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Продължи асфалтирането на 
регионалния път Босилеград - 
Граничeн преход Голеш

Възстановени са работите по асфалтиране-
то на участъка на регионалния път Босилеград 
- Граничен преход Голеш с дължина от около 3 
километра, от църквата „Свети Филип“ в село 
Бистър до над село Рикачево. Предварително 
по трасето бяха извършени подготвителни ра-
боти за полагането на нова асфалтова настил-
ка, които включваха строеж на основата на 
пътното платно, изграждане на отводнителни 
окопи, слагане на бордюри и др. Изпълнител 
на работите е публичното предприятие „Сър-
бия пътища”.

 Кметът Владимир Захариев казва, че 
за изграждането на регионалния път към 
граничния преход Голеш за тази година пра-
вителството на Сърбия е отделило 150 ми-
лиона динара, което е резултат на договора 
на общинското ръководство в Босилеград с 
президента Александър Вучич, съответните 
републкански министерства и Публичното 
предприятие „Сърбия пътища”. 

- Изказвам огромна благодарност към дър-

жавното ръководство начело с президента Ву-
чич за отпуснатите средства за продължаване-
то на асфалтирането на пътя, изтъкна кметът.  

По думите му освен на посочената отсечка 
асфалт ще бъде положен и върху една част от 
участъка от моста в село Бистър към Долно 
Тлъмино, а ще бъде асфалтирано и спортното 
игрище в Бистър. 

Той добави, че изграждането на пътя се 
върши поетапно, а едновремнно с подготвя-
нето на проектно-техническата документация, 
провеждането на подготвителните работи и 
самото полагане на асфалт, разрешават се 
и въпросите относно имуществените права с 
гражданите, през чиито парцели преминава 
разширеното трасе на регионалния път.   

- Изграждането на регионалния път Боси-
леград - Граничен преход Голеш започнахме 
през 2006 г. и оттогава са асфалтирани общо 
около 26 километра, подчерта Захариев. 

П.Л.Р.
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Събор на Славче
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председателят на 
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На приема по повод Видовден и встъпването във втори 
мандат на президента Вучич

Присъства 
председателят на НС на 
българското малцинство 
Стефан Стойков

Стефан Стойков, председател на 
Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия, 
присъства на приема по случай Видовден 
и стъпването на длъжност на президента 
на Република Сърбия Александър Вучич 
за втори мандат. Церемонията се състоя 
в Двореца на Сърбия. 

„Със самата покана до председателя 
на Националния съвет на българското 
национално малцинство за присъствие 
на тази тържествена церемония се 
потвърждава, че Сърбия спазва правата 
на българското малцинствата и че всеки 
наш сънародник е уважаван и равнопо-
ставен гражданин на държавата“, заяви 
Стойков.

Председателят на нашия Национален 
съвет посочи, че по време на приема е 
имал отделни срещи с премиера Ана 
Бърнабич, председателя на Народното 
събрание Ивица Дачич, министъра на 
външните работи Никола Селакович, 
министъра на вътрешните работи 
Александър Вулин, министъра на обра-
зованието, науката и технологичното 
развитие  Бранко Ружич и министъра 
на човешките и малцинствени права и 
обществен диалог Гордана Чомич. 

„По време на разговорите обсъдихме 
планове за по-нататъшно сътрудничество 
и реализация на нови проекти в обла-
стите, в които Националният съвет има 
компетенции - образование, култура, 
информиране и служебната употреба 
на българския език и азбуката“, изтъкна 
Стойков.

П.Л.Р.

АКТУАЛНИ ТЕМИ

Премиерът на Р 
България подаде оставка

Премиерът на Р България Кирил 
Петков  депозира оставката на правител-
ството в Народното събрание. На 22 юни 
правителството беше свалено в Народ-
ното събрание с вот на недоверие на тема 
икономическа и финансова политика, 
внесен от ГЕРБ и подкрепен от партията 
на Бойко Борисов, както и от ДПС, "Има 
такъв народ" и "Възраждане". 

Премиерът Кирил Петков коментира 
в официалния си Фейсбук профил депо-
зираната в парламента оставка на прави-
телството, в който пише следното: „Тази 
сутрин подадох оставка като премиер на 
България.

През тези 6 месеца за мен беше чест 
да започнем дългия поход за отвоюване 
на България от задкулисието. Вярвам, че 
няма друг път освен напред - напред към 
идеала България да бъде държавата, в 
която законът е над всичко; публичните 
средства да се инвестират в училища, 

детски градини и по-добро здравеопа-
зване; държавата, създаваща условия за 
младите семейства; държавата, в която 
има нови високоплатени работни места 
и в която всеки предприемач може да 
започне честен бизнес без администра-
тивни спънки и изнудване, а пенсионе-
рите се радват на достойни пенсии.

Знам, че не съм сам в тази си мечта 
и следващите избори ще бъдат реално 
референдум каква България искаме: 
България на законността и проспери-
тета или България на задкулисието и 
мафията. Аз избирам първото и ще 
продължа да се боря за това!"

Държавният глава Румен Радев заяви 
преди дни, че ще започне консултации с 
парламентарните групи за връчване на 
мандат за съставяне на ново правител-
ство след като министър-председателят 
подаде оставката на действащото прави-
телство в Народното събрание.

Общинската служба за опазване на околната среда в Босилеград 

Повърхностните води 
отговарят на нормативните 
стойности за I и II клас

Резултатите от физико-химичните 
изследвания на повърхностните води 
на територията на община Босилеград, 
които са били извършени миналия 
месец в Института за безопасност при 
работа в Нови Сад, показват, че параме-
трите отговарят на стойностите, пред-
писани в Наредбата за граничните стой-
ности на замърсители в повърхностни и 
подземни води и утайки и сроковете за 
тяхното постигане, съобщиха от Служ-
бата за опазване на околната среда в 
Босилеград.

Посочва се, че са били взети пет 
проби и то: две от Любатска река близо 
до отводнителния канал за Лисин-
ското езеро и близо до мината „Грот“; 

от Драговищица - в града наблизо до 
Центъра за култура; от Бистърска и Кара-
маничка реки близо до мината „Босил 
Метал“. Само пробата от Любатска река 
в близост до мината „Грот“ не отговаря 
на стойностите за присъствието на олово, 
предписани в Наредбата, но остава в клас 
II, посочва се в доклада.

Изследванията са извършвани по 
Програмата за мониторинг на качеството 
на повърхностните води на територията 
на община Босилеград, която се финан-
сира от Бюджетния фонд за опазване на 
околната среда. Резултатите от изследва-
нията са достъпни на сайта на Община 
Босилеград.

П.Л.Р. 

В босилеградската 
Гимназия се проведоха 
кандидатстудентски 
изпити за записване в 
българските ВУЗ-ове

За кандидатстудентите от Босилеград 
и вътрешността на Сърбия Министер-
ството на образованието и науката на 
Република България на 4-ти юли органи-
зира кандидатстудентски изпит за запи-
сване във висшите училища в Република 
България в босилеградската Гимназия. 51 
бъдещи студенти решаваха общообразо-
вателен тест по български език и литера-
тура и история на България. 

На сутрешния ден в Гимназията се 
проведе и специализиран тест за канди-
датите за обучение по специалностите 
„Медицина“, „Фармация“ и „Дентална 
медицина“. Тестът   съдържаше въпроси 

по биология и химия.  
Резултатите от изпитите ще са 

известни след около 10 дена, а първото 
класиране ще бъде публикувано в 
началото на август. Данните ще бъдат 
достъпни на сайта на Министерството на 
образованието на Република България 
www.mon.bg.

Министерството на образованието 
и науката на Република България тази 
година осигурява около 2 000 места, 
субсидирани от държавата, за студенти 
българи от чужбина. 

П.Л.Р.
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След двегодишна пауза

Събор на Славче
След като две години не се състоя 

заради ограниченията, свързани с панде-
мията от COVID-19, в края на юни бе 
възстановен Международният събор 
„Славче” на граничната бразда между 
България и Сърбия. Организатори на 
братската среща на българите от двете 
страни на границата и тази година бяха 
общините Босилеград и Трекляно, а 
домакин този път бе Община Трекляно. 
Церемонията започна с изпълнението 
на химните на Р България и Р Сърбия и 
с издигането на националните флагове 
на двете държави. На събора присъства 
и посланикът на Република Сърбия 
в Република България Желко Йович, 
който заедно с кметовете на общините 
Босилеград и Трекляно - Владимир 
Захариев и Радко Петрунов, произнесе 
поздравително слово. 

Към присъстващите най-напред 
се обърна кметът на Трекляно Радко 
Петрунов, който между другото изтъкна: 

- Събрахме се след две години 
пандемия и отново имаме възможността 
да бъдем заедно. Събитията в глобалния 
свят се променят толкова бързо, както 
се променя времето, но ние с вас, драги 
земляци, сме планинци и ще оцелеем в 
тези трудни времена, защото сме свик-
нали с тежките промени. Доказателство 
за това е днешният ден, в който виждам 
хиляди хора, дошли тук на граничната 
бразда с нагласата за живот, радост и 
добро настроение. 

Използвам възможността да ви 
пожелая преди всичко много здраве, 
радост, щастие и късмет в личния и 
семеен живот и приятно изкарване на 
събора сред братя и сестри, близки, 

приятели и познати от двете страни 
на граничната бразда. Нека с днешния 
празник да покажем на Европа, че 
сме едно цяло, че митници и граници 
не трябва да има и че не могат да ни 
разделят. Ще мине още малко време, 
когато човешкият ум ще осъзнае вредите 
от държавните граници, които само 
разделят хората. Нека днес Босилеград 
и Трекляно се обединят чрез песните и 
танците си и през този ден символично 
да премахнем границите и да покажем, 
че сме заедно един приятелски и друже-
любен народ. Уважаеми съборяни, 
бъдете живи и здрави! Благодаря ви!   

В една част от речта си посланикът 
Желко Йович говори и на български 
език, като посочи следното:

- Днешното мероприятие представ-
лява много емоционален момент за мен, 
защото това е нещо, за което мечтае 
всеки посланик - да види на едно място 
обединени с песен, радост и любов, 
прегърнати и усмихнати хора от едната 
и от другата страна на границата, т.е. от 
страната, която посланикът обича най-м-
ного на света и за която живее, и от стра-
ната, в която той живее със семейството 
си, която му е втори дом и където той 
си е намерил много приятели и много 
братя и сестри. Това, което правите всяка 
година на този ден, е пример как всички 
ние трябва да работим. Това е доказател-
ство, че връзките между сърбите и бълга-
рите са неразривни. Трябва да покажем 
и по други начини, че имаме по-кра-
сиво, по-добро и по-сигурно бъдеще и 
да работим всички заедно. Трябва да 
развиваме инфраструктурата от двете 
страни на границата, защото е важно 

не само вие да живеете по-добре, но и 
да създадем по-добри условия за тези 
малки деца, които днес са тук сред нас, да 
останат в тези райони от двете страни на 
границата и да не ги напускат. 

