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Министърката Гордана Чомич беше на работно посещение 
на НС на българското малцинство в Босилеград

На Стефан Стойков изтече мандата 
начело на Координацията на 
националните съвети 
Вицепремиерът на Сърбия 
Зорана Михайлович посети 
България

Нови парни котли за 
Културния дом 

НС и Община Босилеград 
подариха мартеници на 
малчуганите 

47 царибродчани 
дарили кръв 
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България отбеляза 3 
март
По повод Националния празник - 

3 март, в цяла България имаше 
тържества и различни събития по 
повод 143 години от Освобождението от 
турското иго. 

В София се състоя церемония по 
издигане на националното знаме на 
паметника на Незнайния воин. Воен-
ният министър Красимир Каракачанов 
с вицепрезидента Илияна Йотова подне-
соха венец пред вечния огън. Празникът 
в столицата продължи с тържествeна 
смяна на почетния караул пред прези-
дентството.

През целия ден пред паметника на 
Незнайния войн имаше поток от хора, 
дошли да отдадат почит на загиналите за 
свободата на България.

Тържествата на историческия връх 

Шипка тази година бяха официално 
отменени заради пандемията, но все 
пак имаше хора, дошли от различни 
краища на страната, желаещи да изкачат 
894 стъпала до Паметника на Свободата 
и да отбележат 143-ата годишнина от 
Освобождението, въпреки препоръките 
на здравните власти. Освен родолюбиви 
българи, на Шипка имаше и официални 
гости, както и президентът на Р България 
Румен Радев, които се поклониха и 
поднесоха цветя на славния върх.

Държавният глава произнесе търже-
ствено слово и благодари, че „отново 
сте хиляди на Шипка“ и отдаде своята 
почит към всички загинали в името на 
България.

С.Дж.

Историята на 3 март – Националния 
празник на България
Денят на Освобождението на 

България от османско владиче-
ство - 3 март, е национален празник 
на България от 1991 г. На този ден 
е подписан Санстефанският мирен 
договор за прекратяването на Руско-тур-
ската война от 1877-1878 г., който ознаме-
нува Освобождението на България. Дого-
ворът е подписан на 3 март (19 февруари 
по стар стил) през 1878 г.

Освобождението на България за пръв 
път се чества във Велико Търново на 19 
февруари (3 март нов стил) 1879 г. Антим 
I, първи екзарх на Българската екзархия, 
тогава председател на Учредителното 
народно събрание, отслужва пани-
хида в църквата „Света Богородица» в 
присъствието на депутати и граждани.

През 1880 г., 2 години след Освобо-
ждението, 3 март се чества в София като 
Ден на възшествието на престола на тога-
вашния руски император Александър II. 
Празнува се като Ден на Освобождението 
на България от османско владичество от 
1888 г.

Скоро след 9 септември 1944 г. е 
обявен за шовинистичен и повече не се 
отбелязва тържествено.

От 1978 г. 3 март отново се отбелязва, 
но все още не като официален празник, 
всяка година в чест на подписването 
на Санстефанския мирен договор, с 
решение на Политбюро на ЦК на БКП 
по повод 100-годишнината на събитието. 
На този ден се вдига националното 
знаме и се поставят венци на паметника 
на Незнайния воин в София, в памет на 
българите, загинали в борбата за осво-
бождението на Отечеството. Вечерта 
на площада пред Народното събрание, 
до паметника на Цар Освободител – 
Александър II се провежда тържествена 
заря-проверка.

С решение на Народното събрание 
през 1991 г. Денят на Освобождението 
на България от османско владичество е 
обявен отново за официален празник 
и национален празник на Република 
България. 

С.Дж.

На 3 март в Босилеград

Отбелязан Денят на Националния съвет и 
Националният празник на България 
По повод 3-ти март - Националния 

празник на България и Ден на 
Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия, деле-
гация на Националния съвет от Босиле-
град и Цариброд заедно с делегация на 
Община Босилеград поднесе цветя пред 
паметника на Васил Левски в града.

Начело на делегациите бяха предсе-
дателят на НС Стефан Стойков и кметът 
на Община Босилеград Владимир Заха-
риев, а церемонията бе проведена при 
спазване на противоепидемичните 
мерки за защита от ковид-19.  

П.Л.Р.

По повод Баба Марта

НС и Община Босилеград подариха 
мартеници на малчуганите 
По повод 1-ви март - традиционния 

български празник Баба Марта, 
Националният съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия и 
Община Босилеград и тази година  пода-
риха мартеници на всички ученици от 
първи до четвърти клас в общината и на  
малчуганите в детската градина, както и 
на тези в с. Райчиловци. Мартениците 
им връчиха кметът Владимир Захариев 
и председателят на Националния съвет 
Стефан Стойков.

Представители на Националния 

съвет в Сърбия подариха мартеници на 
учениците и от началните класове в ОУ 
„Христо Ботев” в Цариброд, както и на 
всички ученици в основните училища в 
Звонци, Божица и Клисура.

По традиция в централното Основно 
училище „Георги Димитров“ в града, 
както и във всички подведомствени 
училища в селата, учениците и учите-
лите изработваха мартеници, с които 
след това си подредиха изложби.

П.Л.Р.
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Министърката Гордана Чомич 
беше на работно посещение на 
НС на българското малцинство 
в Босилеград

В Деня на българското национално 
малцинство в Сърбия и Нацио-

налния празник на България - 3 март, 
на работно посещение на Националния 
съвет в Босилеград бе министърката 
на човешките и малцинствени права 
и обществен диалог Гордана Чомич. В 
състава на делегацията бяха и държав-
ната секретарка Олена Папуга и други 
представители на министерството.

Министърката бе посрещната тради-
ционно с хляб и сол пред сградата на 
общинската администрация, а след 
това проведе отделни срещи с кмета 
Владимир Захариев и представителите 
на общинското ръководство и с предсе-
дателя на Националния съвет на българ-
ското национално малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков и членовете на ръковод-
ството на НС. 

Захариев подари на министърката 
шарена торба, вута, вълнени чорапи, 
мед, спържа, както и други трaдиционни 
ястия от нашия край и й предложи да 
посети общинския завод за шиене на 
предпазни маски. Тя прие предложе-
нието и заедно с ръководството на общи-
ната и на НС разгледа цеха, а след това 
посети гимназията, основното училище, 
културния център и Нова Радио-теле-
визия Босилеград. На срещите с дирек-
торите на институциите министърката 
подробно бе запозната с дейностите им, 
както и с плановете за реализация на 
нови проекти, които имат за цел подо-
бряване на условията в областта на обра-
зованието, културата и информирането 
на българското малцинство. 

В двете училища минитър Чомич 
посети паралелките, в които обуче-

нието се провежда изцяло на майчин 
български език, и символично на учени-
ците подари по една мартеница. В 
духа на българските традиции учени-
ците също й подариха мартенички за 
здраве, късмет, радост и дълголетие, а 
във физкултурната зала на ОУ тя имаше 
възможност да посети и своеобразната 
работилница, в която учениците изра-
ботват мартеници. Там бе изнесена и 
културна програма, в рамките на която 
няколко ученички представиха рецитал 
на български и на сръбски език, посветен 
на историята и значението на мартени-
ците. 

В края на визитата в тържествената 
зала в Културния дом се състоя прескон-
ференция, която бе излъчвана пряко по 
Радио Босилеград. 

„Откакто съм начело на Министер-
ството за човешки и малцинствени 
права, бях в 15 от общо 22 национални 
съвета в Сърбия и особено се радвам, че 
Българския национален съвет посетих 
точно днес на празника му”, каза г-жа 
Чомич и честити празника на всички 
членове на българското национално 
малцинство. 

Министърката заяви, че успехът на 
министерството й зависи от това как 
работата му ще бъде оценена от самите 
национални съвети, защото „Ние сме 
тези, които са връзката между нацио-
налните съвети и останалите министер-
ства, както и връзката им с различни 
организации и фондове“, подчерта тя. 
Г-жа Чомич посочи и че министер-
ството е полезен инструмент в реша-
ването на всички въпроси свързани с 
националните съвети и с принадлежа-

щите към националните малцинства и 
следователно ще помага на Босилеград, 
Цариброд и на другите общини, където 
живеят принадлежащи към българското 
национално малцинство, за реализи-
рането на проекти в различни области 
- устойчиво развитие и опазване на окол-
ната среда, подобряване на положението 
и правата на жените, образованието, 
културата, информирането... В края 
на обръщението си министър Чомич 
каза, че винаги трябва да се стремим да 

създаваме по-добри условия за живот 
на всички и че от Босилеград си тръгва с 
посланието „Да живеем заедно, без да се 
отричаме от идентичността си”. 

Кметът Владимир Захариев изтъкна 
на пресконференцията, че е изключи-
телно доволен от разговорите с мини-
стърката, прецизирайки, че разчита 
на подкепата на Министeрството на 
човешките и малцинствени права и 
обществен диалог в реализирането на 

нови проекти от значение за общината 
- в областта на опазването на околната 
среда за изграждане на колектор за 
пречистване на отпадъчни води, реали-
зацията на проекта за нова система за 
парно отопление в Културния дом и др. 
Той подчерта и изключителното сътруд-
ничество и подкрепата на сръбските 
правителствени институции на нашата 
община. 

