледачки 
на болни възрастни хора, има и една 
лекарка...

Макар че ведомството не е пряко свър-
зано с местното самоуправление (става 
дума за републиканско, а не за общинско 
ведомство), директорката сподели голя-
мото си удовлетворение от начина, по 
който представителите на общинската 
администрация се отнасят към ведом-
ството и към нея като директор лично. 
Когато я питахме доволна ли е от това 
сътрудничеството, даде ни следния 
отгвоор: „Практически те не се нуждаят 
от нас и от мен лично, но се случват 
моменти, когато са нужни на ведом-
ството, съответно на мен, като дирек-
торка. И винаги, когато се обърна към 
тях във връзка с преодоляването на опре-
делен проблем, са отзивчиви и готови да 
помогнат”. 

По темата за инвестициите през тази 
година се похвали, че са уредени за 
лятна почивка и отдих помещенията в 
мансардната част на сградата и че е купен 
нов хладилник за медицинските сестри 
(в него те слагат предимно определени 

медикаменти). Съответна инспекция 
неотдавна наложила на дома да направи 
т. нар. стая за изолиране, в случай да се 
появи някаква епидемия. В скоро време, 
каза директорката, ще направим и такава 
стая, напомняйки, че преди месеци във 
ведомството имало епидемия на конюк-

тивит, когато такава стая била повече от 
необходима. 

А във връзка с асансьора, който от 
години се оповестява, но засега все още 
го няма, сподели, че тази година не е 
можал да се вгради, но следващата би 
трябвало да бъде реализиран и този 
проект, който ще е от голямо значение, 
особено за  неподвижните клиенти. 

Както е известно, в дома имат три 
категории ползващи услугите, опреде-
лени от, както това официално се разра-
ботва и дефинира със съответен доку-
мент, „степента на психофизическото 
състояние на клиентите да се грижат 
за себе си и да участват в активностите 
в рамките на живота в общността.”В 
първата категория са т. нар. „незави-
сими” клиенти, съответно тези, които 
могат да се движат самостоятелно. 
Цената за тях е 24 859 динара месечно. За 
т. нар. „полузивисими”, т.е. тези, които 
все пак се нуждаят от някакъв вид помощ 
на служителите в дома, цената е 25 892 
динара, докато за т. нар. „зависими”, 
съответно – неподвижните клиенти, 
цената е 34 073 динара на месец. 

Цените за престоя в зависимост от 
степента на зависимостта определя и 
съгласува съответното сръбско министер-
ство. На ползващите услугите на месечно 
ниво се падат и джобни пари (сръб. 
џепарац), които се определят с решение 
на Центъра за социални грижи, докато 
сумата за тази цел всеки месец определя 
и съгласува министерството. 

Б. Димитров 

Босилеград

Публичен търг за отдаване под 
наем на земеделски парцели 
държавна собственост
Община Босилеград обяви публичен 

търг за отдаване под наем на земе-
делски парцели държавна собственост 
на територията на общината за срок от 
10 години. Решението за обявяване на  
публичния търг е взел кметът Владимир 
Захариев, съгласно Закона за земе-
делски площи, Правлника за условията 
и процедурата за отдаване под наем на 
земеделски земи държавна собственост 
и Решението за определяне на компе-
тентен орган за провеждане на проце-
дурата за отдаване под наем на такива 
парцели.    

Става дума за земеделски земи 
държавна собственост във всички села на 
територията на общината, които преди 
са били собственост на общественото 
предприятие „Напредък”. Както узна-

ваме, на територията на Босилеградска 
община има над 15 хиляди такива 
парцела, чиято обща площ възлиза на 
над 10 хиляди хектара.    

Подробна информация във връзка 
с условията за вземането под наем на 
тези имоти заинтересованите могат да 
получат в Общинската администрация 
- в офиса на Общинския съвет, всеки 
работен ден от 9 до 14 часа. Срокът 
за подаване на заявки за участие в 
публичния търг изтича на 6-ти декември. 

Публичният търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на парцелите е 
насрочен за 11 декември в 13 часа в сгра-
дата на Общинската администрация в 
Босилеград.

П.Л.Р.

Фотооко 

Нови яворови 
дървета 
Царибродското предпри-

ятие „Комуналац” тези дни 
проведе акция по подменянето 
на реда на дърветата по тротоа-
рите в централната улица. 

З а с а д е н и  б я х а  д е с е т к и 
фиданки от явор. 

Б. Д. 
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НОВИНИ ОТ ОБШИНИТЕ
Инвеститор от Китай 

Работни места за 
20-ина души 
В Цариброд пристигна още един инве-

ститор в стопанската сфера. Става 
дума за китайката Меи Ту, с която мест-
ното самуправление тези дни сключи 
договор за наемане на общински поме-
щения, в които тя възнамерява да открие 
текстилен цех. 

Помещението е в рамките на сградата 
на улица „Балканска”, срещу жп гарата. 
Има малко над 200 квадратни метра и за 
наема китайката ще заделя 18 450 динара 
на месечно ниво. В съответствие с разпо-
редбите на сключения договор Меи Ту 
ще плаща и сметката за комуналните 
услуги, както и за електрозахранването. 

Меи Ту от няколко години е собстве-
ничка на фирмата „Ючен” в Пирот, в 
която са настанени на работа 50-ина 
души. В бъдещия цех в Цариброд възна-
мерява да приеме 20-ина работници.

Продукцията на фирмата се пласира 
на сръбския пазар, но собственичката 
възнамерява да задвижи производство и 
за пазара в България. Местоположението 
на Цариброд й пасва, както и възмож-
ността да работи в безмитния режим в 
рамките на Свободна зона „Пирот”. 

Б. Димитров 

Инициативи 
За откриване на магазин 
„Мейд ин Цариброд” 
На неотдавна проведеното заседание 

на представители на местната адми-
нистрация и американската агенция за 
международното развитие (анг.USAID) с 
овощари, градинари и пчелари от Цари-
бродско, бе подета инициатива в града да 
се открие магазин, в който би се предла-
гали продукти, произведени от посоче-
ната група селскостопански производи-
тели. 

Представители на местната админи-
страция оцениха, че идеята е реална, но 
е необходимо, както изтъкнаха, в пред-
стоящия период от няколко месеца да 
се изготви проект и бизнес програма за 
магазина, както и анализ на разходите 
му, след което решение по въпроса ще 
вземе Общинският изпълнителен съвет. 

Б. Д. 

Новини от царибродското 
сдружение на пенсионерите 

Гостуване в Годеч 
Група от 20 царибродски пенсионери 

гостува в българския крайграничен 
град Годеч по случай Деня на христи-
янското семейство. Царибродчани по 
традиция присъстват на тържеството, 
което по случай верския празник 
ежегодно организират колегите им от 
Годеч. 

Царибродското сдружение на пенси-
онерите е побратимено с годечкото и то 
е единственото пенсионерско сдружение- 
побратим от България. 

Хуманитарни 
пакети 
В Сдружението изготвят списъци на 

социално застрашени членове, които 
ще получат хуманитарни пакети. Пред-
видено е такава помощ да се даде на 100 
членове. Основното условие за получа-
ване на пакета е пенсията на членовете 
да не надминава сумата от 13 хиляди 
динара. 

Средства за пакетите са отпуснати 
от ПИО-фонда, както и от хазната на 
самото Сдружение. Стойността на един 
пакет възлиза на около 700 динара. Той 
съдържа три артикула – олио, брашно и 
захар. 

Дейност на 
Актива на жените 
Активът на жените към цариброд-

ското сдружение на пенсионе-
рите всяка сряда организира общуване 
на жените - членки. Общуването се 
провежда в Клуба на пенсионерите в 
следобедните часове. 

Председателката на Актива Елка Соко-
лова изрази удовлетворението си от броя 
на пенсионерките, които присъстват. 
Прикани всички жени от сдружението, 
които имат възможност, да присъстват, 
тъй като, както каза, това е добър шанс 
да се разтоварят от всекидневните задъ-
лжения. 

Б. Д. 