Скъпи съборяни, този събор е 
пример как да действаме заедно и да 
правим съвместни неща и как да живеем 
по-добре. Като посланик винаги ще 
ви подкрепя за всичко, което правите 
заедно. Вратите на Посолството на 
Република Сърбия в София са широко 
отворени за всички с добри намерения. 
С господин Захариев вече говорихме, 
наскоро, а надявам се това да стане 
вече през септември, в Посолстото на Р 
Сърбия в София да организираме пред-
ставяне на бизнес сектора от терито-
рията на Босилеградска община. По този 
начин ще създадем възможност хората 
от София и от цяла България да се запоз-
наят с потенциалите на Босилеград, каза 
посланик Йович. 

Поздравявайки присъстващите, 
кметът Владимир Захариев честити 
празника на всички и им пожела хубаво 
изкарване на събора. Той похвали сръб-
ския посланик, като подчерта, че посто-
янно помага на наши съграждани и че 
вратите на сръбското Посолство в София 
са винаги отворени за всички. 

- Освен организирането на бизнес 
форум в София с посланик Йович дого-
ворихме и да ни помогне за откриване 
на малограничен пункт на Славче, за 
което ще се обърнем с молба към прави-
телствата в Белград и София. Да го 
направим като на Голеш - първо събор, 
а след това граничен пункт. Догово-
рихме също и да ни помогне относно 
продължаването на реконструкцията на 
черквата „Света Троица“ в село Извор и 
на килийното училище, за която цел в 
общинската хазна вече имаме 15 хиляди 
евро. 

Короната си отмина и съборът се 
провежда отново. На този ден трябва да 
забравиме лошите неща и да бъдем едно. 
Да покажем, че братята от България и 
Сърбия - от Треклянско и Босилерадско, 
са едно и така трябва да продължи и 
занапред. Танците и хората, с които 
днес ще ви се представят танцьорите 
от Центъра за култура и Спортното 
дружество „Младост“, ще покажат, 
че си пазим и съхраняваме нашата 
история и етноса. Пред Европа винаги 
трябва да казваме това, което сме. Аз се 
гордея, че съм българин, но се гордея и 
че обичам Сърбия, която ни пази и ни 
е дала възможност да живеем и творим. 
Благодаря на властите на Сърбия и 
на България, че днес тук можем да 
отворим границата, макар и за един ден, 
и да покажем, че сме заедно и нераз-
делни. Нека се хванем всички на хорото 
и покажем, че хорото няма граници. 
Пожелавам на всички много здраве и 
да обичате и пазите близките си, което 
е най-голямото богатство, посочи Заха-
риев.  

След поздравителните речи бе изне-
сена богата културна програма с участие 
на  босилеградските танцови ансамбли 
към Културния център „Босилеград” 
и Спортното дружество „Младост”, 
както и танцьори от танцова формация 
„Асти денс“, певеца Антонио Смеонов и 
оркестър „Веселие“ от Кюстендил.  

Съборяните имаха възможност да си 
пазаруват в импровизирани магазини 
- щандове и сергии, от които любез-
ните търговци предлагаха занаятчийски 
изделия, дрехи, обувки, пластмасови 
продукти, железария, килими, мебели, 
детски играчки и др. Не изостанаха и 
палатките с димящи скари с вкусни 
български кебапчета, сръбски плеска-
вици и студена бира.    

П.Л.Р.
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В Кюстендил се проведе 
Празникът на черешата

И тази година в овощната градина на 
България – Кюстендил, в края на юни 
се проведе  „Празникът на черешата“, а 
голям брой босилеградчани и този път 
посетиха популярното събитие.

В продължение на три дни Община 
Кюстендил и местният Институт по 
земеделие организираха базар на 
кюстендилски череши, с участието на 
местни земеделски производители и 
читалища от района. Изложбените маси 
бяха аранжирани с майсторски изпле-
тени вешла и най-различни изобра-
жения от този ярък и вкусен плод. 
Традиционно се проведоха и конкурси 
за най-едра череша, атрактивно вешло, 

най-красив черешов щанд, кулинарна 
надпревара и състезателни игри с 
череши.

Програмата с културни събития и 
открити сцени в центъра на града допри-
насяше допълнително за доброто настро-
ение на гостите на празника.

Изложението на плодовете на 
овощния труд започва своята история от 
Кюстендил през 1896 г., когато е учредена 
Първата национална овощарска изложба 
и градът получава званието “Майка на 
българското овощарство”.

П.Л.Р. 

Започна туристическият 
сезон на Власина

След като от началото на юли горе-
щото лято „влезе” във всички домове, 
започна и туристическият сезон на 
Власина. Тук обаче малко позакъсня 
поради високата надморска височина, но 
и тази година Власинското езеро ще бъде 
място за почивка на множество люби-
тели на природата и къмпингуващи от 
цялата страна и съседна България. Още 
сега могат да се видят коли с врански, 
сурдулишки, лесковашки, нишки, 
белградски, софийски, пернишки и още 
какви ли не регистрационни номера.

- Планинската перла предлага нещо, 
което другите курорти почти го нямат, 
а това са чист въздух, прекрасна питейна 
вода, екологично чиста среда, красиви 
пейзажи и плаващи острови, сподели 
пред нашия вестник Иван Апостолов от 
София.

- Всяко лято лагерувам на Власина. 
Сигурен съм, че тази година ще има 

много повече хора отколкото миналото 
лято. Виждам, че както в лагерите, така 
и в почивните къщи, които се дават под 
наем, има много посетители. Имайте 
предвид, че това е началото на тури-
стическия сезон на Власина, добави 
Милутин Йованович от Ниш. 

Туристите от България предпочитат 
и еднодневни екскурзии до Власина, хем 
да се разходят, хем да си хапнат вкусна и 
евтина храна.

-Разходката ни до Власина излиза 
без пари. Храната е евтина, за някаква 
сума от десетки левове може да се 
пийне дюлова ракия, да се хапне салата, 
плескавица... и пийне бира. Интересно 
е, че плащането освен с динари може 
и с български левове,  разказа Радка от 
Перник. 

Власинското езеро, разположено 
между три планини, е с надморска 
височина 1200 метра. Температурата на 
водата през юли и август достига около 
22 градуса. Езерото разполага с 9-кило-
метрова ивица.

Планината Власина е настанена с над 
850 вида растения и 180 животински 
вида, обявени за ландшафт с изключи-
телни характеристики от първа кате-
гория, разположена е на площ от 12 740, 
90 хектара.

С. Бойкова

В Сърбия през май тази година 
броят на пристигналите туристи е 
по-висок с 88,4, а на нощувките с 56,1 на 
сто в сравнение със същия месец 2021 
г., съобщи Републиканският статисти-
чески институт. 

Броят на нощувките на местни 
туристи е увеличен с 33,3 на сто, а 
нощувките на чуждестранни със 103,8 
%.

В ОУ в Босилеград

Осмокласниците 
успешно издържаха 
окончателния изпит

Всичките 51 осмокласници на Основ-
ното училище „Георги Димитров” в 
Босилеград успешно издържаха окон-
чателния изпит за завършване на основ-
ното образование и записване в средните 
четирикласни училища. В продължение 
на три дни - от 27 до 29 юни те решаваха 
тестове по майчин български, съответно 
сръбски език, математика и комби-
ниран тест, който съдържаше въпроси 
по биология, химия, география, физика 
и история. Резултатите от изпита не са 
съобщавани публично, но всеки ученик е 
имал възможност да ги види на портала 
„Моето средно училище“. 

Тази учебна година основно образо-
вание в Босилеградска община завър-
шиха общо 51 ученици - 44 в Босиле-
град, три в Долна Любата, два в Бистър 
и по един в подведомствените осмо-
класни училища в Горна Лисина и Горна 
Любата. 

Класирането за прием на учениците 

в средните училища се извършва въз 
основа на  постигнатия им успех в VI, 
VII и VIII клас и успеха от окончателния 
изпит, като максималният брой точки е 
100. 

Първия тур за записване в босиле-
градската Гимназия ще се проведе от 14 
до 20 юли, а освен личното подаване на 
необходимите документи за записване в 
училището, бъдещите гимназисти могат 
да го направят и по електронен път чрез 
портала „Моето средно училище“. 

Въз основа на решението на Мини-
стерството на образованието, науката 
и технологичното развитие в първи 
клас в босилеградската Гимназия има 
60 свободни места - 30 в паралелката, 
в която обучението ще се провежда на 
майчин български езики, и 30 в паралел-
ката с обучение на сръбски език.  

П.Л.Р.

В босилеградската Гимназия след края на учебната година

Учениците показаха 
солидни резултати  

В босилеградската Гимназия на 1-ви 
юли бяха връчени свидетелства на учени-
ците от първи, втори и трети клас. От 
общо 116-те ученици в трите класа 40 
завършиха учебната 2021/22 година  с 
отличен успех, 42 с много добър и 24 с 
добър. 9 имат по една, две или три слаби 
бележки и ще трябва да се явят на попра-
вителен изпит през август, докато един 
ученик е останал неоценен.

Свидетелствата и дипломите за завър-

шено средно образование на четвърто-
класниците бяха връчени на 15 юни.  

И тази година училището награди 
всички отличници с по една книга. 

Директорът на Гимназията Владимир 
Григоров оцени учебната година като 
успешна и подчерта, че учениците са 
показали сравнително добър успех и 
прилежно поведение. 

П.Л.Р.
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Приключи съвместният 
проект на сдружение 
„Успех“ и ОУ в Босилеград 

С края на учебната година приключи 
и реализацията на проекта „Подпома-
гане на обучението по български език 
и литература, история и география на 
България“, който съвместно изпълниха 
местното сдржение „Успех“ и Основното 
училище „Георги Димитров“ в Босиле-
град. Проектът е финансиран в рамките 
на Националната програма на Мини-
стерството на образованието и науката 
на Р България „Роден език и култура 
зад граница - 2021 г.“ и продължи от 1 
септември 2021 г. до края на учебната 
година.  

