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СЪОБЩЕНИЕ ОТ 
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 
НА БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНО 
МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ

По повод предстоящото преброява-
не на населението в Сърбия, което ще 
се проведе през октомври т.г., НС на 
българското национално малцинство в 
Сърбия призовава всички сънародници 
активно да се включат в преброяването 
и да се впишат като българи и българки.  

Сърбия е демократична държава и 
всеки има правото свободно да изявява          
националната си принадлежност. Това 

право е гарантирано от Конституцията 
на страната. Същевременно призвава-
ме сънародниците и да се регистрират в 
отделните избирателни списъци в своите 
общини и по този начин да осъществят 
право да участват в предстоящите избо-
ри за Национален съвет на българското 
национално малцинство, които е предви-
дено да се проведат тази есен.

Захариев и Стойков на среща 
при министъра Синиша Мали

Шефът на мисията на ОССЕ в Сърбия 
Ян Брату посети Босилегрaд

Делегация на НС на българското 
национално малцинство посети 
Унгарския национален съвет в Суботица 

ОУ в Босилеград бе домакин на 
републиканското съревнование 
по български език
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Фестивал на розата в 
гр. Казанлък

Празникът на розата е офици-
ален празник на градовете Казанлък, 
Карлово, Павел баня, Гурково и Стрелча. 
В Казанлък се произвежда 80% от розо-
вото масло в България, наричано още 
и „течното злато на България“. Казан-
лъшкият регион е световноизвестен като 
Долината на розите.  Историческите 
данни сочат, че през 1903 г. за пръв път 
се организира Празникът на розата в 
Казанлък. Тържественото празнуване 
става все по мащабно и през 1971 г. се 
обявява за национален празник. 

Всяка година през първата седмица 
на месец юни в Казанлък се провежда 
„Празникът на розата“, който привлича 
посетители от страната и чужбина. По 
време на този празник, градът е посе-
щаван от хиляди туристи. Това е събитие, 
което събужда най-много емоции у мест-
ните жители, които с нетърпение чакат 
тържеството и интересната му програма. 
Те имат възможност да свидетелстват за 
коронясването на „Царица Роза“, както 
и на традиционните ритуали - розобер 
и розоварене, пресъздадени в автентична 
атмосфера. 

Единия от най-забележителните 
фестивали в България, посветен на 
цветята и красотата, тази година приве-
тства и вицепрезидента на Р България 
Илияна Йотова, която короняса тазго-
дишната Царица Роза. 

На сцената Йотова поздрави публи-
ката и благодари на казанлъчани за 
поканата да им бъде гост на най-българ-
ския празник и за това, че опазват краси-
вите български традиции. Тя добави, че 
Казанлък, в който се сливат долината на 
розите и на тракийските царе, е мястото, 
където се е раждал българският народ. 
Към всички присъстващи тя се обърна с 
думите „Нека винаги в нашата човешка 
същност да съществува уханието, защото 
то е част от нашето - българското. 
Уханието на Царица Роза, на българ-
ското, на нашата емблема пред света, на 
нашия божествен знак! Нека душите ни 
да останат чисти като брилиянтата роса 
върху майските рози рано сутрин!“

Специално за празника в небето бяха 
пуснати розови фойерверки.

С.Дж.

146 години от смъртта на 
Христо Ботев

На 2 юни българите отбелязаха 146 
години от гибелта на Христо Ботев,  рево-
люционер, поет и публицист. Нацио-
нален герой и един от най-изтъкнатите 
дейци на българския Възрожденски 
период. Ботев е продължител на делото 
на Васил Левски и Георги Раковски, с 
голяма вяра в революцията като средство 
за решаване на националния въпрос. 
Паметникът на връх Околчица увекове-
чава подвига на Ботев и неговата чета. 

Датата на гибелта му се отбелязва с 2 
минути мълчание и сирени. Чествания 
има в цялата страна, особено в родиния 
му град Калофер. По традиция има 
поход по стъпките на Ботев до връх 
Околчица и поклонение пред героите. 
На историческите места в страната има 

възстановки на революционното минало.
Премиерът Кирил Петков лично 

поздрави участниците в похода до връх 
Околчица със следните думи: „В човеш-
ката история има много държавници, 
управници, някои от тях са предавали 
родината, някои са се нагаждали към 
силните на деня, а наистина малцина са 
били готови да дадат всичко в името на 
идеала си. И Христо Ботев е направил 
точно това.“

На 2 юни точно в 12 ч сирените спират 
за две минути всяко движение дали 
пешеходно или с автомобил, цялата 
страна спира и прекланя глава пред 
героичното дело на Христо Ботев.

С.Дж.

Грънчарско хоро
На 28 и 29 май в село Бързия, Община 

Монтана, Р България, се проведе тради-
ционният панаир „Фолклор и занаяти“. 
Проявата е част от проекта „Занаят 
грънчарство за всички“, който се реали-
зира в селското училище от сдружение 
„Младежки порив за бъдещето“ - 
Монтана. Основната идея е възраждане 
на грънчарството, за което в училището 
бе създадено грънчарско ателие. 

Панаирът беше открит в двора на 
училището. Тодор Тодоров от сдру-
жение „Младежки порив за бъдещето“ - 
Монтана разказа как е възникнала идеята 
и как тя е реализирана. Партньорите 
от „ДЕЛИ-Пространство за творческа 
дейност“ - град Ниш в Сърбия, благода-
риха за гостоприемството и за възмож-
ността да участват в празника. Проведе 
се масов открит урок за обучение по 
„Грънчарско хоро“, а след това панаирът 
продължи с богата фолклорна програма 
и надиграване между участниците 
танцьори за изпълнение на танци, посве-
тени на занаяти и на грънчарството.

Седем състава от Северна България 
показаха съхранени автентични хора от 

региона и обработен фолклор. Панаирът 
бе съпътстван от изложението на зана-
ятчийски изделия, основно грънчарски. 
През втория ден се проведе съвместна 
презентация на обучители по грънчар-
ство от България и Сърбия. 

Нишкият състав успя да спечели 
най-много симпатии на публиката сред 
6 фолклорни групи от България, както и 
да получи признание от домакините.

„Най-важното, което хората всъщност 
забелязаха, беше да се запознаят с тради-
цията на нашия народ, някои обичаи и 
песни, оцелели до днес. Изпълнихме 
игри от района на Ниш и  чрез нашата 
хореография искахме да покажем не 
само  културата, но и грънчарството“ - 
казва Йелена Станоевич, хореограф.