В босилеградския пункт за поддържане на регионалните 
пътища

ПОДГОТВЕНИ ПОСРЕЩАТ ЗИМАТА
В пункта за поддържане на регио-

налните пътища в босилеградска 
община, който е в състав на предприя-
тието „Крушевац пут АД”, са извършили 
всички необходими подготовки за работа 
в зимни условия. Това потвърди шефът 
на пункта Зоран Рангелов, подчерта-
вайки, че са готови да отговорят на 
всички предизвикателства през зимния 
сезон. 

- Разполагаме с 200 тона каменни 
фракции и 200 тона сол за посипване на 
пътищата. Подсигурена е и необходима 
механизация - два камиона-снегорини, 
багери за пробиване на снежни преспи 
и друга механизация, изтъква Рангелов 
и добавя, че въз основа на договора с 
Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища на Община Босиле-
град, запасите от сол, каменни фракции 

и друг материал, както и механизацията, 
от този сезон са поместени в двора на 
бившата „Лукара. 

В момента в пункта са ангажирани 7 
работници, а подготвен е и план за дено-
нощно дежурство през зимните месеци. 
В зависимост от климатичните условия 
ще бъде нает и допълнителен персонал, 
казва Рангелов.  

Освен регионалния път от Божица до 
граничния преход „Рибарци“, босиле-
градският пункт поддържа и участъците 
от Босилеград към Горна Любата, Дукат 
и Голеш, една част от които са без асфал-
това настилка. 

От пътното предприятие апелират 
към шофьорите да карат разумно и да 
спазват правилата за движение в зимни 
условия.

П.Л.Р. 

Дарение от Посолството на САЩ

Нов ултразвуков апарат за 
босилеградския Здравен дом
Босилеградският Здравен дом се сдоби 

с нов ултразвук, дарение от Посол-
ството на САЩ. Става дума за най-нов 
модел апарат General Electric, който 
Американското посолство предостави 
въз основа на иска на общината.

- Иска лично предадох на посланик 
Кайл Скот при посещението му в Боси-
леград миналата година по повод откри-
ването на новопостроения обект на 
службата за спешна медицинска помощ 
към Здравния дом, чието изграждане 
финансираха Посолството на САЩ и 
Община Босилеград. Доволен от доброто 
отношение и изключителното гостопри-
емство на Босилеградска община към 
мигрантите, посланикът тогава ни пред-
ложи да изберем какво дарение искаме 
да ни направи Американското посол-
ство. След обстойни дискусии общин-
ското ръководство реши, че здравеопа-

зването представлява  приоритена област 
и затова, след консултации с директора 
на Здравния дом д-р Горан Василов и 
сътрудниците му, избрахме ултразвуков 
апарат, който да бъде достъпен на всички 
пациенти от нашата община, каза кмета 
Владимир Захариев. 

Той изказа голяма благодарност към 
американското дружество за сръбско-а-
мериканско приятелство, към Драгана 
Сотировски, сътрудниците от общината 
и особено към координатора по проекта 
Даниел Зарев, които, както изтъкна, са 
дали голям принос за осъществяване на 
дарението. 

Директорът на Здравния дом Горан 
Василов заяви, че благодарение на това 
дарение здравното заведение в Босиле-
град разполага с изключиелно качествен 
съвременен ултразвуков апарат, какъвто 
в Южна Сърбия има само в Клиничния 

център Ниш. Ултразвукът ще влезе в 
употреба малко преди Нова година, след 
като лекарите-специалисти преминат 
обучение и след като бъде осигурена 
кардиологична сонда, подчерта той.

В момента Здравният дом в Белград 
разполага с 4 ултразвукови апарата, 

предназначени за службата за педиа-
трия, спешна медицинска помощ, гине-
кология и рентгенология, както и с един 
преносим ултразвуков апарат за гинеко-
логичното отделение. 

П.Л.Р.
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Босилеград бе домакин на отборното първенство по тенис на 
маса за кадети и юноши

Участваха над 200 
състезатели от 36 отбора
Босилеградският отбор по тенис на 

маса „Младост” през уикенда бе 
домакин на тазгодишното отборното 
първенство по тенис на маса за кадети 
(до 15-годишна възраст) и юноши (до 
18-годишна възраст) на Асоциацията 
по тенис на маса на Централна Сърбия. 
Състезанието се проведе в спортната зала 
на Основното училище „Георги Дими-
тров. 

Шампиони при кадетките станаха 
тенисистките от отбора „Спин” от Ниш, 
на второ място се класира „Бело поле - 1” 
от Сурдулица, а трето зае вторият състав 
на „Бело поле”. 

При кадетите триумфира „Напад” 
от Крушевац, второ място зае „Хайдук 
Велко” от Неготин, а трето спечели 
„Бело поле” от Сурдулица. 

Шампионската титла при момичетата 
до 18-годишна възраст спечели „Стони” 
от Ниш, на второ място се класира 
„Хайдук Велко” от Неготин, а трето заво-
юваха тенисистките от „Бело поле - 1” от 
Сурдулица.

В мъжката конкуренция при юношите 
титлата спечели „Хайдук Велко” от 
Неготин, вицешампиони станаха тени-
систите на „Джердап” от Кладово, а на 
трето място се класира отборът „Първа 
петолетка” от Тръстеник.

В състезанието участваха над 200 тени-
систи от 36 отбора от Централна Сърбия. 
11 отбора участваха в състезанието 
при кадетите, 7 при кадетките, 14 при 
юношите, а в състезанието за момичета 
до 18-годишна възраст се надпреварваха 
4 отбора.    

Най-успешните състезатели бяха 
наградени с купи и медали, a разноските 
за организация на състезанието изцяло 
пое Община Босилеград. 

Поздравявайки присъстващите на 
откриването, председателят и треньорът 
на босилеградския отбор по тенис на 
маса Никола Талески каза:

- Имам особена чест и удоволствие да 
ви поздравя от името на нашия отбор 
по тенис на маса „Младост“ и да ви 
пожелая приятно прекарване в Босиле-
град. Надявам се, че всичко ще премине 
по най-добрия начин и че този турнир 
ще бъде най-масово и най-добре орга-
низирано отборно първенство за кадети 
и юноши в Централна Сърбия през 
последните 15 години. Искам да благо-
даря на Асоциацията по тенис на маса 
на Централна Сърбия, която ни довери 
организацията на това престижно състе-
зание. Изказвам голяма благодарност 
към Община Босилеград начело с кмета 
Владимир Захариев, към Спортния 
съюз на Община Босилеград и Наци-
оналния съвет на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия, без чиято 
подкрепа нямаше да успеем да органи-
зираме този турнир, изтъкна Талески.

От името на Асоциацията по тенис на 
маса на Централна Сърбия присъства-
щите поздрави Желко Димитриевич, 
член на Председателството на асоциа-
цията. 

- Изказвам благодарност към босиле-
градския отбор по тенис на маса и към 
кмета Владимир Захариев за отличната 
организация на турнира. Нашата асоци-
ация по тенис на маса и занапред ще се 
старае да подкрепя усилията и инициа-
тивите на босилеградския отбор. Поже-
лавам успех на всички състезатели, каза 
между другото Димитриевич.  

В поздравителното си слово кметът 
Владимир Захариев изтъкна:

- От свое лично име и от името на 
Община Босилеград поздравявам 
всички участници и отбори. Като 
млад и аз упражнявах тенис на маса 
и много обичам този спорт. Искам да 
подчертая, че когато станах кмет, в Боси-
леград съществуваше само един спорт 
- футбол, а от футбола пък започнахме 
да развиваме и други спортове. Начело 
на Спортното дружество „Младост“ 
застана Стефан Стойков, сегашният 
председател на Националния съвет 
на българското национално малцин-
ство в Сърбия и тогава започнахме да 
формираме редица спортни секции и 
отбори. В момента в Босилеград съще-
ствуват 27 спортни секции и отбори, в 
които безплатно упражняват над 1 000 
деца и младежи. Имам голяма чест и 
удоволствие, че заедно с хората, които 
са ангажирани за популяризиране и 
развиване на спорта в нашата община, 
днес откривам този престижен турнир. 
Благодаря и на председателя и треньора 
на нашия отбор по тенис на маса Никола 
Талески, който е изключително деятелен 
и постоянно се ангажира да създава 
по-добри условия за своя отбор. Искам 
да подчертая, че без Стефан Стойков, 
без председателя на Спортния съюз на 
Община Босилеград Владица Мана-
сиев и без всичките треньори и ръково-
дители на спортните секции и отбори, 
спортът в нашата община със сигурност 
нямаше да се развива с такава скорост и 
да бъде безплатен и достъпен за всички 
и нямаше да имаме възможност днес 
да организираме едно такова мащабно 
състезание. Благодаря и на директора на 
ОУ Методи Чипев, който ни предостави 
училищната зала, а надявам се през тази 
зима да завършим изграждането на голя-
мата спортна зала, в която догодина да 
организираме републиканско първен-
ство.

