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Най-българският 
празник – Денят на 
народните будители

Във вторник на 1 ноември и тази 
година честваме единия от най-важ-
ните български празници -  Деня на 
народните будители. Това е денят, в 
който народа почита паметта на онези 
свои предци, които със словото си, със 
своето просветителско дело, са били 
истински будители. Изумителен факт е, 
че званието „будител“ е непреведимо на 
който и да е език, а Денят на народните 
будители се чества само от българския 
народ. На този ден отдаваме почит към 
онези народни будители, които никога 
не са се примирявали с робската участ на 
своя народ. Правили са всичко възможно 
„от сън дълбок“ да го събудят.

Но кои всъщност са народните буди-
тели? Някои ги свързват с книжовността, 
други с революцията, но най важно е 
имената им и тяхното дело да не бъдат 
забравени!

1 ноември е ден за отдаване на почит 
към паметта на големите българи, 
далечни и близки строители на съвре-
менна България.

Именно в Деня на народните буди-
тели Православните църкви, които 
следят стария стил, почитат скромния 
отшелник от Рила планина и един 
от най-великите будители - св. Иван 
Рилски, когото още приживе наричали 
земен ангел и небесен жител и който 
се смята за покровител на българския 
народ. Окръжен с всенародна почит и 
признание, Свети Иван Рилски е останал 
в народната памет като образец за всеот-
дайност, безсребърничество, любов към 
ближния и отечеството. Заедно с него са 
почитани и много други будители, които 
народът канонизира като светци в своята 
историческа памет.

Празникът е посветен на делото на 
книжовниците, просветителите, на 
борците за национално освобождение, 
съхранили през вековете духовните 
ценности на нацията и нейния морал. 
Сред тях са Паисий Хилендарски, 
Софроний Врачански, Григорий 

Цамблак, Константин Костенечки, 
Владислав Граматик, поп Пейо, Матей 
Граматик, Неофит Бозвели, братята 
Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Кара-
велов, Добри Чинтулов и още много 
други, работили или загинали за българ-
ското самосъзнание.

Всички те са част от българското 
минало и основа за гордостта на народа 
от това минало. А днес? Днес като че ли 
повече от всякога се нуждаем от хора 
като тях, за да се събудим от апатията, 
да се отърсим от усещането, че от нас 
нищо не зависи, да спрем да се борим 
само за сопственото си оцеляване и да 
продължим да се борим за оцеляването 
на духовните ни ценности, за честта 
и достойнството на човека. Нека не се 
оплакваме от времето, в което живеем, 
от проблемите си и от бедността, защото 
онези будители са живели в много 
по-тежки времена, но са сътворили 
чудеса. Нека да възродим техния дух 
у себе си, да си възвърнем вярата, за да 
вдъхнем надежда и на хората около нас. 
Народните будители не са подражавали, 
те не са имали предшественици, нито 
покровители, не са имали социална и 
културна среда, те са били самородни и 
неповторими. Те са били монаси по дух 
и бунтовници по дела, поети на клади и 
бесила, учени без академия със или без 
звание, държавници без държава, поли-
тици без парламент, и още много нена-
зовани са създали духовния паметник на 
будителството. 

Днешните будители имат задачата да 
разпространяват и поддържат огъня на 
просветата, културата и духовността.

Нека да е честит празникът на всички 
радетели и пазители на българския дух 
– съвременни будители, в това нелеко 
време на изпитания, сила и надежда!

Д. Х.

Сърбия получи ново 
правителство : ТРЕТИ 
МАНДАТ ЗА АНА 
БЪРНАБИЧ 

Парламентът на Р Сърбия избра ново 
правителство. Народните представители 
гласуваха публично поименно за избора 
на ново правителство. Гласуваха 225 
депутати - 157 бяха  „за“, 68 - „против“, а 
въздържали се нямаше. 