На пресконференцията председателят 
на Националния съвет на българското 
национално малцинство Стефан Стойков 
отправи официално обръщение на 
български език, в което честити Нацио-
налния празник на България и празника 
на българското малцинство в Сърбия на 
всички сънародници, пожелавайки им 
да бъдат живи и здрави и да уважават 
себе си и всички хора, без оглед на наци-
оналната им и религиозна принадлеж-
ност. Той благодари на министърката, 
че е приела поканата да посети НС на 
българското национално малцинство на 
празника му. В изказването си Стойков 
благодари на г-жа Чомич и за подкре-
пата й на иска на националните съвети 
за промяна на първоначалното решение 
за намаление на бюджетите на съветите 
за 2020 г. с 20 процента, както и за застъ-
пването й за увеличение на бюджетните 
средства за националните съвети за 2021г. 
Между другото Стойков изтъкна и че по 
време на разговорите с министърката е 
договорено да се ускори превода и печа-
тането на новите учебници за I, II, V и VI 
клас на основните училища, както и за I 
клас на гимназията, които са съгласувани 
с новата учебна програма.

П.Л.Р.

Председателят на Националния 
съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
пред министърката Гордана Чомич 
призова всички сънародници активно 
да се включат в предстоящото пребро-
яване на населението в Сърбия, което 
ще се проведе през есента т.г., и 
свободно да се определят като българки 
и българи, защото Сърбия е свободна и 
демократична държава. 

„Нашите сънародници винаги ще 
имат подкрепа от Националния съвет, 
който наскоро ще започне и пози-
тивна кампания с цел включването им 
в преброяването”, посочи той.



На Стефан Стойков изтече мандата 
начело на Координацията на 
националните съвети 
На председателя на Националния 

съвет на българското национално 
малцинство Стефан Стойков изтече 
едногодишният мандат на председател 
на Координацията на националните 
съвети на националните малцинства в 
Сърбия. Длъжността председател на 
Координацията Стойков официално 
предаде на онлайн заседанието, което се 
проведе на 5-ти март т.г.  

На негово място е избран Борче 
Величковски, председател на Нацио-
налния съвет на македонското нацио-
нално малцинство, който в предишния 
мандат бе зам.-председател на Координа-
цията. На същото заседание за зам.-пред-
седател на Координацията е избран 
Далибор Накич, председател на НС на 
ромското национално малцинство.  

Стойков изтъкна, че е благодарил за 
отличното сътрудничество, което по 
време на мандата си е имал с Републи-
канското правителство, с ресорните 
министерства и с всички национални 
съвети. „Въпреки препятствията поради 
епидемията от ковид 19, Координацията 
на националните съвети през изтеклата 
година успя да постигне добри резул-
тати за подобряването правата на 
националните малцинства в Сърбия. 
Единственото, за което съжалявам е, че 
поради епидемиологичната ситуация не 
можахме да бъдем домакини на всички 
представители на националните малцин-
ства и да им покажем нашата българска 
култура, традициите, обичаите и автен-
тичните кулинарни специалитети”, каза 
той. 

Координацията на националните 
съвети на националните малцинства е 
колективен орган, създаден през 2002 
година. Съставен е от представители 
на всички национални съвети на наци-
оналните малцинства на територията 
на Република Сърбия и действа като 
основна връзка между националните 
съвети и органите и институциите на 
Република Сърбия, с цел решаване на 
общите им проблеми и повишаване 
човешките и малцинствени права. В 
момента координацията се състои от 
23 национални съвета на националните 
малцинства, представляващи около 
1,3 милиона граждани на Република 
Сърбия.

П.Л.Р.

novo.bratstvo.rs

4 12 март 2021 годинаАКТУАЛНИ ТЕМИ
Стефан Стойков, председателят на 

Националния съвет на българското 
национално малцинство е избран за 
председател на Координацията на 
националните съвети на национал-
ните малцинства, бе решено на засе-
данието на Координацията на нацио-
налните съвети, което в петък на 6-ти 
март се проведе в Суботица. За замест-
ник-председател на Координацията е 
избран Борче Величковски, председател 
на Националния съвет на македонското 
национално малцинство. Стойков и 
Величковски получиха подкрепа от 
14 от общо 18 присъстващи председа-
тели на Националните съвети, докато 
петима не бяха на заседанието. 

- Поемането на координацията е 
голяма отговорност, а в същото време 
и голямо признание за Националния 
съвет на Българското национално 
малцинство за досегашната му работа 
и постигнатите резултати, както на 
сегашшния му състав, така и на ръко-
водството на Съвета в предишния 
състав начело с Владимир Захариев, 
заяви председателят на Националния 
съвет на Българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков. 
Надявам се в бъдеще всички да работим 
заедно в полза на всички принадле-
жащи към малцинствените общности 
в Република Сърбия и да си сътруд-
ничим с Републиканското правител-
ство, ресорните министерства, инсти-
туцията на Защитника на гражданите, 
неправителствения сектор и други орга-
низации, с цел повишаване   правата 
и подобряване на статуса на всички 
членове на националните малцинства, 
добави той. 

В предишните три години Коор-
динацията се ръководеше от г-н Яне 
Найнел, председател на Унгарския 
национален съвет. Стойков заяви, че е 
благодарен на Унгарския национален 
съвет за всичко, което са направили в 
предишния период за всички наци-
онални съвети и добави, че в своята 
работа ще се стремят да достигнат този 
стандарт.

На тържествената част от заседа-
нието присъства и директорката на 
Канцеларията за  човешки и малцин-
ствени права Сузана Паунович, пред-
ставители на Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Европа  - ОССЕ 
и други гости.

- За правителството на Сърбия е 
много важно тази система да работи и 
всичко, което е направено през послед-
ните осем години, потвърждава, че 
наистина сме свършили добра работа. 
Координацията на националните 
съвети е мястото, където ясно се арти-
кулират интересите на всички нацио-
нални съвети, независимо от броя на 
малцинствената общност. Винаги има 
важни теми за всички малцинства - 
обясни Сузана Паунович, директор 
на Службата за човешките и малцин-
ствени права. 
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Онлайн обучение по 
проекта „Приказката на 
килима”

Към края на февруари в рамките 
на проекта „Приказката на килима: 
Създаванe и първоначално маркeти-
ранe на нов трансграничeн туристичeски 
продукт, свързващ районитe на Пирот и 
Чипровци чрeз тeхнитe сподeлeни кили-
марски традиции” се проведе онлайн 

обучение, в което участваха занаятчии- 
килимари и служителите на Музея на 
Понишавието от Пирот.

Обучението, което организира 
Международното висше бизнес училище 
(МВБУ) от Ботевград, се проведе в 
две части. Първата част бе посветена 

на онлайн маркетинга и творческия 
туризъм с обучител Константин Занков 
- собственик и управител на "Травел 
майнд" ЕООД. Вторият уъркшоп бе 
посветен на тъкането на пиротския 
килим и иновативните подходи към 
посетителите, а лектори бяха преподава-
тели и експерти от МВБУ. 

Проектът е част от програмата за 
трансгранично сътрудничество Interreg 
България – Сърбия, приоритетна ос 
„Устойчив туризъм”. Партньори в 
проекта са Историческият музей – 
Чипровци, България, и Музеят на 
Поншавието Пирот с водещ партньор 
МВБУ.

Мениджърът на проекта д-р Десис-
лава Алексова заяви пред в-к „Ново 
Братство”, че предвиденият комплекс 
от дейности е организиран така, че 
паралелното им изпълнение да доведе 
до стартиране реалното предлагане 
на новия трансграничен туристически 
продукт още преди края на проекта.

- В резултат от изпълнението на 
проекта ще бъде създаден жизнеспо-
собен туристически продукт, способен 
да се впише във вече съществуващия 
туристически пазар в целевите региони. 
Постигането на този резултат ще допри-
несе за популяризиране на уникалното 
етно-културно наследство на трансгра-
ничните области от една страна и за 
подобряването на социално-икономиче-
ския климат в районите на интервенция 
от друга, подчерта тя.

Д-р Алексова каза, че преки бенефи-
циенти на първо място са двата музея, 
които ще се възползват от нарасналия 
брой посетители, благодарение на 
съвместния маркетинг на килимарските 
традиции на обмен на занаятчии и на 
модерния подход към образованието на 
посетителите, основан на концепцията 
на креативен туризъм.

-МВБУ, като един од водещите универ-
ситети по дистанционно обучение в 
Европа, ще спомогне образованието в 
областта на туризма, а резултатите са 
вече на лице, тъй като се появиха много 
желаещи да използват услугите на 
училището, допълни тя. 

С. Бойкова

Пиротските килими са гладки, двулице-
ви, еднакви от двете страни. Тъкачката 
Мая Чирич обясни, че се изработват на 
вертикален стан, на който на две хори-
зонтални кросна е наметната и отвесно 
опъната основа, докато цветният вътък, 
намотан на канури, се провира хоризон-
тално между нишките на основата успо-
редно една над друга, образувайки област 
от един и същи цвят.

-Това което държа в ръката, се казва ту-
пица и с нея удрям все докато тъкана се 
уплътни и вътъкът добре покрие основата. 
Това, което сега създавам, е „Пиротска 
шара”, разказа тъкачката. 

Директорът на музея Саша Йованович 
покани всички, които се интересуват от пи-
ротската традиция и от килимарството, да 
се отбият до институцията и на място да се 
запознаят с производството.

По повод 1 март в Цариброд 

Хуманитарна изложба на 
мартеници и пролетни украси  
Царибродската фондация „Пред-

стави си живота” по случай 1 март 
и идването на „Баба Марта” организира 
хуманитарна продажна изложба на 
мартеници и други пролетни украски в 
центъра на града. 

Представителката на фондацията 
Тияна Алексова сподели пред журна-
листите, че са събрани 29 570 динара и 
изрази удовлетворение от този факт. 
Похвали учениците от царибродските 
училища, които са изработили марте-
ниците и украсите, както и просветните 
дейци, под чието ръководство те са рабо-

тили – Светлана Стоянова, Весна Андре-
евич, Снежа Такова и Ваня Петрова. 

Събраните средства ще се използват за 
хуманитарни цели. 