В края на изказването си Захариев 
добави: 

- Деца, обичайте и упражнявайте този 
спорт, понеже той ви дава възможност 
да срещнете нови приятели, а човек е 
богат толкова, колкото приятели има, а 
не колкото пари притежава. Пожелавам 
успех на всички участници, а ние босиле-
градчани усърдно ще подкрепяме нашия 
отбор, понеже, макар че сме фенове 
на Звезда или Партизан, нормално е 
че най-много си обичаме нашия отбор 
„Младост”, каза той.

П.Л.Р.

На международно съревнование в Тетово 

Златен медал за качеството на 
ливадния мед „Андреевич” 
На неотдавна проведеното между-

народно пчеларско съревнование 
в северномакедонския град Тетово, 
пчелинът на царибродското семей-
ство Андреевич получи златен медал 
за качеството на ливадния мед. В сърев-
нованието участваха около 250 пчелари 
от 15-ина страни. Оценявано бе не 
само качеството на меда, но и на други 
пчеларски продукти. На най-успешните 
бяха връчвани златни, сребърни и брон-
зови медали. 

Пчелинът на семейство Андреевич се 
намира в с. Прача, на 12-ина колометра 
от Цариброд, на надморска височина от 

950 метра. В него имат 50-ина кошера. 
Покрай ливадния мед, семейството 
произвежда и прополисови капки, както 
и кремове. 

Освен златото в Тетово, Андрее-
вичи през тази година спечелиха още 
два златни мадала за качеството на 
ливадния си мед на съревнования във 
Велико село край Пожаревац и в Ново 
бърдо в Космет. Преди няколко седмици 
този техен пчеларски продукт получи 
сребърен медал на Международния 
панаир на пчеларството в Тузла в Босна 
и Херцеговина. 

Б. Д. 

Съгласно членове 50 и 51 б. от Закона за планиране и строителство („Държавен 
вестник на РС» ном. 72/2009, 81/2009 - измен., 64/2010 - решение УС, 24/2011, 
121/2012, 42/013- решение УС, 50/013 решение УС, 98/013 решение УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19), Общинската администрация на Община Босилеград

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП

ДО ПЪРВОТО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
ЗА ГЕНЕРАЛНА РЕГУЛАЦИЯ НА БОСИЛЕГРАД

Публичният достъп до първото измененение и допълнение на Плана за Генерална 
регулация на Босилеград ще се проведе от 03.12.2019 година до 17.12.2019 година. През 
периода на публичния достъп планът ще бъде изложен в помещенията на Общинската 
администрация в Босилеград на ул. „Георги Димитров“ № 82, в канцелария № 17, където 
ще бъде осигурен безплатен достъп за граждани всеки работен ден от 11 до 14 ч., а ще 
бъде представен и на уебсайта на Община Босилеград. По време на публичния достъп 
всяко юридическо и физическо лице има правото да представи писмена забележка, суге-
стия и предложение относно плана на адрес на Общинската администрация Босилеград.

Заседанието на Комисията по планиране ще се проведе на 18 декември 2019 година 
с начало в 14.30 ч. в залата на Община Босилеград. На публичното заседание на Коми-
сията по планиране на Общинската скупщина в Босилеград всички присъстващи юриди-
чески и физически лица, които са представили възраженията си по плана в писмена 
форма, могат да дадат своите обяснения пред комисията по време на публичния дебат.

Докладът на Комисията за публичен достъп е неразделна част от обосновката на пред-
ложението за плана и заедно с плана се представя на компетентния орган на Община 
Босилеград за одобрение. 

Общинска администрация Босилеград

Разрушителен трус в Албания
Земетресение с магнитуд 6,4 по 

скалата на Рихтер разтърси крайбре-
жието на Албания. Епицентъра на труса 
бе леко на запад от столицата Тирана, 
а случи се в ранните сутрешни часове 
миналия вторник. Стотици вторични 
трусове, някои с магнитуд над 5,0, 
разтърсиха вече повредените сгради и 
изплашиха допълнително жителите.

Предварителните данни показват, 
че над 1465 сгради в столицата Тирана 
и около 900 в близкия град Дуръс са 
били сериозно повредени от труса. 
Около 2000 души са ранени, а най-малко 
четири хиляди са без дом. Около 2 500 
души са приютени в хотели, а други 
са отишли в съседно Косово или са се 
преместили в източните райони на 
Албания.

Европейският съюз остава на разпо-
ложение на Албания след земетресе-
нието, но съдействат и другите страни от 

Европа.
Президентът на Сърбия Александър 

Вучич изпрати съболезнователно писмо 
до президента на Албания Илир Мета 
и министър-председателя Еди Рама по 
повод силното земетресение в страната 
и предложи помощ за справяне с после-
диците от него. Вучич изрази готов-
ност Сърбия да помогне в рамките на 
своите възможности за отстраняване на 
последиците от това тежко природно 
бедствие. Спасителни екипи от Сърбия 
вече действат в Албания.

Българският Червен кръст изпрати 
материална помощ за 5000 души и 
обеща помощ от 200 000 лева.

Сеизмолозите очакват, че вторични 
трусове могат да бъдат усещани на 
Балканите с продължение повече от 
месец.

С.Дж.
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КУЛТУРА
НБ 78-6 (бранко йотев) 

ЛИТЕРАТУРАТА НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ 
ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Пише: д-р Бранко Йотев 

Когато говорим за литературно 
творчество на българите в Сърбия, 

някои предполагат още в началото, 
че това е една провинциална, стра-
нична, местна литература, която не 
може да достигне високи постижения 
и не преследва големи цели. По име 
тя наистина е малцинствена и затова 
създава предубеждението, че е нещо 
незначително и малко. Но колкото и да 
има такъв признак, все пак в нея можем 
да открием някои истински големи 
постижения в областта на литератур-
ното творчество. Тази литература е отра-
жение на един живот и на една истори-
ческа съдба, сполетяла този край. Без нея 
ние бихме били още по-назад в своето 
културно развитие. Тя съществува, тук, 
наблизо, за мнозина може би незабеле-
жима, но самият факт на съществуването 
й доказва, че все пак я има, че ние, като 
българи, сме живи, творим и се борим 
да запазим своите български традиции, 
духовност и национално достойнство 
извън пределите на България. 

Когато говорим за съвременната лите-
ратура на българите в Югославия, не 
можем да пренебрегнем историческите 
дадености, които водят до сегашното 
й състояние. Основното е, че нямаме 
наследствена литература отпреди 
войната, защото интелигенцията напуска 
този край, след като той минава в преде-
лите на Югославия. Авторите с потекло 
оттук също го напускат. Затова не можем 
да ги считаме за част от малцинстве-
ната литература, а като неделима част 
от българската национална литература, 
поради което не можем да говорим  
за каквато и да е традиция отпреди 
войната. Нейните автори обаче имат 
възможност да вземат по малко от опита 
и постиженията на световните литера-
тури и така да направят нова и млада, 
но стойностна литература. Друг въпрос 
е дали тези автори, които са в състояние 
да се възползват от тази възможност, са 
достатъчно, за да започнат, необреме-
нени от традиция, да творят истински 
стойностна нова литература. И така, 
младата литература на българите в 
Югославия започва своето развитие в 
трудни, а понякога - и в невъзможни 
условия, след края на Втората световна 
война, под влияние на останалите 
малцинствени литератури в Югославия. 
При това в тези краища тогава още 
липсва утвърдена интелигенция (мало-
бройната предвоенна интелигенция вече 
е напуснала родния край и е отишла в 
България), а местната нова интелигенция 
е в своя начален период на формиране 
и едва прави първите си крачки. Затова 
начеващите автори много внимателно 
подхващат теми, които в други лите-
ратури са залегнали отдавна. Първите 
литературни опити не постигат голям 
резултат, повечето дори не се и запазват. 
След Втората световна война полека се 
започва с литературна дейност, най-вече 
стихотворения и разкази, и то най-на-
пред в училищните стенвестници, а след 

това и в „Глас на българите“ - вестник на 
българите в Югославия, който се появява 
през януари 1949 г. и който шест години 
по-късно престава да излиза, най-веро-
ятно по политически причини - времето 
вече е такова, че Сталиновата политика 
за засилена пропаганда сред българите 
в Югославия вече е ненужна. Основното 
за литературния процес от това време е, 
че писателите, макар и да са предимно 
от селски среди, са хора с различни 
професии - от работници до учители. 
Те са хората, които поставят неговото 
начало, и оттогава до днес литератур-
ният подем продължава. 