На поста премиер остава Ана 
Бърнабич, на която това е трети мандат. 
В състава на новото правителство, което 
има 25 министерства, са :

Ивица Дачич, министър на външните 
работи и вицепремиер,

Милош Вучевич, вицепремиер и 
министър на отбраната,

Синиша Мали, вицепремиер и мини-
стър на финансите,

Томислав Момирович, министър на 
вътрешната и външната търговия,

Раде Баста, министър на икономиката,
Йелена Танаскович, министър на 

земеделието, горите и управлението на 
водите,

Ирена Вуйович, министър на опазва-
нето на околната среда,

Горан Весич, министър на строител-
ството, транспорта и инфраструктурата,

Дубравка Негре, министър на 
минното дело и енергетиката,

Мая Попович, министър на право-
съдието,

Александър Мартинович, министър 
на администрацията и местното самоу-
правление,

Томислав Жигманов, министър на 
човешките и малцинствени права и 
социалния диалог,

Братислав Гашич, министър на 
вътрешните работи,

Таня Мишчевич, министър на евро-
пейската интеграция,

Бранко Ружич, министър на образова-
нието,

Йелена Бегович, министър на науката, 
иновациите и технологичното развитие,

Даница Груичич, министър на здраве-
опазването,

Никола Селакович, министър на 
труда, военните ветерани и социалните 
въпроси, 

Дария Кисич, министър на грижите за 
семейството и демографията,

Хусеин Мемич, министър на туризма 
и младежта,

Зоран Гаич, министър на спорта,
Мая Гойкович, министър на култу-

рата,
Милан Къркобабич, министър на 

грижите за селото, 
Михайло Йованович, министър на 

информирането и телекомуникациите,
Марко Благоевич, министър на 

публичните инвестиции.
В състава на новото правителство 

са и трима министри без портфейли - 
Новица Тончев, Джордже Миличевич и 
Един Джерлек.

В изказването си пред депутатите 
премиерката Ана Бърнабич изтъкна, 
че новото правителство ще има много 
по-големи предизвикателства, отколкото 
можахме да си представим.

„След пандемията си мислехме, че 
идват по-добри дни, но на европей-
ския континент избухна война, светът се 
плъзга към трета световна война, в такъв 
свят Сърбия трябва да се позиционира 
и да запази стабилността, това е основ-
ната задача“, каза Бърнабич и добави, че 
както предишното правителство се зани-
маваше със здравеопазването, сега трябва 
да се занимава с енергетиката.

Тя посочи още, че Сърбия продъл-
жава своя европейски път, но също така 
изисква неселективно спазване на между-
народното право. В обръщението си 
премиерката посочи и че Сърбия трябва 
да има просръбско правителство, което 
да работи изключително в интерес на 
Сърбия и нейните граждани, както и че 
това ще бъде правителство на приемстве-
ност.  

П.Л.Р. 
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 „ТОВА СМЕ НИЕ“ ПРИРОДНО ДВИЖЕНИЕ - 
ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ

1.   Владимир Захариев - програмист 
от Босилеград,

2.   Стефан Стойков - треньор по лека 
атлетика от Босилеград,

3.   Славица Васов - икономист от 
Цароброд,

4.   Страшко Апостолов - машинен 
инженер от Райчиловци,

5.   Славчо Владимиров - работник от 
Райчиловци,

6.   Лилянка Василова - пенсионер от 
Босилеград,

7.   Васко Георгиев - работник от 
Райчиловци, 

8.   Новица Здравков - работник от 
Паралово,

9.   Роза Стоименов - икономист от 
Райчиловци,

10. Иван Йорданов - работник от 
Милевци,

11. Небойша Стоянов - експерт по 
поддръжка от Враня,

12. Славица Стоянова - юрист от 
Райчиловци, 

13. Славко Григоров - икономист от 
Райчиловци,

14. Сладжан Дончев - магистър учител 
по биология и география от Босилеград,

15. Биляна Христова - медицинска 
сестра от Райчиловци,

16. Методи Чипев - пенсионер от 
Босилеград,

17. Кольо Манасиев - работник от 
Бистър,

18. Сандра Стоименов - учител по 
изобразително изкуство от Босилеград,

19. Димитър Асенов - икономист от 
Ниш.  

П.Л.Р. 