Подобно събитие ще бъде организи-
рано на 18 и 19 юни, когато Ниш ще бъде 
домакин на Панаира на грънчарството и 
ще приветства местни и чуждестранни 
изложители. Целта на проекта е укре-
пване на туристическия капацитет на 
Монтана и Ниш. 

С.Дж.

Ниш отбеляза своя 
патронен празник

По повод празника на града „Св. 
св. Цар Константин и Царица Елена“ 
в Ниш се състояха множество търже-
ствени прояви. От 31 май до 5 юни 
бяха служени литургии, проведоха се 
изложби, работилници за деца, спортни 
състезания, концерти на рок групи, на 
изпълнители на етно мелодии, както и 
на Военния оркестър и дефиле на мото-
циклетисти.

В Градската къща, която е и домакин 
на „славата“, кметицата Драгана Соти-
ровски организира официален прием, 
на който приветства бройните гости. 

Освен водещи хора от нишкия бизнес, 
на празненството присъстваха и гости 
от чужбина: от гръцкия район Волви, 
известен с курортните места Ставрос, 
Врасна и Аспровалта, от българската 
столица на културата Велико Търново 
и от град Сливен, от Източно Сараево и 
Требине в Република Сръбска и от Тиват 
в Черна гора. Делегациите на съседните 
страни г-жа Сотировски дари със знак на 
Константин, с желание с него да продъ-
лжат да печелят и да се развиват и подо-
бряват сътрудничеството си.

С.Дж.
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Председателят на НС 
Стефан Стойков посети 
Звонци и Цариброд 

По повод 2 юни - Деня на Христо 
Ботев и на загиналите за свободата и 
независимостта на България, председа-
телят на Националния съвет на българ-
ското малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков посети Канцеларията на Нацио-
налния съвет в село Звонци. От името на 
съвета той подари на Канцеларията нов 
компютър, принтер и друго съпътстващо 
оборудване.

В рамките на работната среща, на 
която заедно с ръководителя на Канце-

ларията на НС в Звонци Иван Таков 
присъстваха и кметът на Звонци, дирек-
торът на Основното училище „Братство” 
в селото и представители на българската 
общност в този район, бяха обсъдени 
въпроси свързани с предстоящото 
преброяване на населението в Сърбия, 
което ще се проведе през октомври. 

Стойков заяви, че е апелирал към 
сънародниците от Звонски край и 
община Бабушница активно да се 
включат в преброяването и да се впишат 

като българи и българки, с което ще 
запазят националната си идентичност. 
Домакините изтъкнаха, че за член на  
избирателната комисия за преброява-
нето в община Бабушница е назначен 
Иван Таков.

Председателят на Националния съвет 
посети и Община Цариброд, където 
заедно със зам.-председателката на НС 
Славица Васов и д-р Ангел Йосифов, 
председател на Изпълнителния съвет 
на НС, бяха на среща с кмета на Цари-
брод д-р Владица Димитров. Стойков 
изтъкна, че и на тази среща са разис-
квани въпроси, свързани с предстоя-
щото преброяване, а били са обсъдени  
и реализацията на съвместни дейности 
на Националния съвет и Община Цари-
брод.

П.Л.Р.



novo.bratstvo.rs

4 10 юни  2022 годинаАКТУАЛНИ ТЕМИ

Захариев и 
Стойков на среща 
при министъра 
Синиша Мали

Кметът на Община Босилеград 
Владимир Захариев и зам.-кметът 
Стефан Стойков бяха на среща с мини-
стъра на финансите на Република 
Сърбия Синиша Мали в Белград.

„Проведохме изключително конструк-
тивни разговори във връзка с реали-
зацията на особено важни проекти от 
различни области с цел създаване на 
по-добри условия за живот на гражда-
ните в Босилеградска община“, заяви 
кметът Захариев и още един път изказа 
благодарност към държавния връх на 
Сърбия за подкрепата, която оказва на 
нашата община. 

П.Л.Р. 

ОУ в Босилеград бе домакин на 
републиканското съревнование 
по български език

Основното училище „Георги Дими-
тров” в Босилеград бе домакин на репу-
бликанското съревнование по български 
език, организирано от Матицата на 
българите в Сърбия и Министерството 
на образованието, науката и технологич-
ното развитие с подкрепата на Нацио-
налния съвет на българското малцинство 
в Сърбия.

В съревнованието участваха 54 
ученици - 31 от основните училища и 
23 от гимназиите в Босилеград и Цари-
бород, осъществили най-добри резул-
тати на предварително проведените 
междуобщински състезания. 

Тестовете за всички класове включваха 
по 20 въпроса, а за всеки верен отговор 
учениците получаваха по 1 точка. 
Според регламента на Министерството 
на образованието за завоюване на първо 
място са били необходими 19 и 20 точки, 
за второ - 17 и 18, а за трето - 15 и 16 
точки. Тази година нито един ученик не 
спечели досатъчен брой точки за класи-
ране на първо място, второ място завою-
ваха 6 ученици, а трето - 8.

И този път Националният съвет на 
българското национално малцинство 
осигури парични награди за учени-
ците, спечелили трите първи места - 7 

000 динара за първо, 5 000 за второ и 3 
000 динара за трето място. Ваучерите на 
най-успешните ученици връчи кметът на 
Община Босилеград Владимир Захариев.

Матицата на българите в Сърбия 
също ще награди най-успешните 
ученици от републиканското състезание 
с парични награди - по 3 000 динара за 
първо, 2 500 за второ и по 2 000 динара за 
трето място.

Класиране
Основни училища:
пети клас
II място - Борис Александров, Босил-

град
III място - Ивана Игнятов, Босилеград
III място - Анджела Соколов, Цари-

брод
шести клас

III място - Надя Димитров, Цариброд
осми клас

II място - Кристина Гоцев, Цариброд
III място - Стефан Жижов, Босилеград
Гимназисти:
първи клас
II място - Милян Цеков, Босилеград
III място - Уна Манчев, Цариброд
III място - Анастасия Николов, Цари-

брод
втори клас
III място - Теодора Станков, Цариброд
трети клас
II място - Теодора Димитров, Цари-

брод
II място - Наталия Зарков, Цариброд
II място - Наталия Рангелов, Цариброд
четвърти клас
III място - Йована Иванчев, Цариброд
III място - Миляна Николов, Босиле-

град
П.Л.Р.