Естествено е, че литературата на 
българите в Югославия е малка и най-на-
пред се развива под влияние на югослав-
ската литература. Което не означава, че 
тя не е българска. Разбира се, тя запазва 
някои особености и не се възползва 
много от традициите на световните 
литератури, а само от югославската и 
донякъде - от българската. Всичко това 
е заради спецификата на нашия народ, 

на проблемите му и условията, в които 
живее. Малцинствената литература не 
може да възприеме веднага световните 
литературни ценности, а изразява своя 
собствена характеристика, която е нега-
тивна, тоест основната й отлика е, че се 
затваря в собствения си регионален свят. 
В него тя няма кой знае каква възмож-
ност за развитие - насочена е към селото 
и селските проблеми, развива лирика 
за родното, както и кратка проза. Но с 
новото време идват и повече възмож-
ности, появяват се новели, а след тях 
романи, драми и критика - всички те не 
достигат високо ниво, особено романът 

и драмата, така и си остават в сянка и 
не надминават тогавашното си ниво чак 
до ден днешен. С откриването на Изда-
телство Братство се създава възможност 
за по-голямо развитие на писателите. 
Определени автори пишат и на сръбски, 
за да се чуе за нашата литература, но 
без особен успех. Единствено Детко 
Петров, който пише на сръбски, полу-
чава някакво признание от критиката. 

Други автори, които пишат само на 
български, получават известно внимание 
и  признание в България, но главно през 
последните години. 

Българската литература в Сърбия 
започва развитието си с поезия и къси 
прозаични творби - за някои достатъчна 
характеристика да я определят като 
млада, регионална, провинциална, 
маргинална и малцинствена. Въпреки че 
някои й дават тези признаци, в литера-
турно-историческото оценяване не могат 
да съществуват два критерия - един за 
„малцинствените“ и „регионални“ лите-
ратури, а друг за националните литера-
тури, защото едно литературно произве-
дение или е, или не е художествено, неза-
висимо от това кой и къде го е написал. 
Не трябва никого да убеждаваме във 
високите стойности на нашата литера-
тура и по този начин да се лъжем, но 
не трябва и да мислим, че нашата лите-
ратура е неминуемо „слаба“ и „провин-
циална“. Дори и да живее в един регио-
нален свят и дори да не може да излезе 
от очертанията на своя регион, това не 
означава, че тя е „регионална“, „провин-
циална“ или „маргинална“  литература. 
Точното е, че регионалното не дава много 
простор за действие, но регионалното 
дава възможност за философска мисъл 
и нравственост,  мъдрост, за възвръ-
щане към общочовешките проблеми и 
истини, чувства и особености, а не сме 
в един изкуствен кръг и затова нашата 
литература не можем да квалифицираме 
като „малка“ и „регионална“. Не можем 
да я наречем и велика - за нейните харак-
теристики и стойностни творби това би 
било нескромно, но можем да й дадем 
заслужено място между националните и 
малцинствените литератури в света.  За 
да разберем какво означава да си писател 
в провинцията и в големия град, ще 
използваме казаното от писателя Детко 
Петров, който е живял и в провинцията, 
и в големия град: “Известно е, че има 
много писатели, които живеят и творят 
в малките места. Въпреки че също така 
малките места могат да представляват 
изкушение за писателя и по този начин 
той може да се загуби в провинцията. 
Причините не са прости и са различни 
за всеки писател. Във всеки случай за 
писателя е опасно (особено за писателя в 
неговото оформление), ако не поддържа 
връзки с други писатели и ако в течение 
на работата си не е подложен на строги 
съждения. Критериите на малките 
места могат да измамят и да подведат. 
Животът в провинцията има свой бавен 
темп, който залъгва и успива; който 
отвежда към странични релси. Накратко, 
провинцията не е стимулативна за писа-
теля. От друга страна, в провинцията 
животът по-лесно се наблюдава. Това 
е сцена, която може да се обхване с 
поглед, на която доста лесно се наблю-
дават отделните съдби. В големия град, 
в множеството и хаоса, по-трудно се 
наблюдава отделното лице и неговите 
връзки с другите хора“.

- продължава - 

„Бащата на Паганини“ в Цариброд
Една година след публикуването на 

книгата на Елизабета Георгив «Бащата 
на Паганини», най-накрая бе органи-
зирана промоция и в Цриброд. Макар 
и със закъснение, на промоцията 
присъстваха много почитатели на твор-
чеството на най-активната димитров-
градска писателка. «Бащата на Пага-
нини»  е първата книга, която Издател-
ство «Ново Братство» е публикувало в 
рамките на своята дейност, и отпеча-
тана е благодарение на финансовата 
подкрепа на Министерството на култу-
рата на Република Сърбия.

Книгата говори «за живота ни - такъв 
какъвто го живеем всеки ден, но и 
такъв,  какъвто бълбука нейде  дълбоко, 
дълбоко у нас, под кожата на види-
мото и възможното, под мускулите 
на обичайното, под скелета на позна-

тото. За нашите колебания, вътрешни 
спорове, грешки, залитания, за миговете 
на провали, за миговете за почти необяс-
нима еуфория, и възторг, и отчаяния, 
и раздвоеност...» - пише Петя Алек-
сандрова в послесловието на книгата 
«Дълбоко, дълбоко, под кожата на види-
мото».

За книгата вдъхновено говориха 
Донка Николова, учителка по български 
- методистка, Албена Милев - органи-
затор на литературните и културни 
програми в библиотеката «Детко 
Петров»  и Мила Васов - редактор 
на книгата. Откъси от книгата чете 
Анджела Делчев, ученичка в III клас на 
гимназията. 

На промоцията присъстваха около 40 
любители на словото. 

С. Дж.
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Кръгла маса в Цариброд 

За ролята на медиите в крайграничното 
сътрудничество 

Родното сдружение на граждани 
„Цариброд” от Ниш тези дни отчете 

дейност в Цариброд, като организира 
кръгла маса в рамките на проекта си под 
название „Културен център Цариброд: 
разширяване на мрежа на културни, 
информационни и литературни актив-
ности в Сърбия”. Проявата бе проведена 
благодарение на дотация, която сдру-
жението получи от Министерството на 
външните работи на Р България. Сътруд-
ничество при организирането й оказа 
Генералното консулство на България в 
Ниш. 

Освен водачите на сдружение „Цари-
брод“ – д-р Любен Алексов и Перица 
Стойчев, на заседанието присъстваха и 
генералният консул на България в Ниш 
д-р Едвин Сугарев, представители на 
медиите, които подготвят електронни и 
писани журналистически материали на 
български език – РТ „Цариброд”, ФАР, 
„Гласпрес”, „Ново Братство” и „Визия”, 
представители на КИЦ „Цариброд”, 
както и заинтересовани граждани.  

Официална тема на кърглата маса бе 
„Ролята на медиите в крайграничното 
сътрудничество”. 

Участниците анализираха (или поне 
се опитаха това да направят) обстанов-
ката във всеки от посочените медии 
поотделно. Констатирана бе трудната 
финансова ситуация във всичките медии, 
както и все по-трудното положение 
във връзка с намирането на млади и 
образовани хора, които са заинтересо-
вани да работят в тях, имайки предвид, 
както това изтъкна директорът на РТ 
„Цариброд” Драган Йовичич, факта, че 
младите хора, които журналистическата 
работа би можали да вършат с успех, 

все повече се определят поминъка си да 
търсят в чужбина, където се занимават 
с по-платени дейности и едва ли някой 
от тях след като веднъж си отиде, е готов 
и да се завърне в родното си място, като 
при това мислеше предимно на Цари-
бродско, но ситуацията е подобна, ако не 
и още по-тревожна, и когато става дума 
за Босилеградско. 