 ЗА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
1.   Сладжана Иванов - психолог от 

Цариброд, 
2.   Далибор Миланов - ветеринарен 

техник от Цариброд,  
3.   Иван Таков - икономист от 

Бабушница, 
4.   Небойша Иванов - юрист от 

Цариброд,
5.   Мая Васов - статистик от Цариброд,
6.   Любинко Марков - предприемач от 

Панчево, 
7.   Сладжана Соколов - учител от 

Цариброд,
8.   Зоран Андонов - политиколог от 

Цариброд,
9.   Ивица Тодоров - работник от 

Цариброд, 

10. Лиля Соколов - учител от Цариброд, 
11. Стратко Пейчев - предприемач от 

Цариброд,
12. Дамир Таков - ветеринарен лекар 

от Цариброд,
13. Ирена Дончев - учител от 

Цариброд, 
14. Мирча Сотиров - пенсионер от 

Цариброд,  
15. Анкица Маноилов - търговец от 

Цариброд,  
16. Цветанка Ранчев - счетоводител от 

Цариброд,
17. Сашко Митов - пенсионер от Цари-

брод.
П.Л.Р.

ГРУПА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ: КОРЕНИ - 
ВЛАДИЦА ДИМИТРOВ

1.   Владица Димитров - лекар 
специалист по радиология от Цариброд, 

2.   Зоран Джуров - магистър по 
икономика от Цариброд, 

3.   Милена Димитриевич - лекар 
педиатър от Пирот,

4.   Ангел Йосифов - лекар специалист 
по радиология от Цариброд, 

5.   Бранислав Васов - учител по 
физическо възпитание от Цариброд, 

6.   Драгана Николов - юрист от 
Цариброд, 

7.   Тони Маркулев - магистър по 
икономика от Цариброд, 

8.   Милена Ставров - учител по 
английски език от Цариброд, 

9.   Марко Гуран - музикален сътрудник 
от Панчево,

10. Снежа Алексов - инженер за 
защита на жизнената среда от Ниш,

11. Братислав Стаменов - учител по 

история, директор на царибродската 
гимназия от Цариброд,

12. Йелена Стоянов - възпитателка от 
Цариброд,

13. Емил Вацев - строителен инженер 
от Ниш,

14. Марина Дончев Димитров - 
магистър по бизнес администрация от 
Цариброд,

15. Зоран Райков - пенсионер от 
Панчево, 

16. Денис Иванов - ИТ специалист от 
Цариброд, 

17. Милан Илиев - оператор и 
монтажист от Цариброд, 

18. Ивана Тасков - журналист от 
Цариброд, 

19. Бобан Геров - учител по химия от 
Цариброд.

П.Л.Р.

Босилеград 

Подготовки за изборите за НС 
на българското национално 
малцинство

В Общинската администрация в Боси-
леград се провеждат подготовки за пред-
стоящите избори за Национален съвет на 
българското национално малцинство в 
Сърбия, насрочени за 13 ноември. 

Право да гласуват на изборите за На-
ционален съвет на българското национал-
но малцинство в Босилеградска община 
имат 4 605 пълнолетни граждани, които 
са  регистрирани в Отделния избирателен 
списък. Посредством пощата тези дни на 
гражданите ще бъдат предоставени при-
зовки за гласуване, в които ще бъде по-
сочена избирателната секция, в която ще 
могат да гласуват на 13-и ноември. 

Изборния процес в общината ръководи 
шестчленно работно тяло, назначено от 
Републиканската избирателна комисия. 
Освен началника на Общинската адми-
нистрация Миодраг Якимов в състава на 
този орган са и: Игор Антимов, Лиляна 

Анакиев, Даниел Миланов и Даниел За-
рев, заети в Общинската администрация 
и Общинския съвет. Според регламента за 
провеждане на изборите за национални 
съвети на националните малцинства тези 
лица са предложени от началника на Об-
щинската администрация. 

За нашия вестник Якимов заяви, че на 
предстоящите избори за НС на българско-
то национално малцинство в Босилеград-
ска община ще бъдат открити 15 избира-
телни секции - 2 в основното училище в 
града и 13 в подведомствените училища в 
селата - в Райчиловци, Гложйе, Горна Лиси-
на, Горно Тлъмино, Дукат, Долна Любата, 
Долна Лисина, Долно Тлъмино, Радичевци, 
Горна Ръжана, Горна Любата, Зли дол и На-
зърица. В тях изборите ще се контролират 
от секционни избирателни комисии, съста-
вени от председател, зам.-председател, 
четирима членове и техни заместници, 
назначени от началника на Общинската 
администрация.  

П.Л.Р.

19 национални малцинства ще изби-
рат членове на националните си съвети 
на директни избори. Това са: албанско-
то, ашкалийското, бошняшкото, българ-
ското, буневашкото, влашкото, гръцкото, 
египетското, унгарското, германското, 
полското, ромското, румънското, русин-
ското, руското, словашкото, словенското, 
украинското и чешкото национални мал-
цинства. 