Нека да отбележим, че по случай 1 
март мартеници за част от цариброд-
ските ученици, както и за учениците от 
Звонския край, обезпечи и Национал-
ният съвет на малцинството ни. В Цари-
брод на учениците ги раздаде секретарят 
на царибродския клон на съвета Славица 
Васова, докато в Звонци това го стори 
представителят на НС Иван Таков. 

Б. Димитров

В библиотеката „Детко Петров” 

Изложба на детски облекла 
Народната библиотека „Детко 

Петров” в Цариброд и Родната 
музейна сбирка, която работи към това 
ведомство, по случай Деня на жената 
организираха изложба на ръкоделия, 
изработени от Саня Спасенова. 

Представени бяха няколко десетки 

пелерини, шапки, ръкавици и други 
дрехи за деца, изработени от природна и 
изкуствена вълна. 

Приложени бяха максимални пред-
пазни мерки. 

Б. Димитров

В конферентната зала в СЦ „Парк” в Цариброд 

Представен проект на местната 
гимназия 
Тези дни в конферентната зала в 

рамките на спортната зала в Цари-
брод бе представен проектът на местната 
гимназия „Св. св. Кирил и Методий” 
под название „Цифрови пространства 
за младите”. Става дума за проект в 
рамките на трансграничното сътруд-
ничество по програмата Интерег-ИПА 
България-Сърбия 2014-2020. 

Негов носител е туристическото 
училище „Никола Вапцаров” от 
Кюстендил в България. Общата стой-
ност на проекта e над 100 хиляди евро, от 

които 50 650 са предназначени за цари-
бродската гимназия. 

Проектът стартира през септември 
миналата година, а крайния срок за 
реализирането му е септември тази 
година. Подразбира организиране на 
работилници, усъвършенстване, завър-
зване на запознанства и обмен на опит 
между младите, оборудване на каби-
нета по информатика в царибродската 
гимназия и др. 

Б. Димитров

В СД „Младост” Босилеград

Сформирана 
художествена секция
 В рамките на Спортен Съюз „Младост” 

в Босилеград е сформирана худо-
жествена секция, в която могат да се 
запишат любителите на изкуството без 
значение на възрастта. Под ръководство 
на художничката Сандра Стоименов 
желаещите ще имат възможност теоре-
тично да изучават различни художе-
ствени жанрове, както и да усвоят прак-
тически основи на рисуването, живо-
писта и скулптурата.

Обученията ще се провеждат в поме-
щенията на Спортното сдружение на 
пазара два пъти седмично, а заинтере-
сованите могат да подават заявки чрез 
Facebook страницата на Сандра Стои-
менов.

Заради спазването на противоепи-
демичните мерки, обучението ще бъде 
организирано в групи от по петима 
членове, каза Стоименова.

П.Л.Р.
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Вицепремиерът 
на Сърбия Зорана 
Михайлович посети 
България
Вицепремиерът на Република Сърбия 

и министър на минното дело и енер-
гетиката Зорана Михайлович визитира  
София, където проведе разговори с 
премиера на Република България Бойко 
Борисов и министъра на енергетиката 
Теменушка Петкова за изграждането на 
газовата междусистемна връзка Сърбия 
- България, но и за сътрудничеството в 
други области на енергетиката.

-Чрез изграждането на интерконе-
ктора България - Сърбия сръбската 
държава също ще има възможност да 
диверсифицира газовите си доставки. 
Когато има либерализиран пазар и 
конкуренция, това е най-добре за нашите 
икономики, заяви Борисов по време на 
срещата, цитиран от пресслужбата на 
кабинета.

Михайлович посочи, че Сърбия и 
България имат много добри двустранни, 
но и приятелски отношения, благода-
рение на президента на Сърбия Алек-
сандър Вучич и министър-председателя 
Бойко Борисов.  

-За нас това означава диверсифи-
кация на доставчиците и много нови 
възможности, разбира се, в допълнение 
към по-добри цени и по-добра връзка 
на целия регион. Сърбия и България 
са транзитни страни и по този начин 
могат да направят много и да използват 
позицията си, съобщиха от енергийното 
ведомство.

Михайлович посочи, че двете страни 
са ангажирани да свързват региона, 
че вече правят това в областта на 
транспорта, както и че е необходимо 
същото да се направи и в областта на 
енергетиката.

-  Обменихме информация за 
най-важния в момента проект на нашите 
две държави, който ще ни позволи да 
бъдем още повече транзитни страни, да 

диверсифицираме доставчиците и пъти-
щата и да осигурим по-изгодни цени на 
газа, каза тя. 

Зам.  министър-председателят и 
министър на минното дело и енергети-
ката на Сърбия Зорана Михайлович и 
министърът на енергетиката на България 
Теменужка Петкова се договориха да 
бъде създадена съвместна работна група 
между двете страни, която на оперативно 
равнище да ускори изграждането на 
междусистемната газова връзка между 

двете държави.
-Изграждането на интерконектора 

със Сърбия е приоритет в управленската 
програма на правителството в сектора 
Енергетика, каза министър Петкова, 
цитирана от нейното ведомство.

Интерконекторната връзка между 
България и Сърбия се очаква да бъде 
завършена до май 2022 г. 

С. Бойкова

БЪЛГАРИЯ УСИЛЕНО 
ИЗГРАЖДА 
АВТОМАГИСТРАЛА 
„ЕВРОПА”

Българският премиер Бойко Борисов 
каза, че България усилено изгражда ав-
томагистрала „Европа”, която свързва Со-
фия със Сърбия.

- Със Сърбия, със Северна Македония, с 
Гърция, с Турция, с Румъния, нашият реги-
он е такъв, че действително трябва много, 
много воля от политическите ръководите-
ли в тези държави. На първо място винаги 
да слагаме мира и добросъседството, зая-
ви Борисов по време на срещата с вице-
премиера на Сърбия Зорана Михайлович, 
цитиран от пресслужбата на кабинета.

Борисов декларира пред Михайлович, 
че България подкрепя Сърбия по пътя й 
към Европейския съюз.

В Босилеград продължава 
ваксинацията срещу covid - 19
В босилеградския Здравен дом продъл-

жава ваксинирането срещу коронави-
руса. До тази седмица двете дози ваксина 
са получили около 550 лица, a около 
800 са ваксинирани само с първата доза, 
казва директорът на Здравния дом д-р 
Горан Василов. Той подчерта, че имуни-
зацията в тукашното здравно ведом-
ство се върши с ваксините „Синофарм”, 
„Файзер” и „Астра Зенека”, а за всички, 
които са получили първата доза, е осигу-
рена и втора доза. 

Регистрирането за ваксинация се 
върши чрез уеб сайта „Е - админи-
страция”, а съгласно неотдавнашната 
наредба от Института „Батут”, право да 
се ваксинират имат само граждани на 
Република Сърбия. Преди началото на 
масовото ваксиниране на гражданите 
проведена е и имунизация на персонала 
в Здравния дом. Освен в помещенията на 
Здравния дом, мобилни екипи на ведом-
ството вършат ваксинация на непод-

вижни или трудно подвижни хора по 
домовете им.

По думите на д-р Василов епидеми-
ологичната ситуация в Босилеградска 
община е стабилна, макар че мина-
лата седмица е имало няколко спора-
дични случаи на заразени с covid - 19. 
„В ковид-амбулаторията през послед-
ните седмици не е регистрирано увели-
чаване на броя на пациенти с респира-
торни инфекции. Потвърдените случаи 
са с по-леки симптоми и се лекуват в 
домашни условия и в нашето здравно 
ведомство, а едно лице в момента е на 
болнично лечение във вътрешността”, 
уточни той. 

От Здравния дом апелират към граж-
даните да се ваксинират, да се държат 
отговорно, да носят маски, спазват лична 
хигиена и физическа дистанция и да се 
придържат към другите противоепиде-
мични мерки за борба с коронавируса.

П.Л.Р.

Българският парламент 
прие промени в Закона за 
българското гражданство
Парламентът на Р България прие 

окончателно промени в Закона 
за българското гражданство. С тях 
се създава Консултативен съвет към 
Държавната агенция за българите в 
чужбина. Той ще се произнася със стано-
вище за гражданство в двумесечен срок, 
като отчита дали молителят ползва 
български език, дали се самоопределя 
като лице от български произход и 
дали е част от българска общност или 
българско малцинство в друга държава.

Преустановява се възможността за 
придобиване на българско гражданство 
на основание на вложение в държавни 
ценни книжа. Създава се ново осно-
вание - гражданство дa получават 
чужди лица с вложения в придобиване 
на акции или облигации на български 
търговски дружества на стойност от поне 
2 милиона лева.

Друг вариант за български паспорт е 
първоначално чужденецът да е вложил 
над 250 хил. евро в дружество, което е 
разкрило поне 10 работни места, а една 
година след това увеличи инвестицията 
си поне до 500 хил. евро. и дружеството 
разкрие над 20 работни места.

Разрешение за продължително 
пребиваване в страната могат да получат 
чужденци, които притежават т.нар. 
стартъп виза, имат издадено от Държав-
ната агенция за научни изследвания и 
иновации удостоверение за високотехно-
логичен и/или иновативен проект както 
и, след издаване на визата за дългосрочно 
пребиваване, са станали съдружници 
или акционери в българско търговско 
дружество, притежават не по-малко от 
50% от капитала му.

П.Л.Р.

Наплив на желаещи да вземат 
български паспорт
За периода от последните 5 години с 

българско гражданство са се сдобили 
малко над 3 600 сръбски поданици.

Според справка на българския в-к 
„Монитор” от администрацията на 
президенството за периода от послед-
ните 5 години (01.01.2015 - 27.01.2021 
г.) въз основа на подадени молби за 
придобиване на българско гражданство 
и приложените към тях документи в 
дирекция „Българско гражданство” са 
образувани общо 92 580 броя преписки 
за придобиване на българско граждан-
ство. 