От изказванията на челните хора на 
сдружение „Цариброд” можеше да се 
разбере, че те имат неспорни симпатии 
към медиите на българското малцинство 
и са готови да им помогнат с опреде-
лени дейности, но май и самите не бяха 
наясно кои би могли да бъдат конкрет-
ните, насочени към осъществяването на  
целта. И двамата потенцираха проблема 
с рухването на някогашното Издателство 
„Братство”, което, освен вестник, публи-
куваше и детско списание, списание за 
култура, наука, изкуство и обществени 
въпроси, както и книги, но освен факта, 
че този проблем им тъжи, присъства-
щите не можаха да чуят конкретни 
предложения по какъв начин те, като 
представители на неправителствена 
организация, която съществува около 
20 години, би могли да помогнат в това 
отношение. Този факт обаче подсказа 
и за това, че обстановката в медиите на 
малцинството ни (не само в „Ново Брат-
ство”, като наследник на „Братство”) е 
доста трудна, така че лесни решения за 
преодоляването й не са в кръгозора. Д-р 
Любен Алексов в един момент дори си 
позволи да обвини политиците от реди-
ците на малцинството ни за трудната 
обстановка не само в медиите, но и в 
други сфери. Какво е тяхното отношение 
към медиите на малцинството свидетел-
ства и факта, че на кръглата маса нямаше 

нито един представител на компетент-
ните форуми на малцинството ни, вклю-
чително и представители на настоящата 
власт в Царибродска община, констатира 
между другото председателят на „Цари-
брод”. 

В твърде уравновесеното си, анали-
тично и обективно изказване за обстанов-
ката в медиите на българското малцин-
ство в Сърбия, генералният консул 
Сугарев между другото оцени, че обста-
новката е по-добра, поне в сравнение с 
периода преди той да започне да изпъ-
лнява дипломатическата си дейност в 
Сърбия: „Когато дойдох имаше само РТ 
„Цариброд”, след което се появи и „Ново 
Братсво”, ГЛАСПРЕС, ФАР и „Визия”, 
констатира той и добави: „Следователно, 
има движение в тази посока...”. 

Според дипломата медиите на 
малцинството ни в Сърбия не трябва 
само, както се изрази, да маркират съби-
тията, а и да ги анализират, да креират 
общественото мнение, както и да правят 
разлики между достойното и недо-
стойното, доброто и злото. Като изтъ-
кнат интелектуалец имаше съзнанието 
и за това, че такъв начин на отразява-
нето на събитията не предполага само 
кураж на журналистите и медиите, в 
които те работят, като цяло, но изисква 
и наличие на качествени журналисти. 
Макар че проблемът с кадрите в сферата 
на журналистиката май е и повече от 
очевиден (по всичко личи, поради обек-
тивни причини), генералният консул, 
вероятно поради факта да не обиди 
когото и да било от медийната сфера на 
малцинството ни, не пожела откровено 
да го каже. Дипломатически постъпи 
и когато говори за разликите в инфор-
мирането на медиите на малцинството 

ни, като каза, че вероятно става дума за 
въпрос на гледната им точка. В контекста 
на темата дори посочи, че гледайки 
медиите в самата България, може да 
се стигне до извода, че, както се изрази, 
„съществуват 2-3 различни Българии”. 

В заключение бихме казали, т.е. поръ-
чали на организаторите на подобни 
кръгли маси, че поантата не е „само да се 
регистрира дейност”, а тази дейност да 
се организира „на ниво”, да се маркират 
може би по-полезни за разискване теми 
от значение за медиите на малцинството 
ни, да се вземат конкретни заключения 
от такива прояви, които по-късно биха 
се „пъхали под носа” на политиците, 
представляващи компетентните органи 
и форуми, приемащи решения от 
значение за медиите, да се постъпи по-е-
нергично и дори (ако трябва) по-настъ-
рвено по отношение на привличането 
на политиците не само да присъстват 
на прояви от този вид и церемониално 
да поздравяват участниците, а и най-ак-
тивно да се включват в дискусиите, както 
и най-студийно да се задълбочават в 
проблематиката. 

Повече от ясно е, че журналистите от 
малцинствените ни медии в момента са 
в много трудно положение, че бродят 
като „гъски в мъгла”, често не осъзна-
вайки накъде са се запътили и какво им 
е бъдещето, така че са им нужни по-ясни 
и по-конкретни предложения, заклю-
чения и решения. Или, защо това да не 
го кажем откровено – нужна им е помощ 
от всякакъв вид, включително и логисти-
ческа, която евентуално би пристигнала 
от граждански сдружения, едно от които 
е и Родното сдружение „Цариброд”.  

Б. Димитров 



6 декември 2019 година 9
novo.bratstvo.rs

КУЛТУРА

Нова книга

Сборник с 
разкази „Зад 
стените” 
на Дияна 
Йеленкова 
Неотдавна излезе от печат нова книга 

на Дияна Йеленкова, млада авторка 
от Цариброд. Става дума за сборника с 
разкази под название „Зад стените”. 

Издател на книгата е Народната 
библиотека „Детко Петров”. Това е 
третото произведение с името на Дияна 
на корицата. През 2015 г. тя се прояви 
като съавтор на поетично-прозаичната 
книга „Докосване”. Две години по-късно 
бе автор на първата си самостоятелна 
книга-речник под название „От лекси-
ката на Димитровград”. 

Йеленкова е получател на множество 
награди от конкурси за литературни 
творби в Сърбия. Нейни поетични и 
прозаични съчинения са публикувани 
в съвместни стихосбирки и сборници с 
разкази. 

Родена е през 1988 година. Завършила 
е сърбистика във Философския факултет 
в Ниш. Придобива и степента мастер във 
Философския факултет в Нови Сад. От 
известно време живее в Ягодина. 

Б. Д. 

Нови книги на Наташа Йоцева Панич 

Роман, разкази, 
монодрама... 
Тези дни от печат ще излязат две книги 

на Наташа Йоцева Панич. Става дума 
за романа за тийнейджъри „Отрастване 
на едно момиченце” и книгата, чието 
название е в духа на шопския говор - 
„Айде слънце зайди”, в която ще се 
озоват разкази, монодрама и поговорки. 

Издател на първата посочена книга ще 
е „Букланд” от Белград, а на втората – НБ 
„Детко Петров” от Цариброд. 

Наташа Йоцева Панич вероятно 
е най-дейният литературен деец от 
българското малцинство в Сърбия. 
Родена е в царибродското село Каме-
ница. От десетилетия живее и твори в 
Пирот. 

Б. Д. 

В OУ „Георги Димитров“ в Босилеград 

Културно мероприятие под название 
„Ден на науката”
Учениците от горните класове на 

централното основно училище в 
Босилеград заедно с преподавателите 
си от екипа за междупредметни компе-
тенции и предприемачество миналата 
седмица организираха своеобразна 
културна програма под название „Ден  
на науката”. В рамките на мероприя-
тието, което се проведе в Голямата зала 
на Културния център, учениците от 5 
до 8 клас по своеобразен, интересен и 
забавен начин представиха по един изве-
стен учен от най-различни области на 
науката. 

Учениците, преподавателите и роди-
телите имаха възможност да получат 
подробна информация за редица учени, 
дали огромен принос за цялото човече-

ство - Чарлс Дарвин, Алберт Айнщайн, 
Никола Тесла, Джеймс Ват, Милутин 
Миланкович, Мария Кюри, Роберт 
Хук, Йован Цвийич, Михайло Пупин, 
Леонардо да Винчи и Исак Нютон. 

Целта на събитието бе да се развиват 
способностите на учениците за учене 
и усвояване на нови знания чрез 
изънкласни дейности, развиващи при 
тях нови умения и компетентнции.

Накрая на програмата заместник-ди-
ректорът на училището Иван Котев на 
всички паралелки връчи дипломи за 
успешно представяне и похвали участ-
ниците в мероприятието за вложените 
им усилия, изключителна креативност и 
ентусиазъм. 