Царибродска община ще тегли средства от конкурс 

Около 1, 3 милиона 
динара за залесяване и 
затревяване 

Община Цариброд получи 1 277 000 
динара от Министерството на околната 
среда на Сърбия за залесяване и затре-
вяване. Средствата ще тегли за проекта 
си, с който участва в конкурс на мини-
стерството. 

По този случай представителят на 
местното самоуправление Славолюб 
Маноилов тези дни подписа договор за 
съфинансиране с министърката Ирена 
Вуйович. Проектът е на обща стой-
ност около 1, 6 милиона динара, което 

означава, че част от средствата ще бъде 
обезпечен от бюджета на Царибродска 
община. 

Освен този на Царибродска община 
приети са още 41 проекта от областта 
на залесяването и затревяването, които 
ще бъдат реализирани в общо 37 местни 
самоуправления в Сърбия. 

За съфинаниране на проектите посо-
ченото министерство е обезпечило 100 
милиона динара. 

Б. Димитров
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Шефът на мисията на 
ОССЕ в Сърбия Ян Брату 
посети Босилегрaд

Делегация на мисията на Организа-
цията за сигурност и сътрудничество в 
Европа ОССЕ в Сърбия, водена от шефа 
на мисията Ян Брату, посети Община 
Босилеград. Той бе придружаван от 
Зузана Павликова, висш съветник по 
въпросите на националните малцин-
ства на мисията на ОССЕ в Сърбия, от 
Милица Родич и др.

 Пред сградата на Общинската адми-
нистрация в Босилеград гостите бяха 
посрещнати с  хляб и сол и приветствани 
от кмета Владимир Захариев и пре- 
дставители на общинското ръководство, 
председателя на Националния съвет на 
българското национално малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков и директорите 
на образователните и културните инсти-
туции в общината. В чест на гостите 
фолклорният ансамбъл СД „Младост” 
изпълни танцова хореография от нашия 
край. 

След това посланик Ян Брату и 
сътрудниците му проведоха отделни 
срещи с общинското ръководство и с 
ръководството на НС на българското 
национално малцинство, а по-късно 
всички заедно посетиха Бежанския 
център в Босилеград. Накрая на визи-

тата си делегацията на ОССЕ направи 
посещение на църквата „Света Троица” 
в село Извор и Килийното училище в 
църковния двор. 

В края на срещата, пред църквата в с. 
Извор, Ян Брату, Владимир Захариев и 
Стефан Стойков направиха изявления за 
медиите.

Шефът на мисията на ОССЕ заяви, 
че е доволен от посещението си в Боси-
леград и обеща в рамките на компетен-
циите си ОССЕ да продължи и занапред 
сътрудничеството с НС и Община Боси-
леград.     

„Радвам се, че за първи път идвам в 
Босилеград. Целта на посещението бе 
да се запознаем с дейностите на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия и на общинското 
ръководство в Босилеград. Искам да 
напомня, че представители на ОССЕ 
повече пъти са посещавали Босилеград 
и вече са реализирани някои съвместни 
проекти. По време на срещите разго-
варяхме и за възможностите за реали-
зация на съвместни проекти в бъдеще, 
за които моите колеги вече от следва-
щата седмица заедно с НС ще уточ-
няват подробностите. Особено искам да 

изтъкна, че съм изключително впечатлен 
от църквата в Извор и надявам се компе-
тентните институции да намерят начин и 
средства за реставрация на този велико-
лепен храм”, посочи Ян Брату.   

Той добави, че Мисията на ОССЕ в 
Сърбия и занапред ще оказва помощ 
на всичките 23 национални съвета в 
страната и призова всички граждани 
свободно да искажат националната 
си принадлежност на предстоящото 
преброяване в Сърбия, което ще се 
проведе тази есен.

В изказването си председателят на НС 
Стефан Стойков най-напред благодари 
на посланика Ян Брату и делегацията на 
ОССЕ затова, че са приели поканата и са 
посетили Община Босилеград и Нацио-
налния съвет. 

„Години назад имаме отлично сътруд-
ничество с Мисията на ОССЕ в Сърбия, 
което резултира и с организиране на 
посещение на нашия НС на Унгарския 
национален съвет в Суботица миналата 
седмица, за което изключителна благо-
дарност изказвам към г-н Брату и сътруд-
ниците му. На срещата го помолихме 
за съдействие при организиране на 
възвратно посещение на унгарските ни 
колеги в Босилеград, което да се състои 
в края на юли или в началото на август 
по време на Международния фолк-
лорен фестивал „Краище пее и танцува” 
в нашия град. Искам да посоча, че сме 
изключително доволни от посещението 
ни в Суботица, където имахме възмо- 
жност да научим доста неща от опита 

на колегите си от Унгарския НС”, заяви 
Стойков.

Кметът Владимир Захариев най-на-
пред благодари от свое лично име и от 
името на общинското ръководство на 
посланика Ян Брату за посещението му 
и подчерта, че по време на разговорите 
са запознали делегацията с природните 
и стопански ресурси, с които разполага 
нашата община и са поискали помощ 
и подкрепа за реализация на някои 
конкретни проекти.

„Поискахме помощ за организация на 
един бизнес форум в Босилеград, който 
да се проведе под патронаж на ОССЕ, 
а на който да присъстват потенциални 
инвеститори от Европа. Разговаряхме 
и за вписването на женските фамилни 
имена в гражданския регистър в нашата 
общинска администрация, за което посо-
чихме, че това право се спазва в нашата 
община. Радвам се, че г-н Ян Брату 
имаше възможност лично да се увери в 
нашето гостоприемство, което оказваме 
на бежанците в Босилеград. На срещата 
договорихме и подписването на декла-
рация за спазване на етичния кодекс 
на служителите на местната власт. От 
Мисията на ОССЕ поискахме и помощ за 
реконструкция на Килийното училище в 
с. Извор, финансова подкрепа за органи-
зирането на Международния фолклорен 
фестивал „Краище пее и танцува” и за 
други проекти от значение за общината”, 
изтъкна Захариев.

П.Л.Р.
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Делегация на НС на 
българското национално 
малцинство посети 
Унгарския национален 
съвет в Суботица 

Делегация на Националния съвет на 
българското национално малцинство в 
Сърбия миналата седмица бе на посе-
щение на Унгарския национален съвет 
в Суботица. Посещението бе организи-
рано по инициатива на председателя 
на нашия Национален съвет Стефан 
Стойков с подкрепата  на Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ). 