Най-много от подадените молби за 
придобиване на българско гражданство 
на основание „български произход“ са от 
граждани на Република Северна Маке-
дония, Сърбия, Украйна, Република 
Молдова, Албания, Израел, Турция и 
др. В материала не се посочва броят на 
сръбските граждани кандидатствали за 
български документи. 

През посочения период нови българи 
са станали над 53 400 души, най-много 
македонски граждани, малко над 25 600 
души. 

През 2020 година българско граж-
данство са получили 18 446 души или 
почти двойно повече в сравнение с годи-
ната преди, когато броят им е бил  9 314 
човека.

Българското национално радио (БНР), 
позовавайки се на данни от Комисията 
по българско гражданство към вицепре-
зидента, съобщи, че от общия брой изда-
дени укази през миналата година над 
55% касаят граждани на Северна Маке-
дония. Следват граждани на Украйна 
– близо 2 хиляди, Република Сърбия – 
около 1 200, Молдова, Албания и Турция.

През първите два месеца на тази 
година българско гражданство са полу-
чили 1 458 души.

С.Б.

Софийският университет за 
пореден път се изкачи нагоре в 
световната класация
В световната класация QS World 

University Rankings by Subject за 2021 
година Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“ се изкачи на 551-во 
място. Оценяваха се 13 883 универси-
тетски програми в 1 440 университета.

Университетите се оценяват на базата 
на четири критерия: академична репу-
тация, репутация сред работодателите, 
цитирания на публикации и H-фактор.

«Класацията оценява Физическия 
факултет на Софийския университет 

като най-добрия в страната и изтъква 
програмата по астрономия в Алма 
матер».

Другият български университет в 
класацията е Медицинският университет 
в София, който е на 601-ва позиция. 
Софийският университет се изкачи 
със 150 места в класацията QS World 
University Rankings за 2021 г., инфор-
мират от висшето училище.

С.Дж.
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НОВИНИ
В статия на генерал Небойша Павкович 

Споменават се и двама 
военни от нашето 
малцинство  
Известният сръбски генерал Небойша 

Павкович неотдавна написа 
авторска статия за една медия, която 
я качи в Интернет. Статията се нарича 
„Началото на отбранителния бой на 
Кошаре”. Написана е въз основа на сведе-
нията, залегнали във военния дневник на 
генералa. Там той анализира ожесточе-
ната битка между силите на тогавашна 
СР Югославия и албанските сепаратисти 
в Косово и Метохия, подпомогнати от 
силите на НАТО, в района на граничната 
застава „Кошаре”. 

Какво все генерал Павкович пише 
в статията си за борбата, това може да 
прочете всеки заинтересован, предвид, 
че тя твърде лесно може да се намери 
в Интернет. Ние тук и сега бихме обър-
нали внимание само на факта, че в 
статията се посочват имената на двама 
представители на нашето малцинство в 
Сърбия, които по това време са носели 
униформи на армията на СР Югославия 
и са участвали в полесраженията като 
военнослужещи. Става дума за „водник“ 
(бълг. сержант) Аца Милев и „заставник“ 
Драголюб Стоянов. В интерес на исти-
ната, в боевете за стратегическата 

гранична застава са участвали не само 
посочените, но и други представители на 
българското малцинство в Сърбия и то 
като военнослужещи и войници. 

Обръщаме внимание във вестника ни 
на този факт, съответно на статията на 
генерал Павкович, с цел да покажем на 
по-широката общественост и предимно 
на сръбската, че в битките за суверени-
тета и териториалната цялост на Сърбия, 
рамо до рамо с представителите на сръб-
ския народ, са били и представители на 
нашето малцинство. И това не трябва да 
се забрави! 

Кой е водникът Аца Милев, за когото 
генерал Павкович пише в статията си? 
Родителите му са по потекло от Боси-
леградския край, но са се преселили в 
Царибродско (в с. Смиловци), когато 
Аца е бил само на една година. Пона-
стоящем живее спокоен пенсионерски 
живот в Цариброд. 

За „заставника“ Драголюб Стоянов 
разбрахме, че по потекло е от Звон-
ския край. Други информации за него 
нямаме. 

Б. Димитров 

Босилеградските 
гимназисти подготвиха 
пиеса по повод 8-ми март
В рамките на проекта за едносменно 

обучение ученици и учители от боси-
леградската гимназия подготвиха коме-
дийна пиеса по случай 8 март, която 
поради епидемиологичната ситуация 
бе излъчена по интернет и фейсбук 
страниците на Гимназията и по you 
tube. В началото на представлението бе 
прочетен и реферат, посветен на Деня на 
жената.  

Пиесата е съставена от две части. 
Названието на първата е „Един обик-
новен ден в живота на всяка майка“, 
а на втората „Един необикновен ден в 
живота на всяка майка“. Ролите изпъл-
няват гимназистите: Андрияна Илиев, 
Андрия Стоилков, Йелена Петков, 
Миляна Василев, Габриела Георгиев, 
Владан Митрев, Александра Дойчинов 
и Бобан Стоичков, под ръководството на 
учителите: Лазар Стойнев, Йовица Гигов, 
Снежана Иванов и Борис Чипев.

Записът на представлението, автори 

на който са самите ученици, бе направен 
в Голямата зала на Културния дом, 
където учениците и учителите подре-
диха сцената. Техническа помощ и 
подкрепа за реализация на проекта им 
оказа Културният център „Босилеград”. 

Преподавателят Лазар Стойнев, един 
от ръководителите на проекта, изтъкна, 
че специални благодарности дължат 
на Културния център „Босилеград”, на 
ученическото общежитие и на Община 
Босилеград за оказаното съдействие и 
подкрепа в реализацията на инициати-
вата.

Стойнев посочи и че в рамките 
проекта за едносменно обучение, който 
в Гимназията се реализира през учеб-
ната 2020/2021 г., е подготвена и пиеса по 
повод Свети Сава, а планирано е и пред-
ставление, което ще бъде посветено на 
традициите и обичаите в  Босилеградско.

П.Л.Р.

Първата кръводарителска акция в 2021 г. 

47 царибродчани дарили кръв 
Първата кръводарителска акция в 

Цариброд в 2021 г. се проведе в края 
на миналия месец в Галерията „Методи 
Мето Петров” и на нея се отзоваха 47 
граждани. 

Както и досега, реализираха я 
съвместно Институтът за кръвопрели-
ване от Ниш и царибродската червено-
кръстка организация.

Д-р Драган Вириевич от посочения 
нишки институт пред царибродски 
медии сподели удовлетворението си от 
броя на гражданите, дарили ценната 
течност, и оповести, че следващата, втора 
поред за тази година, акция по добро-
волно даване на кръв ще се проведе в 
края на следващия месец. 

Б. Димитров

Община Босилеград спечели конкурса на Министерството на оклоната среда

Нови парни котли за 
Културния дом 
Община Босилеград спечели 5,5 

милиона динара от конкурса на 
Министерството на опазването на окол-
ната среда за подмяна на парните котли 
за отоплителната система на обекта на 
Културния дом в Босилеград. За реали-
зацията на проекта oбщината от своя 
страна ще осигури 2,5 милиона динара. 

По този повод кметът Владимир Заха-
риев заяви, че изказва огромна благодар-
ност към правителството на Република 
Сърбия и Министерството на опазването 
на околната среда, които ще отпуснат 
средства за закупуването на парните 
котли. Те ще бъдат монтирани до нача-
лото на есента, с което ще се реши 
проблемът с отоплението в Културния 
дом, в който освен Културния център 
„Босилеград”, са поместени и Народната 
библиоотека „Христо Ботев”, Центърът 
за социални дейности и Нова Радио-те-

левизия Босилеград. По този начин ще 
се спестят не малки суми пари за ток, 
които сега общината отделя за затопляне 
на всичките тези помещения с електри-
чески печки, казва Захариев. 

Кметът изказа благодарност и към 
инж. Стеван Иванов от Ниш по потекло 
от Бресница и синовете му, които по 
молба на общината са изготвили техни-
ческия проект безплатно, както и на 
членовете на Общинския съвет, на рефе-
рентите в общинската администрация и 
на ръководството на Културния център, 
които са участвали в подготовката на 
проекта.  

Старите котли за парно отопление 
в Културния дом са монтирани през 
седемдесетте години на миналия век и 
вече отдавна не се използват. 

П.Л.Р.

Епидемиологичната ситуация във 
Враня е изключително трудна
Eпидемиологът д-р Сладжан Стан-

кович заяви, че епидемиологичната 
ситуация във Враня е изключително 
тежка и на фона на рязкото нарастване 
на броя на заразените този град има 
все по-голям брой пациенти с по-тежка 
клинична картина, докато капацитетът 
на болниците е напълно изчерпан.

-Има голям брой хоспитализирани. 
Всички отделения на болниците са запъ-
лнени. Нараства броят на пациентите 
с тежка и умерена клинична картина. 
Болестта се среща във всички възрасти, 

най-вече сред работещото население, 
но има значителен брой заразени деца 
на предучилищна и училищна възраст. 
Голям проблем е големият брой маке-
донци, които постоянно идват да паза-
руват във Враня “, каза д-р Станкович, 
цитиран от в-к  “Блиц“.

На всичкото отгоре в този град е 
регистриран случай на „несъгласуване“ 
на ваксини, тъй като на един граж-
данин при реваксинацията бе поставена 
ваксина на различен производител.