Четири национални малцинства ще 
избират членове на националните си 
съвети чрез избирателно събрание (елек-
торско събрание) и то: горанското, маке-
донското, хърватското и черногорското. 

В Сърбия в Отделния избирателен 
списък са вписани общо 16 401 лица, 
числящи се към българското национално 
малцинство.

Захариев и Стойков бяха гости на 
патронния празник на СНС в Белград

По покана на президента на Сърбия и 
председателя на Сръбската прогресивна 
партия Александър Вучич, кметът на Боси-
леград Владимир Захариев и председате-
лят на Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков присъстваха на патринния праз-
ник на партията „Св. Петка“ в Белград. 

Двамата изтъкнаха, че по време на тъ-
ржеството са имали срещи с президента 
Вучич и с редица министри в новото пра-
вителство на Сърбия - вицепремиера и 
министъра на  отбраната Милош Вучевич, 

министърката на правосъдието Мая Попо-
вич, министърката на опазването на окол-
ната среда Ирена Вуйович, министърката 
на земеделието, горите и управлението на 
водите Йелена Танаскович, минитъра на  
строителството, транспорта и инфраструк-
турата Горан Весич, министъра на вътреш-
ните работи Братислав Гашич, министъра 
на труда, военните ветерани и социалните 
въпроси Никола Селакович, министъра на 
грижите за семейството и демографията 
Дария Кисич Тепавчевич, министъра на 
инфорирането и телекомуникациите Ми-
хайло Йованович, министъра на спорта 
Зоран Гайич, министърката на науката, 
иновациите и технологичното развитие 
Йелена Бегович, както и с Дарко Глишич, 
председател на ИС на СНС и кмет на по-
братимената с  Босилеград община УБ.

 „В разговорите с най-високите пред-
ставители на държавното ръководство 
обсъдихме различни проекти и инициа-
тиви, както и възможности за тяхната ре-
ализация в Босилеградска община, с цел 
създаване на по-добри условия за живот 
на всички жители в общината“, посочиха 
Захариев и Стойков. 

„На тържеството имахме и срещи с ре-
дица високопоставени функционери на 
управляващата партия СНС, представите-
ли на дипломатическия кор, представите-
ли на коалиционните партньори на СНС, 
както и с личната ни приятелка и прия-
телката на Босилеград, кметицата на Град 
Ниш Драгана Сотировски“, добавиха те.  

П.Л.Р.

ТРИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НС НА 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО 
МАЛЦИНСТВО
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Европейският парламент поиска 
влизането на Румъния и България в 
Шенген

От 27-те страни членки на ЕС само 
България, Румъния, Хърватия, Кипър 
и Ирландия не са част от Шенгенското 
пространство.

Европейският парламент поиска 
Румъния и България да се присъединят 
към Шенген до края на 2022 г., удължа-
ване, което някои държави-членки на 
Европейския съюз (ЕС) блокираха от 
години.

За четвърти път от 2018 г. европейски 
представители поискаха от Съвета на ЕС 
незабавно да включи двете държави в 
зоната за свободно движение, което би 
означавало премахване на контрола по 
границите им с други страни от Шенген-
ското пространство.

Подобно удължаване изисква едино-
душие в Съвета.

В текста, който беше гласуван в 
Страсбург с голямо мнозинство (547 
гласа "за", 49 "против" и 43 "въздържали 
се"), народните представители припо- 

мниха, че България и Румъния, които 
се присъединиха към ЕС през 2007 г., 
"от няколко години отговарят на всички 
необходими условия за присъединение 
към Шенген".

Шенгенското пространство е зона, в 
която можете да пътувате без паспорт и 
където граничният контрол по принцип 
е премахнат.

България и Румъния се стремят към 
влизане в Шенгенското пространство 
от 2011 г., но някои страни, включи-
телно и Холандия, не са склонни да 
дадат одобрение, настоявайки за повече 
напредък в борбата с корупцията.

От 27-те страни членки на ЕС само 
България, Румъния, Хърватия, Кипър 
и Ирландия не са част от Шенген, 
припомня Бета.

От друга страна Исландия, Норвегия, 
Швейцария и Лихтенщайн, страни извън 
ЕС, са включени.