П.Л.Р.

Приключи 15-ата Световна среща на 
българските медии
Тирана бе домакин на 15-ата Световна 

среща на българските медии, орга-
низирана от БТА на 23 ноември. Темата 
тази година бе «Медии и национални 
приоритети». Официалното откриване 
на форума се състоя в концертната зала 
към православната катедрала «Възкре-
сение Христово».

На срещата присъстваха  български 
медии от Европа, Северна и Южна 
Америка, представители на българските 
медии  от Сърбия:  вестник „Ново Брат-
ство“, портал „ГЛАСПРЕСС” и списание 

„Бюлетин”. Организатор на събитието бе 
Българската телеграфна агенция, а парт-
ньори - Албанската телеграфна агенция 
и Албанската национална телевизия. 
На тазгодишната Световна среща на 
българските медии присъстваха предста-
вители на повече от 50 български медии 
от България и чужбина. Официалното 
откриване приключи с песни и хора, 
изпълнени  от представители на българ-
ските общности от Гора от област Корча 
и  Голо Бърдо.  На срещата  се обсъждаха  
теми за националните приоритети 
на България, влиянието на медиите 
върху политическия избор, бъдещето 
на тази професия, стратегии в областта 
на туризма, правото на информация и 
други.

 Вестници, списания и сайтове на 
български език съществуват в над 40 
държави. Те информират българската 
диаспора в чужбина.  «Една от причи-
ните  тази година мястото на срещата 
на българските медии да бъде именно 
Тирана е, че от две години в Албания 
е признато българското малцинство» 
- каза генералният директор на БТА 
Максим Минчев.

Вестник „BG VOICE” получи награда 
„За принос в разпространението на 
българската култура от българоезична 
медия в чужбина“.  

Досега световни срещи на българските 
медии са организирани в София, Чикаго, 
Рим, Мадрид, Варна и Бургас, Виена, 
Амстердам, Букурещ, Пловдив и Велико 
Търново, Босилеград и Цариброд, Атина, 
Прага, Кишинев и Скопие.  

С.Дж.

Коледните пости - прочистване на 
тялото, пречистване на душата
От 28/15 декември навлязохме в 

40-дневните Рождественски пости 
или така наречените Коледни пости, 
които продължават до 24 декември / 
6 януари - Бъдни вечер включително. 
Вярващите по този начин се подготят 
да посрещнат великия християнски 
празник, Раждането на Божия Син - Исус 
Христос. 

Постите са благоприятни периоди и 
възможност за всеки, който иска да бъде 
по-добър, скромен, смирен, благ, здрав, 
чист и духовно осъзнат. Чрез следването 
им човек може да пречисти организма 
си и да се облагороди духовно.

Ако погледнем календара, постите 
заемат повече от половината година. 
Постът и молитвата са неизменна част от 
живота на всички святи личности, които 
са помогнали за нравственото и духов-
ното израстване на обществото и хората 
като цяло. Чрез постите ние съзнателно 

се лишаваме от някои житейски удоб-
ства - с цел да пречистим тялото си отвън 
и отвътре, да засилим волята и силата 
на духа си, както и да освободим място 
за култивиране на духовни ценности. 
По този начин човек възвръща своето 
здраве, устойчивост, осъзнатост, радост 
и щастие.

Духовниците съветват, че постите 
не се свеждат само до въздържание от 
храна от животински произход. Преди 
всичко това е период, през който човек 
трябва да се въздържа от всякакви видове 
умствени и телесни страсти, нечисти 
мисли и думи, завист, злоба, алчност и 
похот във всичките им разновидности. 
Човек трябва с делата си да покаже, че 
искрено се е разкаял за волните и невол-
ните си грехове и да търси опрощение, 
след което да се удостои с благодатта на 
светото причастие.

Д. Х. 



novo.bratstvo.rs

10 6 декември 2019 година

Здраво  
деда Мане
И при вас ко при нас скоро нища не 

работи, ама вийе бар умейете да 
славите и да се разонодите. По-убаво од 
нас прослависте дънът на опщинуту, па 
после заредисте – народни будители, 
конверенцийе, 150 године на учили-
щето, па Гмитровдън, па фестивал на 
музичари, па фестивал на вечеринкье, 
па Неда Украден ви поя, па изложбе и 
вероватно съм нещо забоварил, а на све 
това чучуль – празник на шушеницете. И 
това два дъна! Ала ви вера. Човек капу да 
стури пред вас и да ви пружи руку. Моя 
комшика Магда йе снаа у ваше село, па 
майкьа вой Грозда ишла на госйе бъш 
кига бил вашарат на шушеницете. Ка се 
върну, не може уста да затвори. На сва 
уста ви вали. Каже, пълна спортската 
зала, пълна главната чаршия. Умерисало 
се на пушено месо, на спържу – убавило. 
И на греяну рекьию. Да узнеш комат леб 
и да га йедеш с мирисат. Народ ко на 
свак вашар – имало гьи од секуде, ама 
най-много бракьа бугаре. Дошли из целу 
Бугарску – с кола, с аутобуси, с возат. И 
сви сваща купую, каже Грозда, све им 
убаво. И шушенице, и спържу, и сиренье 
и кашкаваль, и разне рекьийе и туршийе, 
и суве шушпе и айварйе, и да не пове-
руйеш – и най-различна цвекьетия, и 
кво ли не. Грозда оратила с роднине на 
свауту из Бугарско и они вой рекли дека 
не йе скупо. – Убавото не може да йе 
скупо – рекли вой. А ваши купували по 
малко, колко да обиду. За ньи све скупо. 
Сваата вой купила половин кьило спър-
жицу, две шушенице и малечку гървалю 
сиренце – колко да мезну уз ручъкат. А 
многьи вачали зазубице. Грозда мислила 
– немаю да купе ни за обидък, ама сваата 
вой обяснила дека не йе бъш тека. На 
вашарат, рекла вой, све по-скупо него ли 
другьите дънове. Съга ако купиш кьило, 
кръз некой дън за истете паре че купиш 
кьило и половина! Грозда си купила 
малко шушеничкье и спържицу, колко 
за обидък, а после вашарат си купила 
повечкье и донесе да пробамо.

– Ма айде Гроздо, па све ли йе толкова 
за валенье? - пита гю я.

- Ма све убаво накингюрено, с очи 

да га йедеш, ама не беше бъш по моят 
табийет. Много ми  се прийеде, па си узо  
мекьицу, меку, жешку и ка да платим, 
жената ми рече 50 динара. Ко за две у 
нормални дънове. Прегълтну и плати 
– ка имам дърчно дупе. А и шушени-
цете не само що беоше скупе за моюту 
пензию, каже она, но ми се чине некико 
недопушене. Убаве, мекье, за мойите 
два-три зуба тамън, ама не су ко шуше-
ницете що пушейемо у село у ижуту, на 
матинете над огньишето. Па ка стуримо 
шушеницу од матинете, она твърда ко 
да йе дървена, па ко гю съвийеш, тека 
пукне. Дока турим парче у устата, лигье 
ми потечу. Турим ли парчето у устата, 
оно се топи ко бонбонка, само по-благо. 
Ама си имайео и свите зуби, па ми беше 
от убаво по-убаво. Казала Грозда това на 
свауту, а она вой рекла: - Е свао, кой съга 
има сметку и време да пуши шушенице 
по неколко месеца. Съга све йе набъ-
рзину, а и сакаю малко водицу скупо 
да продаду. Ако недопушене, видиш 
колко су убаве пустуньете. И я проба од 
тея що донела. Убаве, ама и на мене се 
чини малко недопушене. А спържата – 
за банку, ману нема. Бъш ко що гю мама 
правеше. 

Да знайеш деда Мане дека деда 
Лула ти йе малко сърдит. Що се не си 
сетил и поканил да дойдемо. Могли 
смо с Грозду да дойдемо на тия вашар, 
да видимо това убавило, а и нийе да 
се видимо и да си пооратимо. И каже 
дека си могъл по Грозду да испратиш 
йедно шише рекьию од дунье. Смейе се 
и каже дека при вас и сливете и ябъл-
кьете, и крушете, и търницете раджаю 
дунье. И чул дека сте почели и од тикве 
да правите дуньову рекьию. Истина ли 
йе или су пущили муу? Ако йе истина и 
ако знайеш ко се прави дуньовача, каже 
дека неокан че дойде да га научиш туя 
майсторию.   