С.Б.
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За 20 години художествен труд 

Признания за Милан 
Наков 

След премиерата на театралния 
спектакъл „Друга страна”, артистът от 
Народния театър в Пирот Милан Наков 
получи признание за 20 години работа 
в посочения театър. Най-напред му бе 
връчено признание от директора на 
пиротския театър, а след това, което за 
него вероятно представляваше още една 
(предполагаме) по-приятна изненада, и 

от кметицата на Бабушнишка община 
Ивана Стойчич, която с помощника си 
Милан Искренов присъства на премие-
рата. 

Милан Наков е артист с академично 
образование. Баща му Стоян Наков е по 
потекло от бабушнишкото село Ракита в 
Звонския край. 

Б. Димитров

Фейсбук страницата на Община Бабушница

Нови книги - „Орех” от Лиляна Йотова 

Великолепно 
литературно чадо!  

Народната библиотека в Цариброд 
неотдавна публикува една чудесна 

книга, автор на която е царибродчанката 
Лиляна Йотова. Става дума за романа с 
названието „Орех”, който има около 450 
страници. 

Йотова е на 70-годишна възраст. 
Била е зъбен техник в местния Здравен 
дом, сега е пенсионер. Майка е на три 
възрастни деца. „Орех” е първото й 
публикувано литературно съчинение. 
Бихме коментирали, разбира се, по 
шеговит начин – първо, а - мъжко! 

За фабулата на романа с няколко 
изречния: Брачната двойка Стоилко 
и Стана след шест години съвместен 
живот нямат деца. Притесняват се и те и 
най-близките им. Един ден, докато берат 
царевица в полето, започва да вали дъжд 
и те намират подслон под голям орех в 
нивата. В храсталака до дървото виждат 
изоставено мъжко бебе. Дали Стана и 
Стоилко ще станат неговите родители, 
каква ще е по-нататъшната съдба на 
детето, остава сами да узнаете, а това 
ще го направите, доколкото потърсите 
книгата в библиотеката. 

Можем да ви съобщим, че ние я 
прочетохме на един дъх. След което 
си поставихме въпроса: Дали госпожа 
Йотова правилно осъзнава какво изобщо 
е създала? Дали разбира, че всъщност е 
„родила” едно великолепно литературно 
чадо, с което ще се гордеят нейните деца, 
внуци и всички нейни роднини и прия-
тели? А и всички ние, нейните съгра-
жани! 

Защо това го казахме? Тук бихме посо-
чили следните три причини: Първота е 
свързана с тематиката, която е чудесна. 
Да нямаш деца, това вероятно е нещо 
страшно. Господ обаче да не ти го дава 
по един, а ти го дава по друг начин, както 
е описано в книгата, е темата, която няма 
как да не заинтригува, който и да било 
човек, дори и най-суровите сред нас, 
които животът не е галил, а ги е бичувал. 
Емоцията няма как да отсъства, но тя 
спира тъкмо до границата, до която и 
трябва да спре, съответно дотам, докъ-
дето не се превръща в патетика. 

Втората гласи: Авторката толкова 
дълбоко и умело е навлязла в психоло-
гията на образите си, в разултат на което 
приказката, която разказва на читетеля, 
става толкова близка и дори му се струва, 

че е откъсната от действителността и се е 
стъркаляла от нея по един съвсем непри-
нуден начин направо в романа вчера или 
завчера. 

И третата: Стилът на писането е умело 
подбран. Творбата е изключително 
четлива, мислите на г-жа Йотова са 
бистри, посланията, които отправя към 
читателя, са съвсем логични и правилни, 
но по същото време са и с определена 
доза дискретност и непретенциозност, в 
случай някой да иска да прави изводи, 
каквито на него му отиват. Диалозите 
са съвършено психологически мотиви-
рани, действието върви като по вода, в 
резултат на което този роман би можал 
да се причисли към онази класификация 
на  литературните произведения от този 
вид, за които се казва, че представляват 
„роман река.” 

Творбата „Орех” на Лиляна Йотова е 
само още един допълнителен аргумент, 
че Царибродско кипи от хора, които са с 
някакъв художествен талант. 

Поклон пред неимоверно големия 
труд на г-жа Йотова, както и пред 
таланта й и умението да създаде едно 
такова литературно произведение! 
Благодарим й за хубавата книга, за 
прекрасната приказка, която нямаше как 
да не ни развълнува! 

Нека да се надяваме, че с тази 
обемиста творба не е изчерпила докрай 
силите си да твори, съответно нека да 
очакваме след известно време пак да 
ни изненада приятно, публикувайки и 
втората си книга. 

Б. Димитров

С помощта на ЕУ и Правителството на Сърбия 

Бабушница изцяло 
ремонтира Културния 
дом 
Със средства, отпуснати от Европей-

ския съюз (чрез програмата ЕУ ПРО), 
от Правителството на Сърбия, както и 
от общинския бъюджет, в Бабушница 
наотдавна приключи ремонитрането на 
местния Културен дом. 

Със 146 хиляди евро, отпуснати от 
фондове на ЕУ, бе ремонтирано и поме-
щението, в което се намира парния 

котел, както и фоайето на сградата, 
които работи бяха последни в плана за 
ремонта. 

Преди това Община Бабушница с 
финансовата подкрепа от републикан-
ския бюджет ремонтира покрива, докато 
от общинската хазна бяха отпуснати 
средства за ремонт на главния салон. 

Б. Димитров



12 март 2021 година 9
novo.bratstvo.rs

ИНТЕРВЮ
Гост на „Ново Братство” по повод Деня на жената 

Миряна Петрова, 
обществен и 
политически деец в 
Царибродско 

Пак да се родя, пак бих била жена!  
Г-жо Петрова, по случай Деня на 

жената – 8 март, решихме една страница 
на вестника ни да посветим на жените. 
Предвид, че не можем вниманието си 
да обърнем към всички жени, взехме 
решение да го направим с една от тях. 
На Вас, г-жо Петрова, се падна тази чест 
(а може би и отговорност) да бъдете 
жената, която ще представлява всички 
представителки на нежния пол в Цари-
бродска община. Имате доста години 
и опит, били сте активни в стопанския, 
обществения и политическия живот 
в общината, компетентни сте да ни 
отговорите на въпроса равностойни 
ли са днешните жени спрямо мъжете, 
примерно, в стопанския, обществения и 
политическия живот в общината? 

- Ами, по този въпрос бих казала 
следното: Струва ми се, че днес жените 
в достатъчна степен са застъпени в 
изпълнителните органи в Община 
Димитровград. Значи, доволна съм 
от настоящото положение на жените 
в общината, но това не означава, че 
по въпроса не трябва да се работи и 
нататък. Мисля, че жените доказаха, 
че са усърдни и че притежават способ-
ности за добро организиране на рабо-
тата и дейностите изобщо, макар че 
имат още много други задължения 
като майки, съпруги... 

* Ние, Вашите съграждани, главно 
Ви помним като дългогодишен техни-
чески секретар в някога най-значител-
ната фирма в Царибродско – ГИД. Вие 
обаче се подвизавахте и в други сфери 
на живота и труда. Между другото и в 
сферата на спорта. Бихте ли ни припом-
нили за Вашите най-значителни успехи 
и награди, които осъществихте, съот-
ветно получихте? 

- Да, това, което дотук казахте, е 
абсолютно вярно. Би трябвало да 
каже още, че съм била секретар на 
Изпълнителния съвет на синдиката на 
местно ниво, председателка на Актива 
на жените в ГИД, член на Съвета на 
Общинския съюз на Съюза на синди-
катите, представител в различни 
органи на синдикалната организация 
в „Тигър”, предвид, че местната каучу-
кова промишленост десетилетия 
наред бе в състава на тази фирма, след 
това бях представител на димитров-
градския клон на фирмата в опреде-
лени органи на управление в „Тигър”, 
съветник в Общинския съвет в Дими-
тровград и т.н. Бих искала да посоча, 
че като председател на Актива на 
жените в ГИД осъществих сътрудниче-
ство с Комбината „Борово” от Борово, 
което сътрудничество по-нататък бе 
разширено и на ниво на цялата фирма 
„Тигър”. Като секретар на общинската 
синдикална организация подписах 
договор с Фонда за инвалидно осигу-
ряване, благодарение на който работ-

ниците от нашата среда отиваха на 
лечение и отдих в балнеосанаториуми 
в Сърбия. Като председателка на 
Актива на жените в ГИД реализирах 
начинанието си лекари специалисти 
от Военната болница в Ниш да посе-
щават фирмата и да преглеждат работ-
ниците. На лекарите плащахме само 
пътните разходи. Мисля, че с това 
начинание възстановихме здравето на 
много хора и дори спасихме животите 
на немалък брой работници в ГИД. 

Бих подчертала, че изпитвам 
особено удовлетворение от факта, че 
всички начинания, които иницирах, 
докато бях съветник в Общинския 
съвет, по-късно бяха реализирани – 
изградени бяха каналът в квартала 
„Строшена чешма” и пречиствател-
ната станция, започнаха да се дават 
студентски стипендии, различни 
помощи за социално застрашените и 
др. 

А наградите.... 
- Ами, имаше ги доста. Аз съм 

скромна жена и не предпочитам да се 
хваля публично с тях, но, доколкото 
вече настоявате... не ми остава друго, 
освен да посоча поне онези награди, 
които са ми най-мили. Ето, примерно, 
навремето получих значка на Народ-

ната отбрана на Република Сърбия, 
върху която пише: „Своето не даваме, 
чуждото не искаме”. За резултатите, 
които постигнах в областта на цивил-
ната защита, получих златна значка на 
цивилната защита. Като работничка 
на „Тигър” получих признание с 
юбилейна значка за заслуги в работата 
в обществено-политическите органи-
зации. Получател съм и на плакет за 
дъгогодишно успешно сътрудниче-
ство и принос в развитието на Дими-
тровград. 