Подготви: С.Б.

XVII редовна сесия на общинския парламент в Босилеград

Благодарствени грамоти за 
участниците в отбраната на 
страната през 90-те години

На XVII-ата редовна сесия на общин-
ския парламент в Босилеград, която се 

проведе миналата седмица в заседа-
телната зала в сградата на Общинската 

Община Босилеград осигури 
микробус за превоз на селското 
население

Община Босилеград спечели проект 
в рамките на програмата на Мини-
стерството за грижи за селото в Репу-
блика Сърбия и си осигури микробус за 
безплатен превоз на селското население. 
За закупуването на микробуса, който 
разполага с 21 места, министерството е 
отделило 7 милиона динара. 

„Превозното средство ще се използва 
изключително за транспортиране на 
селското население от едно село до друго, 
или от селските райони до общинския 
център“, каза ръководителят на проекта 
за осигуряване на микробуса и член на 
Общинския съвет Даниел Зарев.

„С осигуряването на този микробус 
жителите в селата на нашата община 
ще имат възможност за безплатен транс-
порт до Босилеград или между опреде-
лени села“, съобщи кметът Владимир 

Захариев. „Микробусът е от изключи-
телно значение за населението в селата 
в нашата община, понеже се създава 
възможност за всички жители в селата да 
дойдат до училище безплатно, да отидат 
на лекар, да си свършат някоя друга 
работа или пък да присъстват на някое 
културно или спортно мероприятие 
извън тяхното село“, допълни той.

По думите му микробусът ще се 
движи до всички села, където съще-
ствуват подходящи пътища за движение 
на такъв вид превозно средство, докато за 
жителите в най-отдалечените планински 
райони, когато имат нужда, общината 
и занапред ще продължи да осигурява 
безплатен транспорт с други превозни 
средства.  

П.Л.Р.

администрация, народните представи-
тели приеха Решението за предоставяне 
за ползване на новия водопровод „Рода“ 
от страна на общината на местното 
публично предприятие „Услуга“. Гово-
рейки за предложеното решение, кметът 
Владимир Захариев посочи от трибу-
ната, че  „изграждането на водопровода 
„Рода - вода“ е приключило и общината 
е осигурила всички необходими доку-
менти за ползване на водопроводната 

система, а сега управлението на водопро-
вода предоставя на „Услуга“, чийто осно-
вател е Община Босилеград. 

Прието бе и решението за предоста-
вяне за ползване на движими имоти 
(машини) на публични предприятия с 
цел изпълнение на годишния план за 
работа, Деветмесечния отчет за изпъл-
нението на бюджета на Община Боси-
леград за 2022 г. и Второто изменение 
на Програмата за работа на публичното 
предприятие „Строителни площи и 
пътища на община Босилеград“ за 2022 г.

Съветниците приеха Решението за 

изменение и допълнение на Решението 
за обществени признания, които се 
присъжат по повод Деня на общината 
- 21 септември, както и Решението за 
присъждане на обществени признания - 
благодарствени грамоти. 

По време на тържествената част от 
заседанието кметът Владимир Захариев 
връчи благодарствени грамоти на граж-
дани от нашата община, участници в 
отбраната на страната във войните през 
90-те години, които имат потвърден 
статут „бойци от I категория“. Въз 
основа на регистъра на съответното 
републиканско министерство в момента 
в списъка има 32 регистрирани лица от 
Босилеградска община.

„Прекланяме се пред вас, отдавайки 
ви голямо признание и изказваме 
огромна благодарност. За мен е голяма 
чест, че от името на общината и Общин-
ската скупщина днес мога да ви връча 
тези признания. Инициативата тръгна 
от Горан Николов, един от бойците, и 
благодарим му за това“, подчерта той. 

С едноминутно мълчание съветниците 
почетоха паметта на всички загинали 
бойци от нашата община във войните на 
територията на бивша СФРЮ през 90-те 
години. 

Захариев изтъкна, че в общинския 
бюджет за 2023 г. ще бъдат определени 
месечни парични средства за бойците 
и изрази надежда държавата от своя 
бюджет за тях да отдели много повече 
средства. Всеки, който потвърди със 
съответни документи, че е участвал 
най-малко 60 дни във войната в Косово и 
Метохия или поне 200 дни във войната в 
Хърватия, може да се регистрира и допъ-
лнително ще му бъде връчена благо-
дарствена грамота, а същевременно ще 
осъществи и право на месечни плащания 
от общинския бюджет“, каза кметът.