Заедно със Стойков в състава на деле-
гацията бяха и зам.-председателят на 
нашия НС Славица Васов, председа-
телят на Изпълнителния съвет на НС 
д-р Ангел Йосифов, представители на 
общините Цариброд и Босилеград и 
на село Звонци в Община Бабушница, 
както и представители на образовател-
ните, културните и медийните инсти-
туции и организации на българското 
национално малцинство в Сърбия - ОУ 
„Георги Димитров” в Босилеград, ОУ 
„Христо Ботев” в Цариброд, Детската 
градина „8-ми септември” в Цариброд, 
Детската градина „Детска радост” в Боси-
леград, Гимназия Босилеград, Гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий” в Цариброд, 
Център за култура в Цариброд, Център 
за култура в Босилеград, Народна библи-
отека „Детко Петров” в Цариброд, Изда-
телство „Ново Братство”, „Нова Ради-
отелевизия Босилеград“, Матицата на 
българите в Сърбия, Портал ФАР Цари-
брод и Глас пресс Босилеград.

Представителите на нашия Наци-
онален съвет имаха възможност да се 
запознаят с организацията и работата на 
НС на унгарците, дейностите на инсти-
туциите на унгарското национално 
малцинство в областта на образованието, 
служебната употреба на езика, културата 
и информирането и моделите на сътруд-
ничеството между Унгарския нацио-
нален съвет и местните власти.

Ръководството на Националния съвет 
на унгарското национално малцинство 
в Сърбия начело с председателя Яне 
Хайнал най-напред посрещна нашата 
делегация в Икономическия факултет, 
където бе организирана панел дискусия. 
След приветстващите слова на двамата 
председатели Стефан Стойков и Яне 
Хайнал,  поздравителна реч изнесе и 
Зузана Павликова, старши съветник по 
въпросите на националните малцин-
ства на мисиията на ОССЕ в Сърбия. 
В рамките на дискусията Емил Лулич, 
правен съветник в Националния съвет 
на унгарското национално малцинство, 
подробно говори за важността на сътруд-
ничеството между местните самоуправ-
ления, институциите и националните 
съвети в областите, в които съветите имат 
ингеренция, както и за сътрудничеството 
на институциите на унгарското малцин-
ство с родната страна - Унгария.

След официалната част последваха 
отделните работни срещи в тематични 

групи, където бяха обсъдени дейностите 
и опитите на двете малцинства в сферите 
на образованието, културата, медиите и 
служебната употреба на майчиния език 
и писмо. На срещите бяха разисквани 
и договорени модели за укрепване на 
сътрудничеството между институциите 
на двете малцинства. 

В изявлението си пред медиите пред-
седателят на НС на българското наци-
онално малцинство Стефан Стойков за 
пореден път подчерта, че сътрудниче-
ството между двата национални съвета е 
изключително добро и изрази надежда 
така да продължи и занапред.

- Имаме отлично сътрудничество с НС 
на унгарското национално малцинство 
в Сърбия. То датира от времето, когато 
начело на нашия НС беше д-р Ангел 
Йосифов, продължи и когато съвета 
оглавяваше Владимир Захариев, а така е 
и днес, когато аз съм председател. Изка-
звам голяма благодарност към домаки-
ните от Националния съвет на унгар-
ското малцинство за сърдечното госто-
приемство, както и на Мисията на ОССЕ 
в Сърбия, която финансово помогна 
организацията на това посещение“, 
изтъкна Стойков. „Целта на срещите ни 
е обмен на опит и договори за сътруд-
ничество между двата съвета. Това посе-
щение ни дава възможност да научим 
много от унгарското малцинство и ще се 
стараем в бъдеще още по-силно да укре-
пваме взаимните ни отношения. Нашият 
Национален съвет ще полага усилия да 
изгради по-добро сътрудничество и да 
осигурява по-силна подкрепа от родната 
страна България, каквато днес има 
Унгарският национален съвет от своята 
родна страна Унгария. Добросъседските 
отношения, каквито в момента поддъ-
ржат Сърбия и Унгария, надявам се в 
бъдеще да имат и България и Сърбия”, 
посочи той.

Председателят на Унгарския НС 
Яне Хайнал заяви пред медиите, че 
благодарение на силната подкрепа на 

родната им държава Унгария, унгарската 
общност в Сърбия има изключителни 
възможности да работи интензивно за 
опазването на националната си идентич-
ност, езика и културата. 

- Нашият Национален съвет има 
добре изградена инфраструктура и 
отлично сътрудничество с културни и 
образователни институции и медии в 
Суботица и в другите райони във Войво-
дина, които са от особено значение 
за унгарската национална общност. 
Стремим се да изграждаме институции, 
в които унгарската общност запазва 
своята национална идентичност, като 
специално внимание се отделя на езика, 
защото смятаме, че езикът е най-важен. 
В Град Суботица в официална употреба 
са четири езика - унгарски, сръбски, 
хърватски и буньевашки и нашият НС 
има изключително сътрудничество с 
всички национални съвети, които тук 
имат свои седалища“, каза Хайнал и 
добави: „Целта ни е да представим на 
нашите гости моделите на сътрудни-
чество между унгарското национално 
малцинство и родината му, организа-
цията и дейностите на институциите 
чийто основател е Унгарският НС, както 
и отношенията на нашето малцинство с 
местните власти.“

По време на престоя си в Субо-
тица делегацията на Националния 
съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия посети Детската 
градина „Вацкор”, в която обучението 
се провежда изцяло на унгарски език, 
Учителския факултет на унгарски език, 
медиите на унгарски език - Радиотеле-
визия „Панон”, всекидневника „Маджар 
со” и седмичното списание „Хет нап”, 
Градския музей, Суботишката синагога, 
Гимназията с обучение на унгарски език 
за талантливи ученици „Деже Косто-
лани” и седалището на Националния 
съвет на унгарското национално малцин-
ство. 

П.Л.Р.
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Стефан Стойков 
присъства на заседание 
на Републиканския 
съвет на националните 
малцинства 

Председателят на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков присъства на 
заседанието на Съвета за националните 
малцинства, което миналата седмица 
се проведе в правителството на Сърбия. 
На сесията, ръководена от премиерката 
Ана Бърнабич, бе изтъкнато, че новият 
План за действие за упражняване на 
правата на националните малцинства, 
който е подкрепен от  Европейския съюз 
и Съвета на Европа, ще позиционира 
Сърбия като държава, която напълно 
зачита правата на всички национални 
малцинства. 