Айд у здравлйе деда Мане и не 
узимай Лулинете думе за озбильно, ти га 
знайеш, оче да се майтапи.

Баба Суска

МОЗАЙКА

 [ Постоянно ми пълнят главата, за да забравя за стомаха.
 [ Не е здраво да се ляга с пълен стомах. При нас мнозенството няма този проблем.
 [ Съня за щастие отвежда в безсъние.
 [ В публичните предприятия имат отлични отношения. Отнася кой каквото си иска. 
 [ Целия живот човека живее за смърт. 
 [ Ирония: змия с изкуствени зъби.
 [ Вярвам в правдата, но не и в нейната победа.

Афоризми - Симеон КОСТОВ

* 
Келнер носи пържола, придържавайки я 

с пръст.
- Свалете си палеца от пържолата ми!-

сърди се клиентът.
- Нима искате да я изтърва за трети път?

*
Управителят на ресторант изпраща 

келнера да уведоми по най-деликатен начин 
един клиент, който си връзва салфетка на 
врата, че това е нежелателно в заведението. 
Сервитьорът се изправя до масата и учтиво 
пита:

- Какво ще желаете? Бръснене или 
подстригване?

*
- Келнер, сметката ми е 13, а не 73 лева.
- Зная, но си помислих, че сте суеверен..

*
Посетител вижда, че барманът не пълни 

чашите:
- Как не ви е срам да удряте хората в 

грамажа?

- Егоист! Мислиш само за себе си, а аз 
искам да стигне за всички!

*
- Днес облечете роклята с дълбокото 

деколте! - казва управителят на сексапилна 
сервитьорка.

- Боже мой, значи готвачът пак е загорил 
яденето.

*
- Ето ви бирата и сиренето, господине.
- Но бира и сирене поръча младежът от 

съседната маса!
- Тогава си сменете местата!

*
-  Вашето куче, господине - казва 

сервитьор на клиент,- отмъкна една порция 
от гишето..

- Благодря, че ме предупредихте! Днес 
няма да го храня.

*
Tъща мечтателно разказва на зет си за 

своето минало..
- Когато бях млада бях глупава, наивна и 

много грозна
Зетя:
- Мамо, ти прекрасно си се съхранила.

Вицове

Фотооко 

Това е (котешки) 
живот!!! 
В дома на един царибродчанин (не е 

важно кой) тези дни заварихме два 
котарака. Единият още спи на леглото, 
другият май се е наспал и в момента, 
когато щракнахме, се прозяваше. А в 
стаята топло, чинията с яденето близо... 

Какво? И коментар за снимката 
ли трябва? Добре, ето го: ТОВА Е 
(КОТЕШКИ) ЖИВОТ! 

Б. Д. 

Животът и хората 

Пая Прахосмукачката 
Царибродският „Комуналац” прите-

жава и улична прахосмукачка, с която 
главно работи Павле Тодоров Пая.  Ту го 
виждаме в една, ту в друга улица. Някои 
мъже ги мързи да хванат домашните 
прахосмукачки и изчистят домовете си, а 
Пая изчисти почти целия град!  

Питахме го може ли да го заснемем 
с машината и получихме положи-
телен отговор. Пошегувахме се малко с 
него, като му подхвърлихме, че понеже 
предимно той работи с нея, май съще-
стува реална заплаха хората да започнат 
да му викат - Пая Прахосмукачката. „Не 

е важно”, каза добродушният работник и 
добави: „Важно е да се върши работа”.

Накрая го питахме може ли това да 
напишем във вестника при условие да не 
ни „пресавие табака” за обида: „Е-е, няма, 
бе! Нужна е малко и шега, нали? Всъщ-
ност условието е да ми дадете един екзем-
пляр от вестника, в който излезе сним-
ката ми и текста”, отвърна един от най-у-
сърдните работници на „Комуналац”. 

„Договорено“, Пайо! Ще получиш и 
повече екземпляра! 

Да си жив и здрав! 
Б. Димитров 
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СПОРТ

Тъжен помен 
На  14 декември се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА, откакто ни 
напусна нашият мил и непрежалим съпруг, баща, дядо и 

прадядо

Васил Симеонов от Босилеград
(1954 - 2019)

Панихидата ще отслужим на 14 декември от 11 ч. на 
босилеградското гробище. Каним роднини и приятели 

да ни придружат. 
Вечно ще те носим в сърцата си.  Почивай в мир!

Поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: съпругата Милка, синът Любиша и дъщерята 
Елизабета със семействата си 

Тъжен помен 
На 7 декември се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на нашия мил и непрежалим 

ДИМИТЪР СТАВРОВ Мудра
от Цариброд 

Ще помним доброто, което стори за нас. 
Почивай в мир! 

От роднини и приятели 

Приятелска среща между футболистите на „Младост” и „Слога”
Футболистите на босилеградска 

„Младост” в събота изиграха прия-
телски мач срещу „Слога” от село Долно 
Видово - Община Парачин, член на 
Общинска лига „Парачин“. Срещата 
бе организирана с цел укрепване на 
сътрудничеството между двата отбора, а 
резултатът остана на втори план. Накрая 
двубоя приключи наравно 5:5. 

Гостите бяха изключително доволни 

от организацията от страна на любезните 
домакини.

Мачът се състоя благодарение на 
приятелските отношения на треньора на 
гостите от Парачин Игор Димитриевич 
с босилеградския отбор. Димитриевич 
е и преподавател по физкултура в ОУ 
„Радойе Доманович” в Долно Видово, с 
което през тази пролет босилеградското 

Основно училище „Георги Димитров” 
подписа харта за побратимяване.  

Представителите на „Младост“ и 
„Слога“ се договориха през март след-
ващата година да изиграят приятелска 
среща и в Долно Видово, както и да 
подпишат договор за побратимяване 
между двата отбора.

П.Л.Р. 

Приключи есенният полусезон в Пчинска окръжна футболна лига 

Босилеградска „Младост“ зае 10-о място 
Боилеградска „Младост“ отстъпи с 1:3 

на „Южна пруга” от Владичин хан, в 
отменената среща от 5-ия кръг в тазго-
дишното издание на Пчинска футболна 
лига, който на 1 декември се изигра 
на стадиона Пескара в Босилегад. Това 
бе последен мач на нашия отбор през 
есенния полусезон.

Е д и н с т в е н о т о  п о п а д е н и е  з а 

„Младост” вкара Дарко Трайков през 
второто полувреме. Първата част от 
мача приключи с резултат 1:0 в полза 
на гостите, а веднага след почивката 
халфът на „зелените” Мирослав Васев 
получи червен картон, така че до края на 
срещата босилеградчани играха с десет 
футболисти. 

След края на есенната част от тазго-

дишното първенство в Пчинска окръжна 
лига „зелените” заеха 10 позиция с 9 
спечелени точки от 11 изиграни мача. 

Есенен шампион е „Алакинце” с 29 
спечелени точки, а следват „Търновац“ с 
28 и „Лугина“ с 27 спечелени точки.  

П.Л.Р.

В 8-ия кръг на Първа мъжка регио-
нална лига Изток баскетболистите 

на Димитровград бяха победени в 
събота в Болевац от домакинския тим 
„Рътань“ с резултат 87:80 (29:19, 18:19, 
13:16, 27:26). След 8 изиграни мача 
димитровградските баскетболисти все 
още заемат 8-мо място във временното 
класиране с 3 победи и 5 загуби и след-
ващия уикенд в спортната зала в Парка 
посрещат отбора на „Младост Весна“ от 
Бела паланка, който е постигнал  само 
една победа в шампионата и е в дъното 
на табелата.

В дербито от 8-ия кръг на Качестве-
ната лига на Регионалната асоци-

ация по тенис на маса Ниш отборът на 
Цариброд  бе победен в събота в залата 
в Спортния център Парк от екипа  
„Пуста река“ от Бойник с резултат 
4:3. Две победи за домакините донесе 
Александър Соколов, едната - Ненад 
Стоянов, но двамата не успяха да 
спечелят победа при игра по двойки, 
тъй като бяха победени след обръ-
щение в петия сет. След 8 изиграни 
мача димитровградските тенисисти са 
на второ място във временното класи-
ране с 14 точки, а следващия уикенд ще 
гостуват в град Княжевац, където играят 
срещу отбора „Княжевац“.