Целта на проекта, в който бяха вклю-
чени деца от предучилищния курс и 
основното училище, бе съхраняване на 
националното самосъзнание и популя-
ризиране на българския език, култура, 
национална идентичност, обичаи и 
традиции сред подрастващото поко-
ление българи в Сърбия и създаване на 
предпоставки за успешно продължаване 
образованието на децата в Република 
България след завършване на основно и 
средно образование в Република Сърбия. 

„Доволни сме от успешната реали-
зация на проекта. По време на допъл-
нителните уроци  по български език, 
историия и география децата имаха 
възможност да усвояват и разширяват 
знанията си по майчин български език 
и литература и национална история 
и география на България. За реализа-
цията на проекта бе ангажиран екип от 
9 учители по български език, история 
и география от основноото училище“, 

посочи Милена Миленова, препода-
вател по география в ОУ и председател 
на сдружение „Успех“. Тя допълни, че в 
рамките на проекта са осигурени и съот-
ветни учебници и учебни помагала по 
български език и литература, история, 
география и книги от художествена лите-
ратура на български автори, съгласно 
учебните програми по български 
език и литература в ОУ, дидактически 
материали, географски карти и други 
пособия, които сега са предоставени 
на ОУ „Георги Димитров“ с цел да се 
използват в обучението и в извънкласни 
дейности. 

 Миленова изтъкна още, че са органи-
зирали редица мероприятия по повод 
отбелязването на българските нацио-
нални празници и значителни дати от 
българската история и култура. По повод 
1-ви ноември - Деня на народните буди-
тели, бе подготвен документален филм, 
посветен на развитието на просвет-
ното дело в Босилеградско, а във филма 
бе представено и първото килийно 
училище в село Извор и надалеч извест-
ните учени от нашия край Йордан Заха-
риев и Емануил Попдимитров. Също 
бе подготвено и театрално представ-
ление, посветено на народните обичаи 
и традиции на българите от Босиле-
градско, свързани с празнуването на 
Бъдни вечер и Коледа, както и културни 
мероприятия по повод Баба Марта и Св. 
Св. Кирил и Методий.

П.Л.Р.   

В края на юли в с. Смиловци 

„Михолски срещи на 
селата” за втори път

В забърдското село Смиловци в края 
на този месец (по-точно на 27 юли) 
за втори пореден път ще се проведе 
мероприятието „Михолски срещи на 
селата”. Община Цариброд кандидат-
ства с проект в конкурс, обявен от Мини-
стерството за грижи за селата, и получи 
около 500 хиляди динара за целта. 
Договора с представителите на мини-
стерството тези дни в Белград подписа 
членът на Общинския изпълнителен 
съвет Славолюб Маноилов. 

Средства за реализиране на проекта 
тази година са получили общо 87 местни 

самоуправления в Сърбия. Над 41 
милиона динара от бюджета на Сърбия 
са предназначени за целта, която се 
провежда с мотива да се популяризира 
живота в селските среди в Сърбия. 

От министерството предоставиха 
информация, че лани в мероприятието 
в цяла Сърбия са участвали около 100 
хиляди души. Предизвикало е голям 
интерес и затова тази година за реализи-
рането му са заделени още повече сред-
ства. 

Б. Димитров 

Трета кръводарителска акция в Цариброд 

Ръката си подадоха 52-ма граждани 
Третата за тази година кръводари-

телска акция в Цариброд се проведе 
преди броени дни в местната художе-
ствена галерия, а на нея се отзоваха 52-ма 
хуманни граждани. 

Секретарят на червенокръстката орга-
низация в Цариброд Весна Тодорова 

пред медиите сподели удовлетворението 
си от броя на взелите участие в акцията 
кръводарители. 

Акцията организираха съвместно 
посочената организация и Институтът за 
кръвопреливане от Ниш. 

Б. Димитров 

Усилени подготовки за 
XIII-ия Международен 
фолклорен фестивал 
„Босилеградско крайще 
пее и танцува”

И тази година Международният 
фолклорен фестивал „Босилеградско 
крайще пее и танцува” ще се проведе в 
нашия град от 27 юли до 2 август. Общи-
ната и Културният център „Босилеград” 
вършат усилени подготовки всичко да 
мине максимално добре. 

Организаторите съобщават, че в 
продължение на седем фестивални дни 
на откритата сцена в училищния двор 
всяка вечер ще се представят по няколко 
фолклорни ансамбъла, а по време на 
концертите ще бъдат организирани и 
надигравания в кръшна ръченица, избор 
за мис и мистър на вечерта, избор на 
най-хубава носия и други съпътстващи 
мероприятия. И този път по време 
на фестивала ще бъде организирано 
„Най-дълго хоро”, а всяка вечер преди 
концертите ще има дефилета на участ-
ниците по централните градски улици. 

Директорът на Културния център 
Воислав Божилов казва, че подготов-
ките вървят според плана и ще положат 
усилия фестивалът да бъде организиран 
по възможно най-добрия начин. „И тази 
година главен финансиер на меропри-
ятието е Община Босилеград, а нашият 
Културен център с подкрепата на общи-
ната се обърна и към спонсорите, които 
предишните години помагаха проявата, 
както и към нови партньори. Очакваме 
да   получим и 180 хиляди динара от 
Министерството на културата на Репу-

блика Сърбия, която сума спечелихме 
от конкурса на министерството“, съобщи 
Божилов. 

Той изтъкна, че за осигуряването 
на необходимите условия за успешно 
провеждане на   фестивала и тази година 
ще се включат Публичното предпри-
ятие за строителни площи и пътища, 
„Услуга”, основното училище, учениче-
ското общежитие, Здравният дом, Поли-
цейската станция, Спортното дружество 
„Младост” и други организации. Както 
и предишните години, за участниците 
ще бъдат осигурени престой и ношувки 
в ученическите общежития в града и в 
Долна Любата. 

По думите на Божилов покани за 
участие във фестивала са изпратени до 
редица  ансамбли от Сърбия, България, 
Македония, Черна гора и Турция, а 
присъствието си вече са потвърдили 
към 20 ансамбъла. Сред участниците ще 
бъдат и босилеградските танцови състави 
към Културния център „Босилеград” и 
Спортното дружество „Младост”.

В досегашните дванадесет фестивала 
пред публиката в Босилеград са се пред-
ставили над 200 танцови ансамбъла и 
към 9 000 танцьори от Сърбия, България, 
Македония, Босна и Херцеговина, Черна 
гора, Гърция, Турция, Франция, Унгария 
и други страни. 

П.Л.Р. 
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Ученичката на випуска в 
царибродската гимназия 
Ана Киров 

„Ще се старая да осъществя всичко, 
което от мен се очаква” 

Уважаема Ана, ти тази година бе 
провъзгласена за ученичка на випуска 
в царибродската гимназия „Св. св. 
Кирил и Методий”. Какво е усещането 
да бъдеш най-добър ученик в такова 
едно ведомство? 

- Усещането е чудесно. Много е инте-
ресно да получаваш честитки и похвали 
от всички страни, дори и от хора, които 
лично не ги познаваш. 

Според теб какво образование 
предоставя на учениците си цари-
бродската гимназия? 

- Нашата гимназия, както и всяко 
друго средно училище, предоставя 
знания за всички, които желаят да 
придобият знания. Учениците, които 
там са били само с цел „да прелетят” 
през средното образование, естествено, 
от ведомството не са излезли със същото 
количество знания, в сравнение с тези, 
които са били там и са се стараели нещо 
да научат. 

Кои предмети най-много ти уйди-
сваха – тези от природните или обще-

ствените сфери на науката. Предпола-
гаме, че в книжката ти се намират само 
петици, съответно – че си „Вуковац“. 
Прави ли сме? 

- Не, не съм била „Вуковац“. Всеки 
ученик има предмети, които му вървят 
по-добре или по-зле, съответно – които 
повече или по-малко го интересуват. 
Винаги съм настоявала да се посветя 
предимно на това, което обичам и което 
ме интересува, докато с останалото съм 
се справяла, като съм полагала по-малко 
усилия. 

Къде възнамеряваш да продължиш 
образованието си? 

- Както и повечето мои връстници, 
образованието си възнамерявам да 
продължа в София, но дали така ще 
бъде, още не зная. 

Какво най-много ще помниш от 
средношколските дни? Ако не ти е 
проблем, би ли ни разкрила за кои 
гимназиални учители ще си спомняш 
най-често? 

- Средношколските ми дни разху-
бавиха предимно моите другарки и 
другари от паралелката. С нетърпение 

очаквах да отида в училището, за да 
бих се срещнала с тях. Що се отнася до 
гимназиалните учители, нека да посоча 
тези, които ми бяха най-драги. На първо 
място е класната ми Даниела Стоиме-
нова, след това гимназиалните учители 
Ратко Ставров, Иван Андонов, Небойша 
Йотов, Моника Васова Йованович, Снежа 
Тошева Миланова и Биляна Миялкова. 
Ето, мисля, че за тях ще си спомням през 
целия си живот. 

Смеем ли да разберем има ли си 
най-добрата ученичка на цариброд-
ската гимназия приятел? Разбира 
се, по този въпрос не е нужно да ни 
отговоряш, предвид, че всеки човек 
има право да запази тайните си от 
интимно естество.  

- Нямам приятел, но бих обичала да 
го имам. На мнение съм, че интимният 
живот на един човек трябва да се пази 
в тайна, така че и когато се сдобия с 
приятел, малко ще бъдат хората, които 
това ще го знаят. 

Какво са твоите размишления по 
следния въпрос: след факултета пак в 
Цариброд или пък възможно по-да-
лече от него? 

- За съжаление, смятам, че Цариброд 
няма просперитетно бъдеще и необхо-
дими условия за младите хора. Може би 
ще се завърна в Цариброд, ако завърша 
факултет, с който тук бих могла да си 
намеря работа. Струва ми се обаче, че 
шансовете за това са малки... 

Благодaрим ти за този разговор. От 
името на ведомството ти пожелаваме 
много успехи в по-нататъшното обра-
зование и в живота изобщо. 

- Благодаря и на вас! Ще се старая 
да осъществя всичко, което от мене се 
очаква. 

Разговора води: Б. Димитров`

Миляна Николов, 
първенец на випуска на 
босилеградската Гимназия 

След като бе избрана за първенец на 
випуска в основното училище, Миляна 
Николов оправда безспорния си талант 
и постоянство и по време на обучението 
си в Гимназията, благодарение на което 
и тази година бе отличена с престиж-
ното признание - първенец на випускa на 
босилеградската Гимназия.   

Какво е усещането да бъдеш 
първенец на випуска? Какво то пред-
ставлява за теб? 