В съобщението, публикувано на 
официалния уебсайт на правителството 
на Сърбия, се посочва, че Бърнабич е 
изтъкнала няколко точки, които ще 
бъдат изключително важни през идния 
период, и на първо място посочила 
приключването на Плана за действие, 
за който се надява да бъде резултат 
на съвместна работа на всички нацио-
нални съвети. Според министър-пред-
седателя насърчаването на човешките и 
малцинствени права и  нулевата толе-
рантност към всякакъв вид дискрими-
нация остават основните цели, към които 
Сърбия се стреми.

Що се отнася до Бюджетния фонд за 

националните малцинства и тази година 
той е в размер на 30 милиона динара, 
а като приоритетна област за финан-
сиране на проекти ще бъде културата. 
Целта на конкурса ще бъде подобряване 
и укрепване на културната и езиковата 
идентичност на националните малцин-
ства в Република Сърбия.

На сесията било казано още, че избо-
рите за национални съвети на национал-
ните малцинства са планирани за същия 
период, когато ще се провежда и пребро-
яването. Представителите на национал-
ните съвети смятат, че е по-добре тези 
избори да бъдат отложени и предложе-
нието са изпратили до премиера.

Освен представителите на национал-
ните съвети на националните малцин-
ства, на заседанието в правителството 
на Сърбия присъствали и представи-
тели на Министерството на външните 
работи, Министерството на право-
съдието, Министерството на държавната 
администрация и местното самоуправ-
ление, Министерството на културата 
и информирането, Министерството 
на образованието, науката и техноло-
гичното развитие и на Дирекцията за 
сътрудничество с църквите и религиозни 
общности, се посочва в съобщението.

П.Л.Р.

Ново LED улично 
осветление в Босилеград

В Босилеград е в ход реализацията 
на проекта „Подмяна на съществува-
щите електрически крушки на уличното 
осветление с LED лампи“. Инвестицията 
възлиза на около 35 милиона динара. 
29,5 милиона от общата сума общината 
е спечелила от конкурса на Министер-
ството на държавната администрация и 
местното самоуправление в рамките на  
Програмата „Партньорство за местно 
развитие“, а останалите 5,5 милиона са 
осигурени от общинската хазна. 

Кметът Владимир Захариев изказва 
своето голямо удовлетворение от реали-
зацията на този проект и изтъква, че с 
монтирането на нови LED лампи улич-
ното осветление в Босилеград и в селата  
ще бъде много по-качествено, а същев-
ременно и разходите за ток ще бъдат 

по-ниски. 
 Координаторът на проекта и член на 

Общинския съвет Даниел Зарев посочи, 
че изпълнител на работите е фирмата 
„Сомбор електро”, която в рамките на 
20 дни трябва да монтира около 540 LED 
лампи за улично осветление на терито-
рията на цялата община. Зарев подчер-
тава, че проектът е спечелен благода-
рение на огромните усилия и ангажи-
раността на общинското ръководство и 
доброто му сътрудничество с Министер-
ството на държавната  администрация и 
местното самоуправление. Той изтъкна 
още, че общината е изготвила проекта, с 
който са кандидатствали в конкурса при 
министерството, с подкрепата на УНДП. 

П.Л.Р.

Публична покана: „Сърбия 
и ЕС: Оборудване за 
икономиката“

Министерството на икономиката 
на Р Сърбия обяви обществена покана 
за безвъзмездна финансова помощ по 
Програма „Сърбия и ЕС – оборудване за 
икономиката“. Програмата за подкрепа 
на родните бизнесмени, която мини-
стерството изпълнява непрекъснато от 
2015 г., тази година бе подкрепена и от 
Европейския съюз. Благодарение на тази 
подкрепа, предприемачи, кооперации, 
микро и малки фирми разполагат с 
рекордните 3,1 милиарда динара тази 
година.

„Най-голямата сума от 1,9 милиарда 
динара е предоставена от Министер-
ството на икономиката, а 10 млн. евро са 
от предприсъединителните фондове на 
ЕС – IPA 19.

Поканата е отворена за всички микро, 
малки фирми, предприемачи и коопе-
рации, които се занимават с производ-
ствена и строителна дейност и работят 

успешно от поне 2 години. Програ-
мата дава възможност за получаване на 
невъзстановими средства за закупуване 
на ново оборудване в размер до 25% от 
нетната покупна цена и финансиране на 
останалите средства чрез изгодни заеми, 
само с 5% собствено участие, чрез банки 
партньори и лизингови компании“, каза 
министърът на икономиката Анджелка 
Атанаскович.

Обществената покана е открита до 
изразходване на наличните средства и не 
по-късно от 31 декември 2022 г. Списъкът 
с банки партньори, лизингови компании 
и цялата информация, необходима 
за участие, заинтересованите могат да 
намерят на уебсайта www.preduzetnistvo.
gov.rs, както и на сайтовете на Министер-
ството на икономиката и на Агенцията за 
развитие на Сърбия.

С.Б.
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Петдесетница – 
Слизането на Светия Дух

Слизането на Светия Дух окъпа света 
с небесна светлина. Разкри истината. 
Разтвори тъмнината и просветли човека. 
Превърна го в светлина. 

Светлината вече е отличителна черта 
на християнина. Той излъчва светлина с 
присъствието си, с речта си, с живота си. 

Присъствието на Светия Дух в живота 
ни е уверение за спасението; то е наша 
утеха, а и повод за възобновяване на 
нашата духовна борба. 

Нека благодатта на Светия Дух ви 
съпътства в живота! 

+ архим. Вартоломей (игумен на 
светата обител Есфигмен)

Събитието, което Светата Право-
славна Църква ще чества през следва-
щите три дни (неделя, понеделник и 
вторник – 12, 13 и 14 юни), е станало в 
50-ия ден от Великден и 10-ия ден от 
Възнесение Господне (Спасовден). На 
този ден се изпълнило обещанието, 
което при Своето Възнасяне Господ 
Иисус Христос дал на апостолите. 
“Когато настана ден Петдесетница – 
пише св. евангелист Лука в книгата 
си “Деяния на светите апостоли” – …
внезапно биде шум от небето, като че 
идеше силен вятър, и напълни цялата 
къща, дето седяха. И явиха им се езици, 
като че огнени, които се разделяха и 
се спряха по един на всекиго от тях. И 
всички се изпълниха с Дух Свети, и наче-
наха да говорят на други езици, според 
както Духът им даваше да изговарят” 
(Деян. 2:1-4).