Пред нашия вестник от името на 
бойците Горан Николов каза, че изказва 
голяма благодарност към Община Боси-
леград и към кмета Владимир Захариев, 
които, както подчерта, „и след 23 годни 
не са ни забравили и се стараят да ни 
окажат подкрепа и помощ“.  

П.Л.Р.
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На 19 и 20 ноември в Цариброд 

Отново „Царибродска шушеница” 
След пауза от две години заради коро-

навируса в Цариброд отново ще бъде 
организирана проявата „Царибродска 
шушеница”. Ще се проведе на 19 и 20 
ноември в спортната зала в „Парк”-а, 
както и на улица „Баланска”. В залата ще 
бъдат представени и продавани шуше-
ници и други месни продукти, както и 
млечни продукти и вина, докато оста-
налите изделия (сувенири, ръкоделия 
и пр.) ще се експонират и предагат за 
продан на главната улица. 

Промотьор на проявата ще бъде 
известният готвач от нашето малцин-
ство Стамбол Гещамов, по потекло от 
царибродското село Куса врана. През 
първия ден на мероприятието на улица 
„Балканска” концерти ще изпъняват 
различни банди и оркестри, докато във 

вечерните часове концерт ще изнесе 
известният сръбски певец на народни 
песни Мирослав Илич. 

В рамките на мероприятието ще се 
проведе и „Школа по кулинарство“, по 
време на която Стамбол Гещамов ще 
разкрива тайни от областта на кулина- 
рството на най-младите царибродчани.

Ще се присъдят три награди в катего-
рията „Най-благата шушеница”, както и 
една награда в категорията „Най-добре 
уреден щанд“. 

Заинтересованите да участват могат 
да подадат заявки в помещенията на 
Туристическо-информационния център 
(всеки работен ден), както и по телефона 
с номер 010 360 873. 

Б. Димитров 

Община Босилеград връчи 
комплекти учебници на 
първокласниците на сръбски език 

Кметът Владимир Захариев и предсе-
дателят на Националния съвет на бълга-
рското национално малцинство Стефан 
Стойков връчиха комплекти учебници 
на сръбски език на 29-те първокласници 
в централното ОУ „Георги Димитров“. 
В сътрудничество с училището Община 
Босилеград е осигурила учебниците със 
средства от общинския бюджет, а заку-
пени са от Издателската къща „Клет“.

На церемонията присъстваха и учи- 
телката им Верка Алексова и директор-

ката на училището Снежана Апостолов. 
Комплекти учебници са огигурени 

и за всички 11 първокласници, които 
се учат в подведомствените училища в 
селата. 

От началото на учебната година до 
момента учениците са ползвали уче- 
бниците, по които са се обучавали учени-
ците сега вече минали в горните класове, 
а които също така бе осигурила общи-
ната. 

П.Л.Р. 

На Петковден в Босилеградско

Селски „служби“ в Рибарци и 
Босилеград

И тази година Петковден бе търже-
ствено отпразнуван в Босилеградско. В 
църквата „Света Петка“ в село Рибарци 
в присъствието на голям брой вярващи 
света литургия отслужи Вранският 
епископ Пахомий в съслужение с боси-
леградския свещеник Отец Йоан и дякон 
Миодраг Намович. След литийното 
шествие около храма владиката освети и 
преряза обредния хляб на домакините на 
тазгодишната „служба“ - семейство Васи-
лови от Босилеград, които почерпиха 
всички присъстващи с богата трапеза. 
Желание да бъде домакин на „службата“ 
в Рибарци за следващата година заявил 
Горан Владев от Райчиловци.

Църквата „Света Петка“ в село 
Рибарци и тази година на Петковден 
посетиха стотици вярващи от Босиле-
град, Райчиловци, Радичевци, Млеко-
минци и други села в общината, както и 
от други краища. 