- Истината е, че се чувствам гордо 
от факта, че съм първенец на боси-
леградската Гимназия, която има 
дълга традиция и която са завършили 
редица изявени учени, университетски 
професори и специалисти в опреде-
лени професии. Връщайки се назад, 
осъзнавам, че положените усилия са 
си стрували. Никак не беше лесно да 
стигна до това престижно признание, 
имайки предвид и факта, че в нашия 
випуск имаше 7 пълни отличници и 
носители на грамотата „Вук Караджич”, 
както и други отличници, които прите-
жават изключителни таланти и качества. 
Заедно с мен грамотата „Вук Караджич“ 
получи и сестра ми Валерия, която 
също е носител на редица престижни 
ученически признания и награди, както 
и съучениците ми Димитър Стойнев, 
Миляна Василев, Андрияна Владимиров, 
Боян Зарев и Бояна Зарев. Полученото 
признание ме задължава да уча още 
по-усърдно и да бележа нови успехи, с 
което да оправдая оказаното доверие 
на учителския колектив на нашата 
Гимназия. 

Каква е твоята формула за успех? 

Какво те мотивираше?
- Винаги съм се стараела да минавам 

през всички уроци и теми, което за мен 
просто представляваше задължение. 
Редовно учех и внимателно следях 
уроците в училището. Учейки системно 
всеки ден, знанията улягат, части от 
материала се доизясняват, изгражда 
се нишка. При системна подготовка 
и постоянен преговор, наученото се 
опреснява и се запълват евентуалните 
празнини. Разбира се, че е имало и 
трудности и предизвикателства, обаче 
винаги успявах да се мобилизирам и 
да преодолея препятствията. Винаги 
се чувствам удовлетворена от себе си, 
когато научавам нови неща и преодо-
лявам трудности, за да стигна до целта. 
Изпитвам интерес към различни области 
и постоянно настоявам да разширявам 
знанията си.

Кой най-много ти повлия да 
развиеш интерес към книгата и 
ученето?

- Освен на родителите ми Тони и 
Ясмина, много дължа и на баба ми 
Златка, бивша преподавателка по 
сръбски език в Гимназията, която винаги 
ме мотивираше и просто ми вдъх-
новяваше интерес към училището и 
усвояването на нови знания. Изказвам 
благодарност и към класната ми ръко-
водителка Дивна Стойева за подкрепата, 
която винаги ми оказваше. Благодаря и 
на всички учители и на съучениците ми, 
с които заедно прекарахме незабрави-
мите години в Гимназията. 

Поради пандемията от ковид 19 
почти две години в Гимназията имахте 

дистанционно обучение? Как се 
справи с това предизвикателство?

- Разбира се, че е много по-лесно, 
когато се ходи присъствено на училище и 
когато осъществяваш директни контакти 
с учителите и съчениците си. Дистанци-
онното обучение изисква повече време и 
съсредоточеност. Благодарение на голя-
мата ангажираност на учителите имахме 
възможност редовно да следим лекциите 
и да учим вкъщи. Аз имах щастието да 
уча заедно със сестра ми Валерия, да се 
консултираме помежду си, заедно  да 
решаваме тестове... 

Предполагам, че си била редовен 
участник в ученически съревнования. 
Какви награди си печелила?

- Още от основното училище редовно 
участвах в ученически състезания 
по различни предмети и училищни 
конкурси, от които печелих награди. 
За съжаление по време на пандемията 
състезанията изостанаха, така че бяхме 
лишени от възможността да си „премер-
ваме знанията“. Все пак миналата година 
имаше някои състезания и аз бях част 
от математическия екип на нашето 
училище, който участва на републикан-
ското състезание в рамките на проекта 
„Мислиша“, а завоювах и трето място 
на републиканското съревнование по 
български език и литература.  

Къде ще продължиш образова-
нието си?

- От тази есен ще бъда студентка в 
Електронния факултет в Ниш. Въпреки 
че редовно се учех по всички предмети, 
все пак най-голям интерес изпитвам към 
математиката и останалите природни 
науки. Смятам, че гимназията ми е дала 
добра основа, за да мога успешно да се 
справя с предизвикателствата. Зана-
пред ще положа максимални усилия и 
упоритост, за да стана добър софтуерен 
инженер. И сестра ми Валерия успешно 
мина кандидатстудентския изпит във 

факултета по английски език към 
Нишкия университет, така че ще след-
ваме заедно в Ниш. 

Миляна ни разказа, че обича да гледа 
филми и сериали, да слуша музика, да 
се разхожда с  другарите, но най-много 
обича поезията. Като малка тя издаде 
стихосбирка под заглавие „Мрав и зрна 
кукуруза”. Казва, че сега пише стихове на 
много по-сериозни теми. Вдъхновение 
за творбите си черпи от всичко около 
себе си, което в определиени моменти я 
мотивира да го преобрази в стих. Една 
част от стихотворенията й са с любована 
тематика. 

По традиция Гимназията награди 
Миляна Николов с комплект книги 
от руски класици, а като първенец на 
випуска тя получи награда и от Фонда-
цията за образование и култура на 
принц Александаър Караджоджевич - 
грамота и ученическа раница. 

П.Л.Р. 
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Народната библиотека „Детко Петров“ издаде нова книга 

Да се срещнеш с духа на 
Цариброд...

Неотдавна се появи нова звезда в 
ореола на Цариброд. И с блясъка си тя 
просто мами да й се доближиш, а като 
й се доближиш – да я докоснеш, а като 
я докоснеш, виждаш, че става дума нещо 
изящно, и като вземеш да я разглеждаш, 
вече си пленен от нея. Става дума за 
книгата на Донка Стоянова Николова 
със заглавие „Моите срещи с духа на 
Цариброд“, публикувана само преди 
няколко месеца. Издател на прекрасното 
произведение е Народната библиотека 
„Детко Петров“ в Цариброд, а печа-
тана е с финансова подкрепа на Нацио-
налния съвет на българското малцинство 
в Сърбия. Промиерата на книгата се 
състоя на 3 юни на лятната сцена в двора 
на Народната библиотека, на която 
присъстваха бройни гости – представи-
тели на културно-образователни инсти-
туции, писатели, художници, препода-
ватели, журналисти, дипломати и люби-
тели на писаното слово от Цариброд, 
Ниш и София.

Ако неможе да се нарече енцикло-
педия, то тогава може да се нарече наниз 
от духовните бисери на Цариброд, съби-
рани от авторката почти четири години 
и нанизани в два наниза – „срещи“ и 
диалози, това са всъщност двете части 
на книгата. В първата са разказани 
„житията“ на двамата известни цари-
бродски творци, художниците Иван 
Петров и Методи Петров. Би трябвало 
всеки царибродчанин да знае за какви 
личности става дума, ако ли не, сега 
може да се „срещне“ с тях в книгата на 
г-жа Николова, която в предговора казва 
следното: „Направеното от мен е опит не 
само за по-детайлна реконструкция на 
житейския и творческия път на значими 
художници с царибродски корени, но и 
реализация на желанието ми да бъдат 
представени за по-широка аудитория 
творбите на тези автори. Няма по-се-
риозен аргумент от самото творчество, 
затова посветих много време и енергия да 
подредя тази малка изложба за всички, 

които могат да й се насладят.“ Колко 
труд е вложен става ясно, когато тръгнете 
да разглеждате тази малка изложба. 
Всеки един детайл е шлифован до съвър-
шенство – с богатия си стил на писане тя 
рисува картината в ума ви, украсява я със 
стихове на известните български поети 
Иван Вазов, Пенчо Славейков, Гео Милев, 
Яворов..., след това се срещате със самата 
картина, портрет, снимка..., под всяка е 
написано заглавието, техниката, с която 
е изработена, годината и кой я е предо-
ставил (много от тях са част от семейни 
колекции).

И не само с двамата братя художници 
- Петрови, редом с тях читателят има 
прекрасната възможност да се „срещне“ 
и с видни нашенци, оставили трайна 
следа на литературното поле: Детко 
Петров, Благой Димитров, Елизабета 
Георгиев, Властимир Вацев и полк. Иван 
Христов Пачев. С всичките ще се „запо-
знае“ по уникален начин.

Втората част от наниза – диалози, 
представлява интервюта на наши 
съвременници със значими успехи в 
областта на изкуството: Благой Дими-
тров, Калин Николов, Перица Донков, 
Слободан Алексич, Димитър Илиев, 
Мичо Митич и още веднъж Властимир 
Вацев. „Срещата с всеки един от тях е 
дар за душата и урок за пътя в голямото 
изкуство“, казва Николова и посочва, че 
интервютата с тях са били публикувани 
в сп. „Визия“. Колко много се е стараела, 

търсила, събирала и прочела материали 
за списването на книгата говори списъка 
на използваната литература, в който 
са посочени и вестник „Братство“ и 
детското списание „Другарче“.

В края предговора авторката има и 
едно желание: „Започнах това начинание 
с мисъл за младите хора на Цариброд и 
много бих искала изповедите да стигнат 
до тях“, и заключва с начало: „Споделе-
ните „срещи“ и вълуващите разговори 
в тази книга приемам като поставено 
начало...“

Всеки царибродчанин, който усети 
духа на Цариброд, благодарение на вели-
колепната творба на Донка Николова, 
няма как да не се почувства горд. След 
това трябва да се старае да опази този 
дух, да го надгражда и да го предава на 
идващите поколения все така здрав, 
смел, непоклатим и блестящ.

Д. Христова

Донка Стоянова Николова е родена в 
гр. Средец, Бургаска област. Завтршила 
е български и руски език във Великотъ-
рновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Живее и работи във Велико 
Търново. Преподавател е по български 
език и литература. Била е командиро-
вана от МОН на Р България за девет 
години в Украйна, а от 2018 г. в Цари-
брод, за да помага на образователните 
и културните институции, както и на 
българските медии. Публикувала е 
бройни интервюта, методически мате-
риали и обзорни статии във вестници, 
била е редактор на повече сборници 
с разкази, приказки и есета. „Моите 
срещи с духа на Цариброд“ е първата й 
самостоятелна книга.

Г-жа Николова е лауреат на награ-
дата „Будител на 2021 година“, 
признание, което Община Цариброд 
присъжда по случай Деня на народните 
будители – 1-ви ноември. Нека и този 
път я поздравим по този повод и да й 
пожелаем много успехи в будителската 
й мисия.
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В Ниш се проведе обучение за 
педагогически специалисти от 
Пернишка област

През миналия уикенд в гр. Ниш се 
проведе тридневно обучение за педагоги-
чески специалисти от Пернишка област 
с обучител доц. д-р Дарян Бойков.