След като Светият дух осенил апосто-

лите с безброй добродетели сега вече те 
били готови да поемат своята мисио-
нерска работа по света.

Денят на Светата Петдесетница от 
древни времена се смята за рождения 
ден на

Христовата Църква, създадена не 
от суетата на човешки тълкувания и 
размисли, но по

Божествена благодат. Следващият ден, 
понеделник след Петдесетница, е праз-
никът на

Светия Дух. Този празник Църк-
вата е установила заради величието на 
Пресветия и

Животворящ Дух, Единосъщен с Бог 
Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се 
дарява всяка

мъдрост, живот, движение, Той е 
източникът на всичко живо. Светият Дух 
обогатява

човека с духовни дарове. Плодовете 
на Духа, по думите на апостол Павел, са: 
любов,

радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност, кротост,

себеобуздание.

В деня на Петдесетница завършва 
делото на спасението. Затова петдесе-
тият ден става начало на нова ера, която 
излиза отвъд пределите на нашия свят. 
Самото число, както в юдейската, така 
и в християнската традиция, означава 
вечна небесна пълнота: седем умножено 
по седем плюс едно. 

Празникът се нарича още Света 

На театрална проява в Лебане 

Награди за Милан 
Андреевич и Слободан 
Алексич 

На 41-я Междуокръжен преглед на 
самодейните театри от Югоизточна 
Сърбия, който от 23 до 27 май се проведе 
в Лебане, царибродският театър „Христо 
Ботев” с най-новото си представление 
„Лелята на Чарли” зае трето място. 
Артистът на театъра Милан Андреевич 
получи награда за най-добре изпълнена 
женска роля (лелята на Чарли), докато 
Слободан Алексич, който е и режисьор 
на спектакъла, получи награда за 

най-добра сценография. 
По време на фестивала бяха изпъ-

лнени пет детски и пет пиеси за 
възрастни. Проявата бе организирана от 
Дома на културата „Радан”. Покровител 
бе Община Лебане. 

Спектакъла „Лелята на Чарли” цари-
бродският театър премирено изпълни на 
25 март пред домашната публика. 

Б. Димитров
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Троица, защото чрез слизането на 
Светия Дух се открива благодатното 
действие върху нашия свят и на трите 
Лица на Светата, Животворяща и Нераз-
делна Троица, на Триединния Бог – наш 
Творец, Спасител и Осветител. Светият 
Дух изхожда предвечно от Отца, а е 
пратен на апостолите от Господ Иисус 
Христос.

В църквите по време на службата се 
разпръсват орехова шума и свежа зелена 
трева. Това е спомен за събитието, което 
празнуваме – ореховите листа символи-
зират огнените пламъци, чрез които Дух 
Свети видимо слязъл над апостолите, 
озарил душите им и ги изпълнил с огъня 
на благовестието. В края на Литургията, 
докато свещениците четат молитви 
за празника, вярващите ги слушат на 
колене и от тревата плетат венчета, 
които, занасят вкъщи, с което ознаме-
нуват св. Петдесетница и поемат задъл-
жението да бъдат – всеки според силите 
си – благовестници Христови…

Разпространението на християн-
ството от простодушните, но изпъл-
нени с благодатните сили на Светия Дух 
апостоли, които победиха мъдростта 
на мъдрите, не може да бъде обяснено 

по никакъв начин без събитието, което 
честваме следващите три дни …

Мирът, милосърдието и любовта са 
Божии дарове – тях можем да получим 
само от Бога. Ала днес те са редки цветя в 
пустинния пейзаж на живота ни, защото 
ние ги търсим не там, където трябва, 
и мислим, че само със земни сред-
ства можем да облагородим себе си и 
другите. Ако по-често се обръщаме към 
Бога – единствения Извор на духовни 
творчески сили, любов и красота – ние 
ще стигнем до своята Петдесетница и ще 
получим, отново и преизобилно, даро-
вете на Светия Дух. А имайки ги в себе 
си, ще можем да ги дарим на всекиго 
край нас.

През тези дни се спазва особено строга 
забрана за работа вкъщи и на полето. 
Освен че всеки дом отбелязва великия 
празник, в нашите краища има села, 
които спазват традицията един от трите 
дни на Петдесетница да празнуват като 
селски празник („слава“), когато фами-
лиите се събират, за да се видят след 
дълго време и да се повеселят заедно.

Светъли и благословени да са ни пред-
стоящите празнични дни! 

Подготви Д. Христова
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Ученички от босилеградската 
Гимназия със забележителни 
резултати на Олимпиадата по 
руски език

Кристина Тодоров, ученичка в 1-ви 
клас, и Наталия Неделькович, ученичка 
в 3-ти клас на босилеградскaтa Гимназия, 
под ръководството на преподавателката 
си Марина Якимова постигнаха забеле-
жителни резултати на финалното състе-
зание на 9-ата НИС Олимпиада по руски 
език, която миналата седмица се проведе 
в Гимназията „Йован Йованович Змай“ в  
Нови Сад.

Кристина зае 6-о място в съревнова-
нието за ученици от 1-ви и 2-ри клас, 
а Наталия се нареди на 9-то място в 
категорията ученици от 3-ти и 4-ти 
клас. Участието си във финала на това 
престижно международно състезание 
те си осигуриха въз основа на отличните 
резултати на квалификацонните тестове, 

които се проведоха онлайн на 19 май.
Кристина и Наталия бяха наградени 

с грамоти и подходящи подаръци, а 
участието им в това престижно състе-
зание бе осъществено с финансовата 
подкрепа на Община Босилеград.

Като организатори на състезанието, в 
което взеха участие около 100 ученици от 
7-ми и 8-ми клас на основните училища, 
гимназисти и студенти от Сърбия, Черна 
гора и Република Сръбска, се проявиха 
Руският център при гимназията „Йован 
Йованович Змай”, Славянското друже-
ство на Сърбия и Министерството на 
образованието, с подкрепата на компа-
нията НИС. 

П.Л.Р.

Изложба от фотографии в НБ „Детко Петров” 

Експонира ученичката 
Лана Колева 

В Народната библиотека „Детко 
Петров” неотдавна бе открита изложба 
от фотографии на ученичката в трети 
клас на царибродската гимназия Лана 
Колева. Офицалното название на 
проявата бе „Виждам света така, както 
виждам себе си”. 