Забравихме спорта... 
- Ах, да! Като девойка се подвизавах 

в местния женски отбор по баскетбол. 
Отборът след това бе загасен, предвид, 
че няколко състезателки, сред които 
бях и аз, заминаха в други среди, за да 
продължат образованието си. 

Още нещо от живота Ви, с което се 
гордеете... 

- Да, има нещо, с което се гордея 
изключително много. Преди няколко 
години дъщерята ми Соня ме инфор-
мира за акцията на „Блиц жена” под 
название „Дари коса, дари сила”. 
Съгласих се да участвам в нея, съот-
ветно да дада част от косата си, т.е. 
осем кичура, за хуманитарна цел 
– правене на перуки за болните от 
левкемия. Дано не прозвучи много 
патетично, но мисля, че хумаността е 
вмъкната в душата ми от рождение. 

И нататък сте активни в сферата на 
политиката. Всеизвестно е, че от дълги 
години оглавявате Форума на жените 
към Общинския съвет на Социалистиче-
ската партия на Сърбия. 

- Да, този орган към общинската 
организация на партията оглавявам от 
2011 година. Организирала съм редица 
лекции от областта на здравето, след 
това кръгли маси, на които са разгле-

дани законопроекти и въпроси, отна-
сящи се до тормозене на жените 
на работните им места, съответно 
мобинг, предвид, че жените най-често 
са жертви на нехайното поведение на 
работодателите. Разбира се, имало е 
и кръгли маси по други теми, които 
са били организирани от Форума на 
жените към ОО на СПС, а имало е и 
много други дейности, но, доколкото 
бих ги изреждала всичките, няма да ни 
стигнат страниците на вестника ви. 

Нека в рамките на този въпрос 
отбележа и факта, че едно време бях 
и член на Съвета за равнопоставеност 
на половете към Общинския съвет в 
Димитровград. 

Бихте ли благодарили на някои хора 
за успехите, които сте осъществили в 
трудовата си кариера? 

- За успехите, които съм осъще-
ствила в трудовата си кариера, както 
и за успехите в останалите сфери на 
живота, бих благодарила предимно 
на покойния ми съпруг Александър, 
както и на децата ми Емил и Соня. 

От години сте в заслужена пенсия. 
Как, г-жо Петрова, прекарвате пенси-
онерските си дни и доволни ли сте от 
„женския си живот” днес? 

-  И след пенсионирането си 
известно време „не мирувах”, а продъ-
лжих да се занимавам с обществени 
дейности. Дълги години бях член 
на Събранието на местния Съюз на 
пенсионерите по инвалидност, както 
и член на Актива на жените към тази 
организация. В това качество участвах 
и в организарането на различни 
културни и други прояви.  

Що се отнася до пенсионерския 
ми живот днес, бих казала, че го 
прекарвам спокойно, доволна от 
това, което съм постигнала. Помагам 
на децата си, работя онова, което по 
принцип работи всяка друга жена и 
домакиня – готвя, чистя, пера...  

И накрая един духовит и хипотетичен 
въпрос: Ако пак бихте се родили и ако 
бихте имали възможност да изберете 
дали ще бъдете жена или мъж, каква 
опция бихте избрали? 

- Естествено, бих избрала да бъда 
жена. 

Ако сме забравили нещо да Ви 
питаме, поправете ни. 

- Не, питахме ме всичко, което 
трябваше, но аз чрез вестника ви бих 
отправила едно послание, предвид, че 
казахте, че трябва да представлявам 
всички жени в общината.  Посланието 
ми гласи така: На всички гражданки на 
общината честитя Деня на жената – 8 
март и им пожелавам много здраве и 
успехи в работата и в живота изобщо. 

Присъединяваме се към Вашето 
послание, г-жо Петрова! Благодарим Ви 
за разговора за „Ново Братство”. 

- И аз Ви благодаря на Вас, че ми 
обърнахте внимание. Нека най-накрая 
да отбележа, че към вестник „Брат-
ство”, съответно „Ново Братство”, 
имам особено емоционално отно-
шение, предвид, че го чета най-ре-
довно от десетилетия. Съпругът ми 
Александър навремето сътрудничеше 
с „Братство”, като пишеше статии, 
докато за мен и за децата ми вие, 
журналистите от медията, писахте 
нееднократно. Пожелавам ви успехи в 
по-нататъшната работа. 

Разговора води: Б. Димитров
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Сирни заговезни

Прощална 
неделя преди 
Великия пост

Миналата неделя (7 март) православ-
ните християни празнуваха Месни Заго-
везни или Неделя Месопустна. На Месни 
Заговезни вярващите ядат за последно 
месо преди големия християнски 
празник Възкресение Христово. В седми-
цата след Месни Заговезни се яде сирене, 
масло и яйца, а до Великден (Пасха) 
следват хранителни и духовни пости.

Последният ден преди Великия пост 
е известен като "неделя на всеопроще-
нието", тази година той се пада на 14 
март и винаги е седем седмици преди 
ВЕЛИКДЕН. Празникът притежава и 
следите наименования - Сирни Заго-
везни (Поклади) или Прощална неделя. 
Светата Църква винаги се грижи за нас и 
затова непосредствено преди началото на 
Великия пост на Литургията се обръща с 
думите на Иисус Христос: „Защото, ако 
простите на човеците съгрешенията им, 
и вам ще прости Небесният ви Отец; ако 
ли не простите на човеците съгреше-
нията им, и вашият Отец няма да прости 
съгрешенията ви“ (Мат. 6:14-15). На този 

ден хората искат прошка от другите, за 
да могат да влязат в поста, който е време 
за очистване, размисъл, усъвършенстване 
и примирение със събратята.

В някои краища на този ден хората си 
казват: „простено - прости!", т. е. „аз ти 
прощавам и ти ми прости".

Съвестта, скрита дълбоко в нашето 
съзнание, е тази, която поражда угри-
зения и силно желание за очистване, 
поправяне и възраждане. Угризенията са 
гласът на съвестта. Те са първата стъпка 
по пътя към изчистването, към жела-
нието да простиш и да ти бъде простено. 
Това е начина, по който се завръщаме 
от отчуждението към сближението, 
от враждебността към любовта. Но да 

простиш не означава само да не забеля-
зваш недостатъците или дори по-лошо 
- с едно махване на ръка да отпишеш 
другите като безнадеждни и незаслужа-
ващи внимание. Прошката не е безраз-
личие, презрение или цинизъм. Само 
човек, който е осъзнал с цялата си душа 
истинския ужас от липсата на любов 
в света, който е почувствал безкрай-
ната мъка от самотата, на която сам се е 
обрекъл поради егоизма си, е способен 
да прощава и да бъде простен.

Затова да се стремим подвигът на 
нашето покаяние – постът и молит-
вата – да не бъде лишен в Божиите очи 
от своите благодатни плодове, за да 
се причастим достойно със Светите 
Христови Тайни и завинаги да се 
съединим с Христос в Неговото небесно 
царство. Нека неизменен спътник на 
нашето покаяние винаги бъде нашата 
искрена любов към ближните.

Великденските пости
От понеделник навлизаме в първата 

седмица от Великденските пости, нари-
чани още Света Четиридесетница или 
Велик пост. Постите продължават 
7 седмици и приключват ден преди 
Великден. Тази година те започват на 15 
март и приключват на 1 май, а на 2 май 
ще празнуваме Възкресение Христово - 
Великден.

40-дневните пости символизират 
времето, което Христос прекарва в 
пустинята в подготовка за саможерт-

вата си. Затова се смята, че лишавайки 
се от блажна храна, човек пречиства 
тялото и душата си. И, както вече знаем, 
основното предназначение на поста е да 
извиси духовно човека. Християнската 
църква нарича началото на Великден-
ския пост "преддверие на божественото 
покаяние" или Голяма четиридесетница, 
през която хората, постейки, се отка-
зват от своите грехове, "очистват се" и се 
доближават до Исус Христос. През този 
период трябва да бъдем по-смирени и да 
помагаме на близките си. Не трябва да се 
гневим, да завиждаме, както и да бъдем 
алчни, завистливи и похотливи.

Истинският пост е отдалечаване от 
злото, задържане на езика, успокояване 
на гнева, отлъчване от похотта, празно-
думството, лъжата и клетвопрестъпле-
нието. Лишаването от всичко това е пост 
истински и благоприятен. Трябва добре 
да се осъзнае, че ако спазваме духовния 
пост, толкова по-лесен става телесният. 
Само това е начина, по който ще се 
приготвим достойно за приемането 
на светото причастие и посрещането 
на най-великия християнски празник 
Възкресение Христово.

Молитвата и постът, по думите на 
светите отци, са две крила, чрез които 
нашите души се издигат от земята на 
небето – към Бога. 

Леки и спасителни пости на всички!
Подготви Д. Христова

Св. 40 мъченици 
Севастийски – Младенци

Празника св. 40 мъченици Сева-
стийски или в народния празничен 
календар наричан още Младенци 
нашата Православна църква чества на 
22/9 март. На този ден се почитат чети-
ридесетте войника от арменския полк 
в гр. Севастия, които след жестоки 
мъчения загиват за своята вяра по време 
на преследванията на християните от 
император Лициний (IV в.). Според 
старите християнски писания, светите 
40 мъченици са били римски войници 
- млади момчета, които тайно изпо-
вядвали християнството. Техният полк 
е бил разположен в малоазиатския град 
Севастия. След като биват разкрити, 
са подложени на жестоки мъчения и 
загиват всичките. Това става през 320 г. 
от н.е. Православната църква по-късно ги 
канонизира. 

Житието на светите 40 мъченици 
разказва: Император Линикий издал 
строги укази против християните. В 
един полк в арменския гр. Севастия се 
намирали тогава четиридесет войници, 
които изповядвали християнската вяра. 
Те се отличавали с неустрашимата си 
храброст в битките и ревностно изпъ-
лнение на своите задължения и затова 
били обичани и уважавани от всички. 