Педагозите от Средното училище 
„Петко Славейков” град Перник, 
Основното училище  „Св. св. Кирил и 
Методий” село Драгичево и Техниче-
ската професионална гимназия „Никола 
Йонков Вапцаров” град Радомир се запо-
знаха с най-новите научни постижения 
относно управлението на риска в образо-
ванието.

Стратегията, която предложи доц. 
Бойков, позволява навременно пред-
приемане на адекватни действия спрямо 
идентифицирани рискове. Според 

учения необходимо е въвеждане на 
контролни дейности, с цел огранича-
ване на рисковете до едно приемливо 
равнище.

- Управлението на риска е динамичен 
процес, който следва да осигурява добро 
разбиране на потенциалните заплахи, 
действия или събития, които могат поло-
жително или отрицателно да повлияят 
върху образователния процес, подчерта 
доц. Бойков. 

В рамките на визитата в Ниш обуча-
ващите се посетиха Средното техническо 
училище „Никола Тесла”.  

Доц. д-р Дарян Бойков е по потекло от 
Босилеградско.

С.Б.

На 2 август в с. Звонци 

Литургия ще служи нишкият 
владика в съслужение с български 
свещеници 

Председателят на Църковната 
община Звонци (ЦОЗ) Иван Таков 
информира „Ново Братство”, че на 2 
август по случай патронния празник на 
селото и 125 години от освещението на 
местната църква „Св. Илия”, литургия 
ще служи Негово Преосвещенство 
Нишкият епископ Арсенийе в съслу-
жение с няколко български свещеници. 
„На много места по случай празника са 
канили владиката, но той решил да се 
отбие именно в нашия храм в с. Звонци”, 
сподели с огромна радост пред вестника 
ни Таков. 

Очаква се на този ден в Звонци да 
пристигнат и други видни гости от 
Сърбия и България и особено тези, 
които преди 20-ина години помогнаха 
на село Звонци да възстанови своя храм, 
който дотогава беше в плачевно състо-
яние. 

Таков ни предостави и информа-
цията, че ЦОЗ е подсигурил дарител за 
строителните материали, необходими за 
възстановяване на покрива на църквата 
„Св. св. Петър и Павел” в с. Куса врана. 
Това е българската община Пазарджик. 

Б. Димитров 

Хора и диви животни

Сърнето Мила изчезна 
безследно

Като юноша, един ден тръгнах на 
коситба в ливадата „Бранкове щетине“, 
простираща се в котловината на тясната 
клисура, разделяща горнолисинската 
махала Заведийе и долнолисинската 
Леска. Докато минавах по пътеката през 
гъстата букова гора, изведнъж пред мен 
се появи мъничко сърне, а след него с 
пълна скорост препускаха три могъщи 
ловни кучета. Разширих ръце и сърнето 
се втурна в прегръдката ми, мушкайки 
главичката си под моята „мишка“ 
(пазва). Забелязах, че трепери от страх, 
докато от очичките му течаха сълзи. 
Когато кучетата доближиха,  громко се 
развиках, грабнах камък и уцелих едно 
от тях. То изпищя, подви опашката си 
и заедно с другите две тръгна назад през 
гората, докато сърнето остана  на сигурно 
в моята прегръдка. 

Разказах на баща ми за случилото се, 
показах му малкото животно, а той се 
съгласи да го занеса у дома. Още при 
влизането ми в двора, непосредствено 
до оградата, обади се нашият Шарко, 
изключително красиво и голямо куче. 
Той започна алчно да лае, тъй че сърнето 
му беше непознато и не му приличаше 
на агнетата, вероятно разчиташе, че съм 
му донесъл плячка. Обаче, когато го 
предупредих, кучето замълча и легна на 
замята.  

Влязох вкъщи, грабнах шишето с 
биберона, което ползвахме за малките 
агнета и го сложих в устата на сърнето. 
То се опъваше накратко, но като усети 
млякото, започна да бозае. Беше гладно 
и изморено и все още трепереше от 
страх, че е попаднало в среда, където я 
няма майка му да го кръми и ближе. 
Сърненцето се нахрани хубаво и заспа. 
Късно вечерта от насрещната гора се 
чуваше глас, наподобаващ на овца. 
Като че ли беше сърната, която търси 
чадото си. Но след като се усили лаенето 
на нашето и съседните кучета, всичко 
утихна. Известно е, че сърната е нежно и 
грижовно към породата си животно. 

Родителите ми се съгласиха сърнето 
да остане у нас докато не порасне и да 
го наречем Мила. След няколко дена, 
прекарани с мен в стаята, реших да 
преместя Мила в обора при овцете и 

малките агнета. Отначало стадото се 
държеше малко странно, но не бяха агре-
сивни. Мила почувства, че тук е наме-
рила замяна за майка си. Дори овцата 
Калуша, чието агне още при ражда-
нето бе мъртво, започна любопитно да 
поглежда сърнето, а след това и да го 
ближе. Това окуражи Мила и започна да 
търси вимето й да бозае. 

Всяка заран овцете отиваха на паша, 
а Мила оставаше сама, но аз я донасях 
в оградения двор да си играе. Тук обаче 
обитаваше Шарко, вързан с верига. Той 
вече не проявяваше злоба към малкото 
животно. Беше запомнил моето преду-
преждение, че Мила е наша и че не 
трябва да се притеснява от присъствието 
й. Напротив, една сутрин той се изправи 
на задните си крака и започна да върти с 
опашката, което означаваше, че приема 
сърнето за приятел. И то се осмели и 
започна да му се доближава и да се глези 
с него. Това бе сигнал да мога свободно 
да ги пускам да си играят заедно по 
тучната ливада „Зарок“.  

След няколко месеца Мила вече 
порасна и започна да пасе, а Шарко 
бе часовой до нея. Когато чуеше лаене 
на някое куче от съседството, той се 
обаждаше с необикновен и чуден глас, 
който само кучетата разбират. И така 
минаваха дните и продължаваше 
уникалното приятелство между двете 
различни животни, а аз бях като някакъв 
си медиатор сред тях. 

Междувременно в Долна Лисина, по 
точно в махалата Паневица, се случи 
един трагичен инцидент, заради който 
приключи и одисеята на Мила. Годината 
бе 1955 през есента. В двора на шестде-
сетгодишния Стоимен Илиев влязло 
непознато куче и нападнало тяхното. 
За голямо нещастие това куче било 
заразено с бяс (rabies). Стопанинът успял 
да го изпъди, обаче в един момент то се 
обърнало и го ухапало за ръката. Раната 
не била сериозна и той й направил 
дезинфекция с ракия, за кратко време тя 
зараснала и Стоимен забравил за нея. 

След тази случка, подир един месец, 
Стоимен събрал роднините си и съседите 
и тръгнали в „тъкмеж“ на невеста за сина 
му Асен. Още по време на тържеството 

той се почувствал зле, хванала го треска 
и чашата с ракия изпуснал от ръката. 
При връщане сватбарите спрели край 
чешмаата на „Студена вода“, намираща 
се сега в основите на бента на Лисинското 
езеро. С голяма мъка Стоимен слязъл от 
коня и се опитал да поеме глътка вода, 
но затреперил и паднал до чешмата. 
Когато заразеният с бяс пийне вода, това 
е край на живота му. И така сватбеното 
тържество се превърнало в траур. 

На следващия ден в къщата на Илиеви 
пристигнал ветеринарният лекар от 
Босилеград Бордон, германски воен-
нопленник от Втората световна война. 
Съобщил им, че заразеното куче, което 
ухапало Стоимен, било убито наблизо 
до града и предупредил домашните 
незабавно да получат Пастерова ваксина, 
единственото животоспасяващо лекар-
ство срещу бяс, и то преди да почустват 
първите евентуални симптоми. 

Ветеринарят взел решение всички 
кучета в Долна Лисина, което ще рече, 
повечето от сто, да бъдат отровени със 
страхинин. Всичко било контролирано 
от полицията, а за неизпълнение на 
заповедта следвала глоба или затвор. 
Мястото на екзекуцията било в центъра 
на селото. Хората идвали с кучетата си на 
мястото на гибелта им. Кучетата  ревяли 
безпомощно, а селяните оставали без 
дъх. Но нямало как, давали им отровата 
в салам, а на собствениците им оставало 
кратко време да ги върнат в дворовете си, 
където умирали. 

И баща ми заведе Шарко на мястото 
на страданието. Безуспешно се проти-
вопоставях, но заповедта беше по-силна 
от емоциите ми. Сложили отровата на 
Шарко, той изял салама, но изплюл 
хапчето. Екзекуторите се опитвали още 

няколко пъти да му дадат хапчето и 
казали на баща ми, че Шарко непре-
менно трябва да бъде убит. Така и стана. 
Баща ми извика Крум, най-опитния 
ловец от махалата. Те тръгнаха с Шарко 
в насрещната гора. Аз затворих ушите 
си с ръце, но чух изстрела и започнах да 
плача. 

Мила, която бе в двора до къщата, 
постоянно се обръщаше, търсейки с 
поглед любимия си другар Шарко. И все 
така до вечерта. После прескочи оградата 
и в булото на нощта изчезна през гъста-
лака. Опитах се да я върна, но без успех. 
На следващия ден Мила се появи в двора 
и все оглеждаше дали отнякъде ще се 
появи Шарко. Привечер отново изчезна 
и вече не се завърна. Това бе краят на 
приятелството между сърната и кучето, 
а спомените за тах и днес ме карат да 
изпитвам тъга.  

Искам да кажа, че Стоимен е бил 
едиствената жертва на бяс в историята на 
Босилеградска община. Но тази коварна 
болест е върлувала в повечето тукашни 
села. Пренасяли я лисиците чрез 
ухапване на кучета, домашни животни, 
както и на хора. По същото време били 
избити кучетата и в селата Бресница и 
Рикачево, а в околността на Босилеград 
полицаи застреляли и един заразен вол. 

Ветеринарният лекар Бордон, работил 
в Босилеградско повече години и бил 
уважаван от местното население. Живял 
в Босилеград със супругата си и двете им 
малки деца. Когато децата пораснали, 
той се завърнал в Германия и от време на 
време контактувал с приятели от Босиле-
град чрез писма.

Вене Велинов, 
бивш журналист на в-к „Братство“
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Раждането на Предтечата 
и Кръстител Господен

Вчера Църквата ни чества празника 
Раждането на св. Йоан Кръстител, а в 
България сред народа е известен и с 
названието Еньовден.