Представени бяха 80-ина творби на 
ученичката с различни мотиви. Моми-
чето, което с фотография се занимава 
от няколко години, се увлича от небето, 

природата, хората, самия град, в който 
живее... 

Проявата бе организирана в резултат 
на дългогодишното сътрудничество 
между учебното заведение и библио-
теката. Открита бе в „Стаята на Детко 
Петров” в рамките на ведомството, от 
гимназиалния учител по сръбски език и 
литература Радко Ставров, който също се 
занимава с фотография. 

Б. Димитров 

Изложба в царибродската галерия 

Експонираха братята 
Спасич от Власотинце 

Братята Йован и Александър Спасич 
от Власотинце експонираха в цариброд-
ската галерия „Методи Мето Петров”. 

Представиха се с няколко десетки 
творби, работени със смесена и с техни-
ката на колаж. Официалнато название на 

изложбата бе „Двата света”. 
Йован Спасич е роден през 1993 г. в 

Лесковац. Дипломирал се е във Факул-
тата на изкуството в Ниш през 2016 г., 
в което висше учебно заведение се е 
сдобил и със степента „мастер“. Живее и 
работи във Власотинце. 

Александър Спасич е с една година 
по-голям. Дипломирал се е във Висшето 
профилактично училище за текстил и 

дизайн в Лесковац. Във Висшето техноли-
гическо-художествено училище в същия 
град е специализирал.  

И двамата са записали в актива си 
самостоятелни, участия в колективни 
изложби, както и участия в пленери. 

Изложбата ще бъде открита до 15 
юни. 

Б. Димитров
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Водоравно: 1. Град в Източна Сърбия. 3. 
Името на някогашната певица Пайчин. 8. 
Общински съвет (съкр.). 9. Животни с криле. 
10. Град в Хърватия. 11. Яма, изпълнена 
с вода. 13. Произведение на Иван Горан 
Ковачич. 15. Град в Северна Македония. 17. 
Хълм на север от Цариброд. 19. Баскетболен 
отбор от Солун. 22. Печено на жарава месо. 
23. Порода папагали. 25. Името на артиста от 
САЩ от миналото (Марвин). 26. Вид музикален 
инструмент (мн.ч.). 28. Иван Лалов (иниц.). 29. 
Страна в Африка. 30. Античен град в Северна 
Македония. 32. Космическа програма от 
миналото от САЩ. 33. Название на сръбската 
служба по сигурност. 34. Иван Симов (иниц.). 
38. Град в Южна Украйна (укр. назв.). 36. 
Здравей, чао (исп.). 

Отвесно: 1. Вратар на ФК „Цървена звезда” 
(Милан). 2. Главна насока. 3. Дарител на пари 
за изграждане на верски обект (мн.ч.). 4. 
Небесна синина; лазур (рус.). 5. Емил Цеков 
(иниц.). 6. Равнище (син.). 7. Средищната част 
на нещо. 9. 16 и 14 буква. 10. Вид млечен 
продукт. 12. Трески, които изпадат при сечене 
на дебело дърво. 15. Множествено число 
на думата „място”. 16. Лично местоимение. 
18. Прозвището на Светислав Пешич. 19. 
Баскетболен отбор от Син (Хърватска). 20. 
Рангел Иванов (иниц.). 21. Грамада едри 
камъни (мн.ч.). 23. Сръбски ежедневник. 24. 
Белградска поп-рок банда от миналото. 27. 
Град в Източна Хърватия. 28. Италия (съкр.). 
29. Международна организация по миграция 
(съкр.). 30. Който има цвят на пепел от дърва. 
31. Името на някогашния президент на САЩ 
Клинтън. 33. Бранислав Иванов (иниц.).
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25 26 27 28

29 30 31
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Проблеми на обществената 
комуникация

В София се проведе Осмата между-
народна кръгла маса „Проблеми на 
обществената комуникация“, в която 
участваха и учени от Нишкия универ-
ситет. Под егидата на Университета за 
библиотекознание и информационни 
технологии (УниБИТ) в зала „Яков 
Крайков“ на кръглата маса бяха предста-
вени 22 доклада.

Проф. Ванче Бойков от Електронния 
факултет към Нишкия университет и 
сътрудниците му изнесоха доклад на 
тема „Почтеност и манипулация в дело-
вата комуникация”, а проф. Владета 
Радович от Философския факултет към 
Нишкия университет докладва на тема 
„Трансферът на знания като екзогенна 
променлива на съвременната публична 

комуникационна матрица”.
Особено внимание предизвикаха и 

докладите на проф. Николай Палашев 
– „Комуникационна сигурност при 
комуникационните канали, връзки и 
отношени”, на доц. Борислав Борисов 
– „Репутацията като фактор при сигур-
ността на комуникацията във вирту-
алното простанство” и на доц. Йордан 
Дойков – „Понятията тълкуващо разби-
ране и разбиращо обяснение във фено-
менологичния социологически анализ”.

Деветата международна кръгла маса 
„Проблеми на обществената кому-
никация“ ще се проведе следващата 
година, а домакини ще бъдат колегите от 
Нишкия университет. 

С. Бойкова

ЧК в Босилеград

Общинско състезание по 
първа помощ

В организацията на босилеградския 
Червен кръст миналата седмица бе 
проведено състезание по първа помощ, в 
което взеха участие двадесетина ученици 
от основното училище и гимназията, 
които в продължение на няколко месеца 
преминаха обучение по първа помощ в 
ЧК.

Въпреки че събитието нямаше 
състезателен характер, те демонстри-
раха изключителни знания и умения в 
оказване на първа помощ. Учениците 
бяха разделени в два отбора, съставени 
от по шестима членове, докато остана-
лите участваха в симулация на различни 
видове наранявания.

„След две години пауза заради панде-
мията от Ковид 19 нашата организация 
възстанови редовните обучения по 
първа помощ за ученици от основното 
училище и гимназията. Доволни сме от 
показаните знания на всички участници 
в обучението“, каза Руска Божилова, 
секретар на местния клон на Червения 
кръст.

Това състезание всъщност представ-
лява подготовка за участия на нашите 
отбори в междуобщински състезания по 
първа помощ, на които босилеградските 
ученици винаги са осъществявали добри 
резултати. 