Стигнала до Севастия повеля христи-
яните да бъдат принуждавани да се 
покланят на езическите богове. Тогава 
Агриколай, воеводата на града, повикал 
при себе си тия войници и им съобщил 
царската повеля. Те единодушно отка-
зали да се поклонят на боговете. Войво-
дата ги заплашил с мъчения и смърт, 
ако упорстват в своето решение, и им 
обещал почести и богати дарове, ако 
се отрекат от Христа. Но заплахите и 
обещанията останали безсилни и войни-

ците били отведени в тъмницата до 
другия ден. 

Агриколай се надявал, че те като 
размислят, ще променят своето наме-
рение; но те в молитва почерпили 
нови сили. Чудесното видение, в което 
Господ им обещал помощ и спасение, 
още повече закрепило тяхната вяра. На 
другия ден те пак обявили на войво-
дата, че по-скоро ще умрат, отколкото 
да се отрекат от истинския Бог. Тогава 
Лисий заповядал да ги бият по устата 
с камъни. След това отново ги завели 
в тъмницата. Цяла нощ те прекарали 
в молитва и пеене на псалми и чули от 
небето думите: «Който вярва в Мене, и да 
умре, ще оживее. Дерзайте и не бойте се 
от кратковременни мъки!» 

Доведени на другия ден при Лисий, 
те на всички негови увещания и заплахи 
отговорили: «Прави с нас каквото 
искаш! Ние сме християни и няма да се 
поклоним на идолите!» 

Това станало през месец март. 
Времето било студено и духал силен 
вятър. Лисий заповядал да поставят 
мъчениците през нощта в езерото, което 
се намирало близо до града. Пазели 
ги войници и тъмничният стражар. В 
същото време мъчителят заповядал – 
недалеч от тях, край езерото, да зато-
плят баня, та замръзналите от студа да 
се подмамят и да прибягнат в банята. 
Лисий се надявал, че войниците–
християни не ще издържат това ново 
мъчение, защото през нощта било много 
студено и цялото езеро било сковано 
от лед. Един от тях наистина не устоял 
докрай; той излязъл от езерото и се 
затичал към топлата баня, но на прага 
паднал мъртъв. А другите с твърдост 
понесли страданията, не преставайки 

да се молят и да пеят псалми. Посред 
нощ изведнъж ги осияла чудна светлина. 
Тъмничният стражар видял светлината, 
която озарявала светите мъченици. Той 
видял и светли венци, които се спускали 
над главите на всекиго от тях. Внезапно 
съзнанието за истината проникнало в 
неговата душа. Той си снел дрехата и 
като извикал: «И аз съм християнин!» 
– влязъл в езерото и застанал при мъче-
ниците. «Господи Боже – казал той, - 
вярвам в Тебе! Приеми и мене в числото 
на Твоите раби и удостой ме да страдам 
за Твоето свято име!» Така се попълнило 
пак числото 40 на светите изповедници 
Христови. 

На следващия ден Лисий като узнал, 
че войниците са още живи, предал ги на 
нови изтезания и най-после ги наказал 
със смърт: с чукове им строшили коле-
ната. В страшни мъки войниците–
християни предали Богу душите си. 

Тъмничният стражар споделил тяхната 
участ. След три дни светите 40 мъче-
ници се явили на севастийския епископ 
Петър и му казали да прибере костите 
им. Той заедно с християните от града 
нощем отишъл и при чудно сияние, 
което озарило мястото, където лежали 
костите на светите мъченици, ги събрал 
и извадил от езерото.

Нека и ние пребиваваме винаги в пост, 
в чистота и в искрена обич, в кротост и 
послушание, като се въздържаме от 
всяко зло. Нека се украсим и с добри 
дела, както тези пресветли мъченици.

Да си припомним и за едно важно 
събитие, станало в деня на празника: 
Българският цар Иван Асен ІІ построил 
в столицата си Търново храм в чест на 
40-те севастийски мъченици по случай 
победата над епирския деспот Теодор 
Комнин при с. Клокотница. Битката 
станала в деня на св. 40 мъченици – 9 
март 1230 година. Победителят цар Иван 
Асен ІІ бил тържествено посрещнат от 
търновските граждани в с. Мерданя. 
В чест на тая среща край селото бил 
построен манастир «Свети четиридесет 
мъченици», който и сега съществува. 

Сред народа е известен обичаят по 
случай празника да се месят обредни 
хлябове (младенци, при нас наричани 
младенчета) – 40 на брой във всяка къща. 
Преди да бъдат изпечени хлебчетата се 
надупчат с дрянова клонка (за здраве), 
след изпичането се прекаждат, намазват 
се с мед и се раздават на домашните, 
роднини и близки. Още един обичай 
се практикува на този ден – на младите 
брачни двойки, които са се оженили в 
периода от миналогодишния празник 
до този и все още нямат деца, им 
идват гости, които им носят подаръци. 
Правилно е, ако решат да практикуват 
празника по този начин, трапезата да 
е постна, тъй като се пада по време на 
Великденските пости.

Подготви Д. Христова



12 март 2021 година 11
novo.bratstvo.rs

МОЗАЙКА

Тъжен помен
На 17 март 2021 г. се навршат 14 

години от смъртта на нашата мила 
сестра и леля

КАТА ТОШЕВ 
от Димитровград

Липсваш ни. Винаги ще те носиме в 
сърцата ни. 

Твоите:
Оливера, Любица, Биргида

Възпоменание 
ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ без нашия бил брат 

Mg. ph. ГЛИГОР ТОТЕВ  
специалист по медицинска биохимия в 

Здравния дом в Кладово 
по потекло от Цариброд 

И след тридесет години, откакто ни 
напусна, те носиме в душите си. 

Много те обичахме и много ни липсваш. 
Сестрата Цеца и братът Рашко със 

семействата си

Цариброд  -  Спортни новини

Фудбол
Зона ,,Изток“  (16-ти кръг)   7-ми март
ПОБЕДА НА БАЛКАНСКИ В 

БАБУШНИЦА ФК „Лужница“  -  ФК 
„Балкански“   2 – 5   (2 –5)

Фудболистите на „Балкански“ стар-
тираха с победа пролетния полусезон 
в Зона „Изток“. В мача, в който всич-
ките 7 попадения бяха отбелязани 
през първото полувреме, гостуващите 

фудболисти бяха по-добрият съперник 
и накрая заслужено взеха трите точки. 
Голмайстори за „Балкански“ бяха: И. 
Алексов, Н. Чирич, Д. Петров, С. Тодо-
рович и Стоянович (автогол).

Царибродските фудболисти заемат 
пето място с 31 точки. В  следващия кръг 
отново гостуват, този път в Бор на отбора 
„ОФК 019“.

Баскетбол
Регионална баскетболна лига „Изток“ 

(плейаут 3-ти кръг) 
ТРУДНА ПОБЕДА
БК „Димитровград“ – БК „Рудар 1903“ 

(Бор) 82 – 80
В мача, в който победителя не се 

знаеше до последните секунди, цари-
бродските баскетболисти извоюваха 

важна победа за оцеляване на своя терен. 
Най-резултатни бяха Страхиня Стан-
кович с 26 и Неманя Живкович с 21 токи.

БК „Димитровград“ има актив от 4 
победи и 3 загуби и в следващия кръг 
отново ще играе с БК „Рудар 1903“, но 
този път като гост в Бор.

А. М.

Карате

МЕДАЛИ ЗА АНГЕЛ И САРА
На 6 март в Чачак се проведе Първен-

ство на регионалната федерация 
по карате за начинаещи, пионери 
и надежди. На първенството, което 
същевременно е и квалификационно за 
държавното първенство, Карате клубът 
„Цариброд“ бе представен от 4-ма състе-

затели в дисциплината кати. Бронзови 
медали и класиране на държавното 
първенство извоюваха Ангел Иванов 
(надежди 2009) и Сара Славов (надежди 
2009). Николина Петров и Лука Панич 
бяха елиминирани в първия кръг.

А. М.

Oколо 1 500 фиданки 
дървета и храсти за 
обществени площи
Община Босилеград ще подсигури 

около 1 500 фиданки дървета и 
храсти, които ще бъдат засадени на кея 
на Добродолския поток, около коритото 
на Драговищица, в дворовете на някои 
общински институции и организации 
и на други обществени площи в града и 
околността му.

Планирано е набавянето на качествен 
посадъчен материал на липа, кестен, 
акация, еводия  и други медоносни и 
декоративни дървета, съобщи Микица 
Василов, инженер по екология в служ-
бата за опазване на околната среда в 
общинската администрация в Босиле-
град. 

Кметът Владимир Захариев казва, че 
разсадът ще бъде закупен със средства 
от общинския бюджет - от програмата 
за опазване и подобряване на околната 
среда, а които са събрани от т. нар. еколо-
гична такса, която заплащат юридиче-
ските лица и предприемачите от нашата 
община. 

“Босилеградска община всяка пролет 
провежда инициативи за засаждане 
на дървета на обществените площи, с 
което се допринася за подобряването на 
околната среда, а същевременно градът 
и околността му придобиват по-красив 
вид”, изтъкна кметът.

П.Л.Р.

Босилеградското сдружение на пчеларите „Радилица”: 

Председателят Сладжан Дончев 
ще бъде делегат на годишното 
събрание на СПОС 

На онлайн заседанието на Събра-
нието на босилеградското сдружение на 
пчеларите „Радилица” председателят му 
Сладжан Дончев е избран за делагат на 
редовното годишно събрание на Съюза 
на пчеларските организации в Сърбия, 
което ще се проведе на 13 т.м. във Ветери-
нарния факултет в Белград. 