Раждането на св. Йоан е подска-
зано свише – родителите му Захарий 
– юдейски свещеник, и Елисавета, на 
преклонна възраст получават вест, че 
ще имат син. Божият архангел Гавраил 
казал на св. Захария: „Жена ти Елиса-
вета ще ти роди син... и мнозина ще 
се зарадват“. Захарий не повярвал на 
ангела, защото и той, и жена му вече 
били в напреднала възраст. Тогава 
ангелът му казал, че докато думите му не 
се сбъднат и не се роди синът му Йоан, 
той ще онемее. Елисавета наистина 
заченала и двамата съпрузи благода-
рили горещо на Бога. Когато настъпило 
времето, св. Елисавета родила обещания 
син (6 месеца преди раждането на Иисус 
Христос). На осмия ден трябвало да 
кръстят младенеца. Майка му рекла: „Да 
се нарече Йоан!“. И всички се учудили, 
защото трябвало да носи името на някой 
роднина или на бащата, а в родата 
нямало такова име.

Когато попитали св. Захарий как да го 
нарекат, той, понеже бил ням, написал 
на дъска: „Йоан му е името“. Веднага 
след това поговорил отново, възхвалил 
Бога и пророкувал: „Ти, младенецо, 
ще се наречеш пророк на Всевишния, 
понеже ще вървиш пред лицето на 
Господа, за да приготвиш неговите 
пътища и да дадеш на народа Му да 
познае спасението чрез прощаване на 
греховете“.

Когато по заповед на цар Ирод изби-

вали младенците във Витлеем, Елисавета 
се укрила с Йоан в пустинна планинска 
пещера. След като родителите му 
починали, той израснал в пустинята, 
закрилян от Бога. Явил се пред хората 
като Христов Предтеча, за да прокара 
пътя на неговото учение. Той пръв 
започнал покръстването на юдеите във 
водите на река Йордан.

Както всяка година и този път с. 
Трънски Одоровци отбеляза своя 
патронен празник в прекрасна атмос-
фера. Традиционните Седмоюлски 
спортни игри ще се проведат на 10 юли 
(неделя), а този път ше бъдат органи-
зирани за състезатели по лека атле-
тика. Както ни информира секретарят 
на АК „Балкан“ Александър Марков, 
обмисля се наименованието на спорт-
ното мероприятие да бъде сменено и от 
следващата година да се нарича Юлски 
спортни игри.

Д. Христова

РЕЛИГИЯ,  КУЛТУРА

Светите славни и 
прехвални апостоли 
Петър и Павел

„Аз ти казвам: ти си Петър, и на 
тоя камък ще съградя църквата Си, и 
портите адови няма да я надделеят“ 
(Мат. 16 : 8)

Светата ни Православна църква на 
12 юли / 29 юни чества едновременно 
паметта на великите апостоли Петър и 
Павел, които тя нарича първовърховни 
първопрестолници и вселенски учители. 
Те много се потрудили за разпростра-
нение на словото Божие, претърпели 
много страдания и гонения и са ни 
завещали в своите послания основните 
правила на християнската вяра и живот.

Най-важните обстоятелства на техния 
живот са описани в книгата „Деяния на 
светите апостоли“, а за апостол Петър - и 
в светото Евангелие.

Боговдъхновените писатели на тия 
свещени книги не са скрили от нас греш-
ките и заблудите, в които са изпаднали: 
Павел - преди обръщането си, а Петър 
- преди да бъде укрепен от Светия Дух. 

Затова техният пример е особено поучи-
телен за нас.

Свети апостол Петър, брат на ап. 
Андрей Първозвани, бил неук и беден 
рибар от гр. Капернаум на брега на Гали-
лейското езеро. Еврейското му име било 
Симон, а името Петър, което на гръцки 
означава „камък“, му дал Сам Иисус 
Христос. Ревностен във вярата, когато 
Христос запитал: за кого Го мислят чове-
ците, Петър отговорил, че Той е Син на 
Живия Бог.

Отишъл в Рим при гонението на 
Нерон и бил осъден на разпъване. 
От смирение по негово желание бил 
разпнат с главата надолу в 67 година – 
годината, в която и ап. Павел намерил 
мъченическата си смърт.

Свети апостол Павел (от латинско 
паулус - малък), с кръщелното име 
Савел, не е от кръга на Христовите 
ученици. Роден в Мала Азия, той бил 
фарисей и в духа на консервативния 

юдеизъм участвал в гоненията срещу 
християните и в убийството на свети 
първомъченик Стефан. Обръщането 
му към Христос станало ненадейно, в 
резултат на необикновено видение. В 
книгата „Деяния на на св. апостоли“ (XI 
глава) се разказва, че на път за Дамаск 
Савел видял необикновена светлина и 
чул Божия глас от небето: „Савле, Савле, 
защо ме гониш? ... Аз съм Иисус, когото 
ти гониш“. Това събитие било повратно 
в живота му. Излекуван, той се покръ-
стил и станал най-ревностния разпро-
странител на християнската вяра.

Около 67-а година Павел бил окован 
и изпратен в Рим на съд. Загинал мъче-
нически на 29 юни 67 г. заедно със свети 
апостол Петър. Смъртта му съпрово-
ждали множество чудеса. Преданието 
разказва, че вече отрязаната глава на 
светеца продължавала да слави Господа, 
а там, където тя паднала, избликнали три 
извора (на мястото на днешния манастир 
„Три фонтана“ край Рим).

Ние честваме паметта на двамата 
апостоли и техните страдания в един 
ден, защото, ако и да са пострадали по 
различно време, по дух и по близост на 
своите страдания те са едно. Петър пред-
варил, а Павел скоро го последвал.

Петровден като селски празник в 
Царибродско се чества в с. Драговита. 
Mалкото останали жители в селото, 
както и бройни хора по потекло от 
Драговита, на този ден се събират на 
бащиното огнище, стараейки се тради-
цията да не угасне, а също така и да 

почетат своя патронен празник.
Събор на светите дванадесет апостоли 

- Павловден.
На сутрешния ден 13 юли/30 юни се 

чества вторият апостолски празник - 
Събор на светите дванадесет апостоли 
– Павловден. 12-те апостоли са Симон 
Петър, Андрей Първозвани, Иаков 
Заведеев, Иоан Богослов, Филип, Варто-
ломей, Тома, Матей, Иаков Алфеев, 
Иуда Иаковов, Симон Зилот и Матий. 
По-късно към тях се причислява и 
апостол Павел, затова този ден се казва 
още Павловден.

Светото Предание нарича всичките 12 
апостоли славни и всехвални. Като праз-
нува

паметта на всеки един от тях отделно, 
Църквата еднакво благоговее и пред 
целия техен събор.

В нашия край Павловден се чества в 
село Куса врана. След като дълги години 
бе занемарена, миналата година в селото 
бе възстановена традицията на чества-
нето на празника край селската църква 
„Св. Петър и Павел“. Вече е задвижена 
инициатива за събиране на средства 
за възстановяване на храма, тъй като 
е в много лошо състояние и се нуждае 
от сериозен ремонт. Надяваме се това 
да стане колкото по-скоро, за да могат 
жителите и всички, които ще посещават 
храма, да се наслаждават на блажената 
пълнота на Божията благодат.

Приятно прекарване на празничните 
дни!

Подготви Д. Христова
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Водоравно: 1. Едно предястие. 6. Вид 
подправка. 7. Град в Северна Германия. 8. 
Притежавам (син.). 10. Марко Еленков (иниц.). 
11. Град в Истра. 13. Пакет (син.). 15. Град 
в Сицилия. 23. Хитро замислена постъпка, 
обикновено срещу някого. 25. Българско 
мъжко име. 26. Мярка за електрическо 
съпротивление. 28. Просторен, обширен. 30. 
4 и 20 буква. 31. Фамилното име на една 
сръбска актриса (Ева). 33. Фамилното име на 
известния сръбски писател, поет и дипломат от 
миналото (Милан). 35. Инициалите на сръбския 
артист Алигрудич. 37. Страна в Азия. 39. Големи 
хранилища за зърнени храни. 41. Александър 
Иванов (иниц.). 42. Град в Русия. 43. Остров в 
Япония. 

Отвесно: 1. Названието на баскетболния 
гранд „Олимпиа” от Милано през периода 
от 1983 до 1986 г. (назв. на тогавашния 
му спонсор). 2. Най-голямата река в Южна 
Америка. 3. Атлетически клуб (съкр.). 4. Отбор 
(син.). 5. Името на босненския рокаджия 
Исламович. 6. Статуя (сръб.). 9. Името на 
тенисиста Раонич. 12. Притеснение (сръб.). 
14. Балкон (син.). 16. Александър Марков 
(иниц.). 17. Река в Сърбия и Черна гора. 18. 
Френско модно списание. 19. Столицата на 
Латвия. 20. Ономатопея за мяукане на котка. 
21. Обединени нации (съкр.). 22. Името на 
бившия сръбски президент Тадич. 24. Роля 
на Силвестър Сталоун. 27. Миряна (галь.). 29. 
Килограм (син.). 32. Самичък, без друг. 34. 
Много (тур.). 35. Мъжка рожба. 36. Съкратеното 
название на сръбската тайна полиция. 38. 
Красимир Ангелов (иниц.). 40. 8 и 9 буква в 
българската азбука. 41. Ономатопея за лай на 
куче. 
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Публична покана 
за кандидатстване на кандитати за 

обучение
Републиканският статистически институт 

отправя публична покана към всички заин-
тересовани лица да кандидатстват през пе-
риода от 24 юни (9.00 часа) до 03 юли 2022 
година (20.00 часа) за работа като инструк-
тори за извършване на Преброяването на 
населението, домакинствата и жилищата 
през 2022 година.

Заинтересованите кандидати могат да 
кандидатстват единствено и само, попъл-
вайки електронно заявление на уеб-сай-
товете на Републиканския статистически 
институт www.stat.gov.rs и popis2022.stat.
gov.rs

Задачите на инструкторите: 
Инструкторите са длъжни да присъстват 

на петдневното обучение, да овладеят ме-
тодологията на Преброяването и работата с 
апликациите за събиране на данните и мо-
ниторинг,  да проведат петдневно обучение 
на кандидатите за  преброители, да следят 
процеса на преброяване на територията, за 
която са задължени, да контролират работа-
та на преброителите, които са им предоста-
вени, да им дават необходимите напътствия 
и да им помагат при работата и в решава-
нето на спорни ситуации по време на пре-
брояването. Един инструктор е задължен да 
ноблюдава работата средно на седем пре-
броители.