П.Л.Р.
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СПОРТ

На 23 юни 2022 година се навършава една 
тъжна година от както ни завинаги напусна 

нашата мила майка, тъща и баба

ПЕТРОВ ОЛИВЕРА – ОЛА
от Димитровград

Мила наша, много ни липсваш. Ти ни беше 
опора, подкрепяше ни, радваше се на нашите 

успехи. Времето минава, но болката и тъгата по 
теб остават.

Вечно ще живееш в сърцата ни. Почивай в 
мир. Винаги ще те обичаме.

Твоите: Любица, Гида, Веса, Деки, Аски, Ика, 
Ваня, роднини и приятели

Възпоменание 
В понеделник на 13 юни се навършват ДЕСЕТ 
ГОДИНИ, откакто останахме без нашия мил 

ВИКТОР ЙОСИФОВ
Tи беше най-добрият татко, дядо и съпруг на 
света. Благодарим ти за безкрайната любов, 

топлина и мили думи. Благодарим ти за 
подкрепата и разбирането. Нека нашата любов, 
по-силна от времето и забравата, те съпътства в 

тишината на вечния мир. 
От твоето скъпо семейство Йосифов, както и от 

семействата Дончев и Бошкович

Приключи тазгодишното първенство на ПФЛ

„Младост“ зае седмо място
В последния кръг от тазгодишното 

издание на Пчинска футболна лига 
босилеградска „Младост” спечели като 
домакин с 3:2 срещу „БСК” от Буяновац. 
Голмайстори за нашия отбор бяха 
Марко Асков, Мирослав Георгиев и 
Александър Динов. 

Босилеградсият отбор зае седмо място 
в крайното класиране с 29 спечелени 
точки - 9 победи, 2 равенства и 9 загуби. 

„Зелените“ вкараха 37 гола и допуснаха 
35 попадения.  

Шампион на Пчинска футболна лига 
за сезон 2021/2022 е „Лугина” от Прешево 
с 48 точки, колкото завоюва и второкла-
сираният „Минералац” от Вранска баня. 
На трето място се класира „БСК” от 
Буяновац с 37 спечелени точки. 

П.Л.Р.

На 18 и 19 юни в Цариброд 

Възпоменателен турнир по тенис на 
маса 

Отборът по тенис на маса „Цариброд” 
на 18 и 19 юни ще организира възпо-
менателен турнир в чест на Валентин 
Велков Лепез, лекар от Ниш по потекло 
от Цариброд, който миналата година 
почина на 55-годишна възраст вследствие 
на коронавируса. 

Ще участват няколко категории 
пионери, както и юноши, възрастни, 
ветарани и състезатели, които се зани-
мават с този спорт рекреационно. 

Заинтересованите да участват в 
турнира могат да подадат заявките си 
най-късно в четвъртък на 16 юни по мейл 
адреса milos3@live.com.

Организаторите споделиха, че за 
най-добрите в категориите на младите 
състезатели ще бъдат обезпечени пред-
метни награди, докато в останалите 
категории наградите за най-добрите ще 
бъдат парични. 

Б. Димитров

Цариброд -Спортни новини - 
ЛЕКА АТЛЕТИКА

MAША МИЛИЧ 
ТРЕТА В ПЕРНИК

Талантливата лекоатлетка на АК 
„Балкан“ спечели трето място и бронзов 
медал на уличния пробег „Трелеборг и 
децата на Перник“. Тя се състезава в кате-
горията пионерки на 500 метра.

На състезанието, което бе проведено 
на 3 юни, добре се представиха и оста-
налите момичета от Цариброд - Ксения 
Петров, Невена Спасенов, Ванесса Васи-
лева и Лола Борисов, но те за съжаление 
не спечелиха медали.

Нека изтъкнем, че това е пръвото 
гостуване в тридесет и пет годишната 
история на „Балкан“ в Перник и очаква 
се отсега лекоатлетите от Перник и 
Цариброд да имат редовни срещи и 
състезания, които организират отбо-
рите им. Да припомним, че лекоатлети 
от град Перник два пъти гостуваха на 
„Дмитровденския пробег“ в Цариброд, 
който организира АК „Балкан“.

А. М.
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В босилеградската гимназия 

 Абитуриентите 
завършиха учебните си 
занятия

Традиционно абитуриентите от 
босилеградската гимназия тържествено 
отпразнуваха последния си учебен ден. 
В тяхна чест пред входа на училището 
бе организирана културна програма, 
в рамките на която ученици от първи, 
втори и трети клас рецитираха стихове 
и изпълняваха скечове, с които им 
напомняха за другаруването, за дреб-
ните лудории и веселите и безгрижни 
дни, прекарани в училището. След това 
на абитуриентите, облечени в тениски с 
шеговити надписи, бяха връчени шапки 
и „дипломи“, също с шеговито описани 
характерни черти за всеки един от тях, с 
който той е известен сред съучениците 
си. По традиция на финала зрелост-
ниците хвърлиха шапките си високо 
нагоре, с което символично означиха 
края на една красива епоха от живота им. 
Купонът продължи в училищния двор, 
а за веселото настроение на празнува-
щите се грижеше духовият оркестър от 
с. Райчиловци. По-късно, придружавани 

от оркестъра,  зрелостниците продефи-
лираха из централните градски улици. 

Директорът на училището Владимир 
Григоров заяви, че тазгодишният випуск 
на  босилеградската гимназия наброява 
51 ученици, 12 от които са се учили 
изцяло на майчин български език и 39 
на сръбски език. 25 от тях са отличници, 
13 завършиха с много добър, 10 с добър и 
двама със среден успех.  

Абитуриентите вече защитиха 
дипломните си работи и взеха зрелост-
ните изпити, които включваха задъл-
жителни писмени изпити по български 
и сръбски език, както и писмен изпит 
по един от трите избираеми предмета: 
математика, английски и руски език.  

Тържественото връчване на дипло-
мите е насрочено за 15 юни, а междувре-
менно ще отпразнуват абитуриентския 
си бал. 

П.Л.Р. 

Традиция 

Шествие на абитуриентите 
Царибродските абитуриенти мина-

лата събота разхубавиха улиците на 
града, като от Гимназията „Св. св. Кирил 
и Методий”, която тъкмо завършиха, 
тръгнаха към гостилничарския обект 
„Хепи”, където бе организиран абитури-

етският им бал. 
Средното си образование тази година 

в посоченото учебно заведение завър-
шиха 52-ма царибродски ученици. 

Б. Димитров