За Радио Босилеград Дончев заяви, че 
благодарение на подкрепата и помощта 
на Община Босилеград и междуна-
родните организации, Постоянната 
работна група за регионално развитие на 
селските райони в Югоизточна Европа 
(SWG) и Германската организация за 
международно сътрудничество (GIZ), 
сдружението неотдавна е подсигурило 
мелница за захар за изработка на пити 
за хранене на пчелите. Също общи-
ната е предоставила и оборудвала офис 

за нуждите на сдружението в обекта, в 
който е поместено и Ловното дружество 
„Сокол”. 

Председателят на босилеградските 
пчелари изтъква, че основна задача на 
сдружението през следващия период 
е създаване на условия за осигуряване 
на сигурен пласмент на мед и пчелни 
продукти на пчеларите от нашата 
община във фабриката „Наш мед” в 
Рача. 

По думите на Дончев сдружението 
ще се застъпва и за укрепване и разши-
ряване на сътрудничеството с пчеларски 
сдружения от страната и чужбина, за 
реализация на проекти за осигуряване 
на машини и инструменти, както и 
фиданки на медоносни дървета, като 
акация, липа и др.   

П.Л.Р.
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 [ Извоюва свободата си и й стана роб.
 [ Ако искаш да видиш лицето на своя 

неприятел, погледни се в огледалото.
 [ План ,,Б“ имат ония, които не могат да кажат нито „А“.
 [ В кризисни ситуации  гладни очи изпразват рафтовете.
 [ Винаги има нещо, което няма, и няма онова, което има.
 [ Не си струва да жертваш живота си за живот, който не е живот.
 [ Който си има свой кантар, теглото му е нещо незначително.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Фотооко 

Удоволствието да го 
видиш отново! 
Легендарната поп банда от бивша 

Югославия „Нови фосили” в една 
своя песен има стих, който гласи: „Как е 
добре да те видя отново.” 

И на нас тези дни ни беше не толкова 
добре, а предимно симпатично и мило, 
когато видяхме един „Фичо”. Не усто-
яхме на изпитанието да го заснемем. 

В Цариброд отдавна нe сме виждали 

„Фичо” по улиците. Вероятността да се 
съзират в по-големите градове в Сърбия 
май е още по-малка. 

Ако не се лъжем, колата престанаха да 
се произвождат в „Застава” в Крагуевац в 
годината, когато почина Маршал Тито. А 
това беше, уха-ха..., много отдавна, нали? 

Б. Димитров 

Манчин рабуш 

Младите се зайе....ю, а 
ми, старците си отодимо!  

Здравейте, уважаеми братстваджийе! 
Ле-ле, кво да ви говорим, с кво да ви 
забавльявам тия пут, ка ми се нища арно 
и интересно не деси през изминалете 
две седмице. Я по старому –  с народ и 
далье млого не се мешам, пазим се од 
коронуту и се надам тая пустиня скоро-
скоро да се лецне. Ньекньа гледам кроз 
пенджарат, младиньа пошла по улицу, 
има гьи десетина-дванаес на брой, никой 
маску не носи, пригърчаю се, целиваю 
се, а я у тия момент се сети кво рече 
комшията Сретко преди некою неделю: 
„Младие се зайе.....ю, а ми старците си 
отодимо.” И верно кока йе тека. Ама 
кой да обясни на младиньуту да не требе 
тека да се понашаю, йербо ка си отиду 
дома,  почну да пригърчаю и целиваю 
родительете си и бабете и дедеде си, ако 
гьи имаю, де, заразе гьи и они помру без 
време. После ньим йе вальда жал, ама - 
буде късно. 

С мойту бабичку тия дни пак се 
расправльамо дали да садимо тую 
годин градину или да прескочимо. Она 
ка говори на тую тему, све говори у 
множину, а после ка донесемо одлуку ко 
че садимо, целуту работу си завършавам 
я. Тия дни ме пита: 

- Манчо, ма, пролет дооди, че 
починьамо ли да сейемо парадайс, 
шушпе, че починьамо ли да бъцкамо 
лук...

А я ни пет, ни шес, па ньу одговори 
онака, како си йе:

- Ама, на тебe ти йе лъсно, ти само 
работиш с йезикат, а после свете работе 
я завършавам. Ти ме потибнеш, я да не 
те увредим и повредим ти кажем ко че 
садимо, а после само кукаш ко неможеш, 
ко те боли кърстетина, нога, рука, глава..., 
па само я сецам. 

Бабичката поче да вика: 
- Ама, Манчо, ти ли мислиш да я не би 

работила, ка би могла!? Ти ли мислиш да 
те я лъжем ка ти кажем да ме боли све 
това що наброи!? 

Я се малко сажали, вати ме бабичката 
малко на емоцию, признавам си, ама се 
снайдо за реч: 

- Ама, я не съм рекъл да ти глумиш 
да те боли. Веруйем ти ка кажеш да 
те боли и да неможеш, ама требе да 
разбереш и ти мене, и я сам веч дъртляк, 
и я сам се поизтрошил, немогу повише. 
Че си купимо све що ни требе, имамо 
си пензийице, по-добре йе да си пожи-
вейемо и да си гьи покористимо, него 
да напиньамо жилкьете у тейе године и 
накрай да легнемо преди време горе у 
борчетата. 

Бабичката поче да рида: 
- Па кико, бе, Манчо, па кико да 

немамо куде да си оскубемо главичку лук 
у дворат? Кико да немамо да си откьи-
немо краставичку? Немогу я, Манчо, 
да се помирим с това да излезнем у 

дворат и да нема куде парадайсчак да 
си откьинем и шушпицу, него да мора 
да идем у продавницу или на пазарат да 
си гьи купим. Па, я, Манчо, това нема да 
могу да изъдржим. Я че се утепам!  

И на мене не ми беше згодно на 
душуту док гьу слуша. Бабичката си 
беше задойена със саденье на градинку. 
Навремето, ка беше по-млада, по целу 
пролет и по цело лето и йесен се занима-
ваше с тую работу у дворат. Не можеше 
да гьу одокам да улезне унутра да руча, 
а ка падне мрак не можеше да гьу 
одокам да дойде да вечера и да си лега. 
Све си нещо риляше, садеше, сейеше, 
береше, плевеше... И само ми окаше: 
„Де, бе, Манчо, съга че дойдем, само да 
завършим йош тую работу!” Сърцето 
ми некако поче да бийе по-яко у тия 
момент, очигледно беше да ми се прити-
сакат покачил, ужари се у лицето и поче 
да личим на петла, на койег се чучулят 
уцървенеял. Не беше ми згодно, ама пак 
се снайдо за реч: 

- Ама, моме, тепала се ти, не тепала 
се, градину повише не мож да садимо, 
стари смо си, нема да гьинемо. А ти, ако 
си бъш решила, утепе се, па да оставимо 
укор на синатога. 

Бабичката, ко това реко, ко да се 
досети неща гениялно да рече, само и 
само да ме убеди ко градину требе да 
садимо и тую годин: 

- Те, добре ме подсети! Па синатога, 
че изокамо да ни помогне. А тука йе и 
снаата, нали? 

Я се изнервира ко бабичката мож да 
йе толко глупава или па да се прави на 
глупаву, само и само да „изгура” своят 
наум: 

- Ма, синът да ни помага у градинуту, 
това пиши - „пропало”! Видиш ли да се 
прави уж на големог бизнисмена, оди ко 
муа без главу, пресипуйе из шупльо у 
празно... Видиш ли, моме, да йе он йедън 
обичан йе..ветар! Како га напраи таквога, 
чудим се! А снаата да ни помага..., па 
ти знайеш она колкави нокти има. Ньу 
само интересуйе да се надене на щикле, 
да облече некой убав комплет, да залули 
цигаруту... Снауту наща градина че инте-
ресуйе ко що че гьу интересуйе снегат од 
прошлу годин, моме! И сама знайеш да и 
синът, и снаата се не интересую како смо 
ние двамата, а како ли па че гьи  интере-
суйе наща градина, мож да си претпо-
ставиш. 

Бабичката не попущаше: 
- Ама, Манчо, ко че купуйемо зелен-

чуци по продавниците и пазарат, 
знайеш ли колко млого гьи пърскаю. Че 
се потруйемо, бе, Манчо..., и па поче да 
руца. 

Е, у тия момент я попущи. Мене 
йе, люди, у животат добротата млого 
кощала. Сви сам могъл да разберем, 
ама незнам що сам на сви и помагал, 

та сам си себе тровил. Ли ми йе душата 
од свилу, помисли си и тия пут: Нема 
бабичкуту да нервирам, че садимо и тую 
годин градину, ама под йедън услов, кой 
ньу съобщи: 

- Добро! Че садимо и тую годин 
градину, уствари я че гьу садим, а ти 
по обичаю, че ми пружаш моралну 
подршку, ама услов йе да насадимо 
малко – йедну лею лук, 30-ина корена 
парадайс, 10-корена краставице, малко 
люте шушпе..., чисто да йе за обидък. 
Може ли тека? 

Бабичката прихвати това мойе 
„компромисно решенье” с одушевльенье 
и рече:   

- Манчо, млого те обичам! 

А я, сирома, ньу одговори: 
- И я тебе, моме, те обичам млого. Да 

те не обичам млого, я не би праил такве 
лудорийе. Само би те замолил нещо: 
Ако те претечем, а това най-вероятно че 
се деси, тури ми у сандъкат йедън по-го-
лемшък парадайс, йедну краставичку 
и главичку лук, да си напраим салатку, 
ако ми пригладнее на ония свет. А мож 
и едну люту шушпицу да туриш, да се 
залютим. 

Бабичката пак поче да руца и рече: 
- Мърш, пепел ти на йезик! 
Айд, уздравлье, братстваджийе! Че се 

чуйемо за две неделье. 
Ваш Манча