Период  на ангажиране 
от 23 август до 31 октомври 2022 година
Забележка:  по време на обучението на 

кандидатите за преброители, подготовката 
за теренна работа и по време на пребро-
яването на терен, преразпределяне на ра-
ботното време се извършва съгласно Пла-
на за дейности и може да включва и работа 
през уикенда.

Общи условия, които кандидатът трябва 
да изпълнява:
* да е гражданин на  Република Сърбия;
* да има местожителство или регистрира-

но пребиваване в Република Сърбия;
* да има  навършени 18 години в момен-

та на попълване на заявлението;
* да има завършено четиригодишно сред-

но образование;
* да  не е осъждан на лишаване от свобо-

да за най-малко шест месеца,  да не се 
води следствие срещу кандидата и  да 
не е образувано наказателно производ-
ство срещу кандидата;

Специални условия, които кандидатът 
трябва да изпълнява: 
* да притежава компютърни умения  (MS 

Office, интернет) – предвидено е канди-
датите да бъдат тествани;   

* възможност  да използва собствения си 
компютър и да има достъп до  интернет 
през периода  на ангажирането му.

С избраните кандидати се сключва:  
- Договор за  времетнна и случайна 

работа  (безработни лица, заети с непълно 
работно време, пенсионери) или

- Договор за допълнителна работа 
(лица, работещи с пълно работно време при 
друг работодател, т.е. работодател, който не 
е Република  Сърбия).

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:  Институтът не е от-
говорен за евентуална загуба правото на 
работно ангажираното лице,  което може да 
се случи вследствие промените на трудовия 
му статус и получаване на възнаграждения 
за работата (напр.: прекратяване изплаща-
нето на пенсията, или паричната помощ за 
безработен и др.)

Јавни позив 
за пријављивање кандидата за 

инструкторе
Републички завод за статистику упућује 

јавни позив свим заитересованим канди-
датима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 
часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 ча-
сова) пријаве за посао инструктора за по-
требе спровођења Пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2022. 

Заинтересовани кандидати се могу 
пријавити искључиво попуњавањем елек-
тронске пријаве на веб-сајтовима Репу-
бличког завода за статистику www.stat.gov.
rs и popis2022.stat.gov.rs. 

Задаци инструктора 
Инструктори имају обавезу да прису-

ствују петодневној обуци, савладају методо-
логију Пописа и рад у апликацијама за при-
купљање података и мониторинг, спроведу 
петодневну обуку кандидата за пописиваче, 
и да на територији за коју су задужени прате 
ток пописивања, контролишу рад пописива-
ча који су им додељени, дају им потребна 
упутства и помажу им у раду и решавању 
спорних ситуација током пописивања. Је-
дан инструктор је, у просеку, задужен за мо-
ниторинг рада седам пописивача. 

Период ангажовања
од 23. августа до 31. октобра 2022. годи-

не
Напомена: у време обуке кандидата за 

пописиваче, припреме за рад на терену и 
током теренске реализације Пописа, пре-
расподела радног времена врши се у скла-
ду са Планом активности и може укључива-
ти и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да ис-
пуни:

* држављанство Републике Србије;
* пребивалиште или пријављено бора-

виште у Републици Србији;
* најмање 18 година старости у тренутку 

попуњавања пријаве;
* стечено најмање четворогодишње 

средње образовање;
* да није осуђиван на казну затвора од 

најмање шест месеци, да против кан-
дидата није покренута истрага и да се 
против кандидата не води кривични по-
ступак.

Посебни услови које кандидат треба да 
испуни:

* познавање рада на рачунару (MS Office, 
интернет) – предвиђено је тестирање 
кандидата;

* могућност коришћења сопственог рачу-
нара и приступ интернету током перио-
да ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује 
се: 
- Уговор о привременим и повреме-

ним пословима (незапослена лица, запос-
лена лица са непуним радним временом, 
старосни пензионери) или

- Уговор о допунском раду (лица за-
послена са пуним радним временом код 
другог послодавца, односно чији послодавац 
није Република Србија) 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одго-
воран за евентуални губитак права радно 
ангажованог лица до ког може доћи услед 
промене његовог радноправног статуса 
и остваривања накнаде за рад (нпр: обу-
стављање исплате породичне пензије, нак-
наде за случај незапослености и сл.).
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СПОРТ 

Възпоменание
На 12 юли се навършват ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ, 
откакто не е с нас скъпата ни и обичана майка и 

баба
КАЯ ЛАЗАРОВ,  

преподавателка от Цариброд
(1937 – 2018)

В сърцата ни остави много обич, нежност и топлота. 
Любовта ни към теб никога няма да угасне. Ние 
бяхме дарени с най-грижовната майка и баба!

Вечна и блажена да бъде паметта ти!
Твоите: син Сергей, дъщеря Албена, зет Милан, 

снаха Ранка, внуци Борис, Георги и Иван и внучка 
Петра

Босилеградчанинът 
Ненад Александров 
изкачи Бйелашница 

Ненад Александров, зам.-председател 
на босилеградското спортно дружество 
за планинарство „Младост”, изкачи 
най-високия връх Бйелашница на еднои-
менната планина над Сараево в Босна и 
Херцеговина. Той беше член на експеди-
цията, организирана от планинарското 
дружество „Преслап” от Ниш, която 
включваше около 40 планинари. 

 Изкачването започнало от скицентъра 
Бабин до, а до върха Бйелашница (с 
надморска височина от 2 067 метра) 
планинарите изминали разстояние от 
около 4 и половина километра. Бйелаш-
ница е най-високата планина в Босна 
и Херцеговина, на която по време на 
Четиринадесетите зимни олимпийски 

игри са проведени състезания по ски 
алпийски дисциплини.  

Заедно с колегите си планинари от 
Ниш по време на двудневния престой 
в Сараево Ненад Александров посетил 
редица културно-исторически забе-
лежителности в столицата на Босна и 
Херцеговина, както и Врелото на Босна и 
босненските пирамиди в околностите на 
Високо. 

Ненад имал възможността да се 
срещне и с Бибия Керла, член на наци-
оналния отбор на СФРЮ по шорттрек 
на Зимните олимпийски игри в Сараево, 
която му подарила фланелка на нацио-
налния отбор на Босна и Херцеговина.

П.Л.Р.

В миналия брой на „Ново Братство“ от 24 юни, в статията 
„Празничният 28-ми юни“ (стр. 8) е допусната грешка, като са 
публикувани двама светии – св. апостол и евангелист Лука и св. 
Петър Цетински, които всъщност се честват не на тази дата, 
а на 31/18 октомври! Отправяме извинение към нашите чита-
тели.

Редакцията на „Ново Братство“

ЦЦЦ или цъфтят цветята 
в центъра 

Тези дни се разхождахме из центъра 
на Цариброд и пред платото на Центъра 
за култура забелязахме една прекрасна 
гледка. Става дума за цветята, които 
разхубавяват пространството. Наблизо 
до нас беше общинският комунален 
инспектор Ценко Киров и си помис-
лихме, че може би той ще ни помогне 
да узнаем за названията на цветята, но се 
оказа, че той (както по принцип и всеки 
мъж, не разбира много „от този спорт”, 
съответно от цветарството) ни предо-
стави номера на телефона на „един от 
главните виновници” за хубавата гледка 
- прекрасната госпожа Микица (за съжа-
ление, не й запомнихме фамилното име, 
но всички я знаят в Царибродско, нали?), 
заета в комуналното предприятие 

„Комуналац”, което цветята е и заса-
дило. Микица любезно ни информира 
за названията на цветята: „Става дума 
за два вида – кадифа и салвия. Второто 
посочено цвете на нашенски се нарича 
още пламиче и цървенче.”, сподели тя. 

А ние си помислихме: Ех, какво би 
било с този град и община като цяло, ако 
нямахме „Комуналац”?! 

Погледнете и вие, уважаеми чита-
тели, и преценете. Доколкото има 
някой, който е готов да сподели, че не му 
харесва, задържаме правото и ние нещо 
да преценим. А това е, че не би бил обек-
тивен, доколкото така би казал. 

Б. Димитров 

„Босилеградско спортно 
лято 2022“

Спортният съюз на Общна Босилеград 
с подкрепата на oбщината и през това 
лято ще организира редица спортни 
състезания по футбол на малки врати, 
волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис 
и шахмат.   

Председателят на Спортния съюз 
Владица Манасиев заяви пред „Ново 
Братство“, че мероприятието „Босиле-
градско спортно лято 2022“ ще започне 
с турнир по футбол на малки врати 
за деца до 12-годишна възраст, който 
ще стартира в началото на следва-
щата седмица на терена на спортния 
комплекс „Пескара“. До края на юли 
ще бъдат организирани и турнири по 
футбол на малки врати за кадети, както 
и турнирът по футбол на малки врати за 
мъже, който по традиция предизвиква 
най-голям интерес сред  любителите на 

спорта в нашия град. 
Той посочи, че през август на 

спортния комплекс „Пескара“ ни 
очакват състезания по волейбол за 
младежи и мъже; баскетбол 3 х 3 за мъже 
и девойки, в рамките на което ще има и 
надпревара за стрелба от зоната на трите 
точки; турнир по тенис на маса в спорт-
ната зала на ОУ за деца до 12-годишна 
възраст, кадети и мъже; турнири по 
шахмат за деца и възрастни и накрая 
турнири по тенис на спортния терен 
в местността Изворщица за деца до 
12-годишна възраст, кадети и възрастни. 

Манасиев изтъкна, че участието в 
турнирите е безплатно, а Община Боси-
леград и тази година ще награди най-у-
спешните отбори и състезатели с купи, 
медали и грамоти.  

П.Л.Р.
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 [ Авторът и на най-хубавото анонимно писмо остава непознат.
 [ Жената не е човек. Мъжът без жена, също не е човек.
 [ Нито един владетел не е казал: „Бъди на моето място.“
 [ Той имаше много хубави сънища, но ги преспа.
 [ Време е Бог да се появи и да убеди атеистите, че не съществува.
 [ Универсални маски се правят от кожата на кмелеон.
 [ Мафията си има свои неписани закони. И държавата.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Кво све преживемо, 
добре смо йош и читави! 