Екипът на шахматния клуб „Цари-
брод“ спечели първо място в окръ-

жната лига на Пирот и Топлица. Състе-
занието се проведе миналия уикенд в 
Центъра за обучение и образование в 
спортната зала в Димитровград. Дими-
тровградските шахматисти осъще-
ствиха три убедителни победи и по 
този начин се върнаха в по-висок ранг 
- Лигата на Централна Сърбия юг, в 
която ще се състезават през следващия 
сезон.

С.Дж.
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НОВОГОДИШНО ПРАСЕ
В ординацията на доктор Х влезе мъж 

на средна възраст със завързан чувал 
в дясната си ръка. Доктор Х насмалко не 
го укори, понеже не е насрочил прегледа 
предварително, а влиза ей така, но 
човекът му се извини и каза, че е дошъл 
да му  благодари за успешното лекуване 
и да му връчи скромен подарък. Нали 
след няколко дена е Нова година, редно 
е да се почерпи. Подчерта, че стойността 
на подаръка е под 500 евро, колкото 
според закона е позволено докторите да 
взимат като подарак от пациентите, а да 
не е рушвет. След това развърза чувала, 
но в същия момент оттам изскочи прасе 
и взе да бяга из ординацията. Доктора и 
пациента занемяха, но бързо се съвзеха и 
хукнаха след прасето. В този момент на 
варатата се показа медицинска сестра. 
Като видя прасето, тя писна и изпусна 
подноса с инструментите, а прасето 
се шмугна край краката й и през хола 
изтича на улицата. След него пациентът 
и доктор Х.

Сигналът на светофара беше червен. 
Но свинете не уважават нито правилата, 
нито законите. Бягайки от преследва-
чите, прасето се озова под гумите на 
луксозен автомобил.  От силния удар 
квикна и замълча. Настана верижно 
сблъскване на автомобили, псувни, 
заканване, бърза помощ, полиция... Общ 
хаос!

Зад волана на автомобила, под 
който се оказа прасето, седеше народен 
депутат. Той успя да спре колата и 
излезе. Когато видя лежещо, безчув-
ствено прасе, през главата му мина 
снимка - новогодишна тарпеза с 
прасенце на шиш. Бързо го мятна в 
гепека, натисна педала и с пълен газ 

почти полетя, без оглед, че на светофара 
беше червен сигнала. Това го направи 
пред очите на полицията. Нали поли-
цията не спира народните представи-
тели и политиците.

Пред парламента депутатът се поза-
мисли какво да прави с прасето, което 
беше живо, но неподвижно. Часов-
никът му показваше времето, когато 
вече трабва представи доклада си. На 
бърза ръка взе торбата, която винаги 
стоеше тук, за да се намери в мометна, 
когато някой предложи подарък, 
пъхна вътре прасето и без да размисли, 
заедно с торбата влезе в парламента. 
В тоя момент го извикаха да говори. 
Той  сложи торбата край трибуната 
и започна да говори. По едно време, 
понеже говорът му продължи доста 
дълго, прасето взе да се рита и да квичи 
в торбата. Председателят напразно 
предупреждаваше присъстващите да не 
пречат на оратора, макар че се случваше 
редовно докато някой говори другите да 
реват, блеят, кукуригат... И прасето не 
придаваше значение на думите на пред-
седателя и продължаваше да грухти и 
квичи. Говорителят беше принуден да 
отвори торбата, за да види какво става. 
Прасето използва случая и макар че 
куцаше, хукна да бяга.  В парламента 
настана обща лудница от извиквния, 
свиркане, смях...

Заседанието на парламента бе прекъ-
снато, а депутатите се втурнаха в лов на 
прасето, което с всички сили се опит-
ваше да спаси живота си. Когато най-на-
края го заловиха, депутат - ветеринарен 
лекар, го прегледа, даде му лекарства и 
превърза раните му.... 

Веднага след това од сдружението за 

защита на животните, еколозите, зеле-
ните  отвориха дебат с предложение 
прасето да се излекува и защити, а това 
ще може да се постигне, само ако то 
остане в парламента. Предложението 
беше прието едногласно.

Следващите шест месеца прасето се 
наслаждаваше на благоденствията, от 
които се възползват депутатите: хранеше 
се в изискан парламентарен ресторант, 
жеивееше в отелен специален апарт-
мент, получи редовна здравна защита и, 
разбира се,  двама  бодигарди. За кратко 
време израсна в хубава угоена свиня. 
И което е най-важно, парламента го 
кооптира за свой редовен член. Новият 
член на заседанията на парламента се 
държеше както и останалите депутати, 
не излизаше на трибуната, не репли-
цира, само от време на време грухти, 
когато другите се смеят, квичи, когато 
огладнее, а най-често мълчи и дреме. 
Когато се гласува, винаги се въздържа.

Вестта, че свиня е станала редовен 
член на парламента се превърна в 
истинска планетарна сензация. Оказа се 
във фокуса на вниманието на всичките 

световни медии, а социалните мрежи 
просто прегряваха. Дотогава малко 
известната държава стана център на 
световния интерес. Нито посолства, нито 
консулати, нито дипломатически мисии, 
нито скъпо лобиране, не успяха да 
постигнат толкова голям международен 
успех, какъвто направи една свия. 

И преди се е случвало животно да 
влезе в парламент, но да бъде редовен 
член не се помни. Вярно, в Стария Рим, 
Калигула с декрет е поставил своя кон за 
сенатор, но това бил царски, дресиран 
кон, а тук става думата за обикновено 
прасе – така официлно го водеха в акто-
вете, което от обора, речи го, от народа, 
спасявайки  живота си от доктори и 
депутати, успява да прослави своята 
страна.

На следващото заседание парла-
ментът взе да обсъжда предложението 
- на  прасето да се повдигне голям 
паметник пред парламента. Ако могат 
коне, лъвове, тигри, вълци, змейове и 
други животни да се озоват пред парла-
мента, защо не може и една свиня?

Симеон Костов

Неприятен проблем в квартал „Строшена чешма” 

Чешмите не са тоалетни! 
Жителката на царибродския квартал 

„Строшена чешма” Лидия Антов 
сигнализира за неприятен проблем. 
Хора, които пият алкохол от отсрещната 
страна на двете чешми, по-късно идват 
до тях и в непосредствена близост до 
чучурите уринират.

Антова каза, че засега се бори сама 
срещу несъвестните граждани. Подкрепа 
от съседите няма, макар че вони и на тях, 
както и на други хора от града и особено 
на тези, които идват за вода на Строшена 
чешма. Смята, че е грехота простран-
ството около чешмите да се използва 
като тоалетна. Както сподели пред нас, 
несъвестните граждани я обиждали по 
най-вулгарен начин, когато тя ги преду-
преждавала, че пространството около 
чешмите не може да им служи като 
тоалетна. 

Нашето размишление е, че общин-
ската админстрация на това място би 
могла да постави камера (една или 
повече), която ще заснеме извършите-
лите. Бихме казали, че не става дума само 
за грехота това място да се използва като 

тоалента, а и за нарушение на обще-
ствения ред и спокойствие, за което 
несъвестните граждани би трябвало да 
платят глоба. 

Нека да отбележим, че много жители 

на Цариброд и особено хората от квар-
тала „Строшена чешма” ползват водата 
от тамошните чешми за пиене и готвене, 
макар че съществува табела, на която 
се посочва, че водата не е годна за тази 
цел. По темата поговорихме с няколкото 
царибродчани, които заварихме да си 
наливат вода от чешмите. Те споделиха 
съмнението си в истинността на напи-
саното на табелата, а някои дори ни 

казаха, че надписът има и политически 
предтекст, тъй като, както изтъкнаха, 
определени общински ръководители 
преди години по този начин щяли да 
отмъстят на група жители от квартала, 
поради това, че осуетили начинанието в 
непосредствена близост до чешмите да се 
открие лятна градина на кафене. 

Б. Д.