Здравейте, братстваджийе!. Ньекня с 
Перу Завалиюту се видомо у чаршиюту, 
он се юрнул да тражи зейтин, я па сам 
се юрнул да тражим шикьер. Постоямо 
малко на улицуту, та си пооратимо: 

„Кво работиш, Перо?“, заговори га 
я, а он че рече: „Ма, те, цел Цариброд 
обиколи, нигде флашу зейтин не могу да 
найдем.“

Я: „А я, па, тражим шикьер. Целуту 
чаршию обиколи, нигде нема, па се съга 
стезам да идем по Строшену чешму и 
Чуй петъл, там има продавнице, па мож 
да има у ньи.“

Пера: „Але-леее..., Манчо, кво доче-
камо. Цел живот се мучимо, па съга ка йе 
привремило да идемо у вечна ловища, 
па требе да се мучимо. Тражим зейтин 
да мож яйце да си изпържим.“

Я: „Мани, бе, Перо, не лелечи! Кво све 
претуримо преко главу, па че ни съга и 
това що нема зейтин и шикьер съсипуйе. 
Свари яйцата у воду, па гьи руче варена. 
А, ей, при Колу улезни у продавницуту, 
там сигурно има судове – тенджере, 
тиганье и другье дяволийе, у койе зейтин 
не мора ни да се сипуйе. Сипи водицу, 
па си свари манджуту. Белкьим су нащи 
дедеве све готвили със зейтин, па су 
живеяли по 100 године. Мани, не баксу-
зире, мож да буде по-лоше и от това що 
ни съга снайде.“ 

Пера: „Е-е, Манчо, прав си, ама само 
делимично. А ти що тражиш шикьер? 

Я: „Па, затова що кавето не могу да 
пийем горчиво. Те, затова га тражим.” 

Пера: „Епа, по тую логику, що гьу ти 
на мене съга деклемуйеш, излази тека: 
Ако не мож да пийеш горчиво каве, 
тъгай не мой уопще да пийеш каве. 
Белкьим су нащи дедеве све пили каве, 
па су живеяли по 100 године.“ 

Я: „Мале, Перо, ма, да знайеш, да ти 
йе размишляньето правилно, само има 
йедън проблем: Немож се откажем од 
кавето. Ако уютру не изпийем йедно 
кавенце, вача ме лудос.“

Пера: „Епа, тека и я немогу само да 
ручам варена яйца, очу од време на 
време да ручам и пържена.“

Видо я одма, драгьи братсватджийе, 
да йе Пера малко нервозан. Я речем 
шия, он рече врат. Я речем „А”, он рече 
„Ш”. Това що нема зейтин по Цариброд 
очигледно га беше много дестабилизо-
вало. Я и он углавном се добре слагамо, 
да не кажем да смо скоро истомиш-
льеници, ама тия пут кока неуроните 
у главуту му се беоше арно побъркали. 
Стално ми неща контрираше. Това що 
му говори ко мож и без зейтин да се 
живейе, га говори чисто малко да га 
релаксирам. Да се поопущи малко, ама... 

Обърну оратуту у друг смер – до 
разлогат що се стиже до тая пуста 
поскупльеня и несташице. Ама и с 
тия „маневар”  кока, що би се рекло на 
българскьи, „не улучих целта”. Пера па 
поче да се заиджа:  

Я: „Зайедоше се тия руси и украинци, 
па нийедън не попуща.” 

Пера: „Манчо, чул ли си за оную пого-
ворку: ‘Кига се брайкя кольу, най-къ-

рваво се колю’!”? 
Я: „Тека йе! Они би мож и манули да 

се бию, ама съга гьи другьи съскаю. Тека 
йе ка си човек даде ду.. под кьирию.“ 

Пера: „Море, мани, що се они бию, 
нека си се бию, него ме мене яд що 
кризата съга стиже и до нас. Нека си 
они воде рачун за ньи, я сам дужан да 
се бринем за себе и за свойти най-мили. 
Или, това йе у складу с йедну другу 
поговорку, коя каже  – ‘Кига йе стигло у 
чичини, че стигне и у стринини’.“

Я: „Ти, па, Перо, све поче с поговоркье 
да обяшняваш. Све нещо шифровано... 
Све нещо закукульено, замумульено, па 
на кьоше.”

Пера: „А-а, йок! Че ти говорим реално 
и конкретно, та да напишеш у новинуту, 
па после народ да ме среча по улицете 
и да се подиграва с мене. ‘А-а, Перо, ти 
си рекъл това, а-а, Паро, ти си рекъл 
онова!’ Що па сви мора да ми знаю кво я 
конкретно мислим и на чию сам страну!” 

Я: „Ама, Перо, никой не те кара да се 
изяшняваш на чию си страну. Я од тебе 
това не очекуйем. Ли ми говори ка поче 
ратат да си неутралан.”

Пера: „Не съм ти говорил да сам 
неутралан, него сам ти говорил кико 
мене не интересуйе кой йе прав, а кой йе 
крив. Или, ако очеш, моят став по това 
питанье йе у складу с оную поговорку: 
‘Кига си га двоица ме.., ти около ньи 
немой се въртиш с голо ду...’”

Я: „Перо, они би съга можда и 
престали да се бию, ама тия що ньим 
даваю парете и оружийето и гьи подбут-
ньую да наставе се бию, не даваю...” 

Пера: „Епа, това йе исто ко у оную 
поговорку: ‘Нейе крив тия що руча два 
зеляника, него йе крив тия що му гьи 
дава’. ” 

Видо я да се Пера скроз уср.. због 
ратат. Почело да га обърча на лудос. 
Помисли си: Не бива да се карам с чове-
катога, дешава се тека некой од стра 
малко да промени понашанье, да се 
понасмете... Ама, мине време и он се пак 
върне у нормалу. Реко му: 

„Перо, оно има и йедна поговорка 
коя каже: ‘У стра су големе очите.’ А има 
йош йедна слична, коя каже: ‘Од стра лек 
нема’. ” 

Реко му йош: „Айде, чао, че се 
видимо, иди си тражи зейтин, а я чим 
да си тражим шикьер. И си отидо у свой 
смер.“

Ка се одвойи од Перу, я поче да си 
мислим: Кво све преживемо, добре смо 
йош и читави! Титовото време кока си 
беше най-добро. Ама, тека се беше заде-
сило. Беше мир у цел свет. Тук-таме 
зарате, ама нейе страшно. Бию се тамо 
далеко некои си, ама немаше опаснос 
за цел свет. Имаше некаква равнотежа 
на силете у светът. Това йе исто ко ка у 
йедну породицу мужът бийе женуту, 
па она изока бащуту и брататога, та они 
пребию мужатога и он се смири, мане да 
гьу бийе. По ония принцип: Де-де, де-де, 
ако ти бийеш ньу, ми че бийемо тебе! И 
тека се стидза до, що би рекли политико-
лозите, „равнотеже страха”. 

Мене ми се чини да кока ония 
главуран с белегуту на главу Горбачов 
първо засм...ди, а оная пияница Йельцин 
кока настави да смр...ди. А съга йе дошло 
такво време да, ако се зарати и почньу 
да се гачкаю с нуклеарнете бомбе, че 
отидемо сви у пи.... ма........ Я сам живеял 
повише у комунистичкото време, него 
ли у тую ньиню демократию, па се сечам 
ко смо у школу учили ко йе оная кому-
няра Леньин думал: Че се стигне до 
текъв ниво на развой, да че се оружийето 
толко млого усавърши да никой нема 
да смее да почньа рат, йер с това ново и 
разорно оружийе, че може планетата да 
се разори целата и това не йеднуш, него 
неколко пути, па нема да валя за никога. 
У ствари – нема да валя за тия що остану 
живи. Че стану ко пекьинскьи човеци. 
Ко неандерталците. И кока стварно 

такво време че дойде. Ако почню да се 
чукаю кинезите и американците заради 
Тайван, а мене ми намирисуйе да че се 
чукну скоро-скоро, че га надърлямо. 
Тъгай че мане да ни требе и шикьер, и 
зейтин, и оцът, и брашно, тоалет папир, 
и лекове..., па че брадйосали, с кърпку 
на дуп...то и с шиляв камчак, завързан 
с жичку за дървце, да идемо да тепамо 
заеци, яребице, диве свинье и другье 
животинкье да би се некако преранили. 
Ако уобще такве животинье остану у 
природуту после йедън нуклеаран рат. 

Толко за тия пут, драгьи братствад-
жийе! Йега се мойте мрачне прогнозе 
ипак не остваре. А нема се остваре, те че 
видите! Я си понекад бълскам напамет. 
Млатим ко строшена водениица. Нища 
се не секирете! Здравлье да ви йе!

Наши нрави 

Това не е обществена 
тоалетнa!  

В главната царибродска улица, под 
управителната сграда на „Комуналац” и 
зад една будка, която от няколко месеца 
е закрита, съществува една, да я наречем 
така, пешеходна пътека, която свързва 
„Балканска” с улица „Нишава” над 
линията. 

На ъгъла на „Балканска” и тази пътека 
е къщата на царибродчанина Ненад 
Станкович, който тези дни, когато през 
пътеката пожелахме да преминем от 
едната в другата улица, ни попита дали 
бихме искали нещо да публикуваме във 
вестника и по този начин може би да му 
помогнем. „Ако изобщо можем да помо-
гнем, заповядай, кажи”, отвърнахме. 

 И той ни разказа следното: „Ето, 
имам проблеми, тъй като във вечер-
ните часове несъвестни царибродчани 
навлизат в тази пътека и я ползват за 
обществена тоалетна. Пространството 
е зад будката, а под моите прозорци и 
терасата. Воня на 30 метра.” 

Станкович опитал сам да реши (или 
поне смекчи) проблема, като изкопал 
дупчици, които може би в бъдеще 
ще поколебаят несъвестните там да се 
вмъкват с цел мястото да ползват за 
тоалетна. Просто, да си помислят, че 
може би от нещо може да се спънат, че 
там ги дебне някаква опасност... Опънал 
дори и въже. Забравихме да питаме 
Нешо дали може би е запланувал от 
тересата „да освежава” несъвестните с 
„кипеч” или студена вода, както това сме 
виждали във филмите. Във всеки случай 
това си е негова работа, човечецът има 

правото да се бори... 
Поговорихме с Ненад Станкович и 

по темата за липсата на обществена 
тоалетна в Цариброд, но стигнахме до 
заключение, че това е болезнен и дълго-
годишен въпрос, за който, ако бихме го 
анализирали детайлно, ще са ни необхо-
дими много часове. 

Следователно, Вие, неотговорните 
граждани, които пешеходната пътека 
ползвате за тоалетна, занапред внима-
вайте! Дебнат ви опасности! Кой знае 
какво може да ви се случи доколкото 
посоченото място продължите да 
ползвате за една (не)важна „работа”. 

Б. Димитров 