Празникът тържествено бе отпра- 
знуван и в босилеградската църква 
„Рождество на Пресвета Богородица“, 
където също по традиция на този ден 
се организира „служба“. Празничната 
литургия отслужи протойерей Зоран 
Стоянов, който след това освети и 
преряза обредния хляб на тазгодишния 
домакин на „службата“ - Александър 
Динов от Босилеград. Домакинът със 
семейството си организира обяд за 
присъстващите в беседката в църковния 
двор. Тържеството в босилеградската 
църква посети и вранският епископ 
Пахомий. Заявка за домакин на службата 
в Босилеград за следващата година подал 
Небойша Йорданов.

В чест на Света Петка в Босилеградско 
са построени няколко черкви.  

П.Л.Р.

Братята Рангелови вече 
имат сигурен покрив над 
главите си  

По иск на Община Босилеград и 
кмета Владимир Захариев, кметът на 
побратимената на Босилегрд община 
Уб Дарко Глишич предостави два 
жилищни контейнера на братята Леончо 
и Зоран Рангелови от село Назърица, с 
което трайно е решен техния проблем 
с липсата на жилище и сигурен покрив 
над главите им. Контейнерите, чиято 
обща площ е около 30 м2, са напълно 
обзаведени и оборудвани. Разполагат 
с тоалетна, нови мебели и съвременни 
домакински електроуреди.  

Братята Рангелови не са имали 
възможност самостоятелно да си 
осигурят дом. Те живеят самотни в 
трудни условия в планинското село 
Назърица, където се занимават с отглеж-
дане на овце.  

Кметът Владимир Захариев и Дарко 
Глишич лично предадоха обзаведе-
ните жилищни контейнери на братята 
Рангелови в Назърица. Захариев изказа 
особена благодарност към г-дин Глишич, 
посочвайки: „Той веднага откликна на 
нашия иск и предостави тези съвре-
менни жилищни контейнери, с които 
зарадвахме братята Рангелови.“ 

Кметът изказа голяма благодарност и 
към всички предприятия и частни лица, 
които са помогнали реализацията на 
проекта за осигуряване и обзавеждане 
на жилищните контейнери за двамата 
братя. „Специална благодарност изка-
зваме към фирмата ДХЦЛ и собстве-
ника Марко, който осигури кухнята, 
мебели и домакинските електроуреди. 
Благодаря и на Публичното предпри-
ятие за строителни площи и пътища 
на община Босилеград начело с дире- 

ктора Страшко Апостолов и на 
Спортния съюз на Община Босилеград 
начело с председателя Владица Мана-
сиев, които извършиха подготвителните 
строителни работи за поставянето на 
контейнерите и монтираха водопрово-
дната и канализационната мрежи; на 
босилеградския клон на Електроразпре-
делителното начело с ръководителя 
Анани Йорданов и на Електроразпре-
делителното от Враня, които докараха 
контейнерите в Назърица и ги прика-
чиха към електромрежата; на Червения 
кръст в Босилеград, който осигури 
хранителни стоки, кухненски съдове и 
спално бельо; на Публичното предпри-
ятие „Услуга“, което ремонтира пътната 
инфраструктура в този район. Искам да 
благодаря и на частните лица - нашенеца 
от Белград Крумислав Стоянчов, който 
подари нова печка,  Тони Здравков, 
който с булдозера си подготви терена за 
поставянето на контейнерите,  адвоката 
Драган Давитков, който подари нов теле-
визор и антена, Звонко Василев, който 
подари радио, както и на геронтодома-
кинята Дивна, която почисти и подреди 
новия дом на братята Рангелови. 

„Изказвам благодарност и към всички 
свои сътрудници от общината, с които 
заедно обмислихме плана, отправяхме 
искове и реализирахме този хума-
нитарен проект“, подчерта кметът и 
добави, че общината и преди е осигу-
рявала храна и други необходими 
продукти за братята Рангелови, а им е 
предоставила и два малки контейнера, в 
които те са пребивавали временно.  

П.Л.Р.
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На кафе при: 

Зорица Тодорова и Ивана 
Костова, победителки в 
съревнованието „Буркан 
срещу буркан” в Цариброд 

„Драговита в бурканче”. И Поганово... 
Тези дни се озовахме в дома на Зорица 

Тодорова, членка на екипа „Драговита в 
бурканче”, който спечели първо място 
в съревнованието по приготвяне на 
най-вкусен айвар в Цариброд. Надпре-
варата се състоя в рамките на отбеля-
зването на Деня на община Цариброд. 
Зорица е жена на 72-годишна възраст. 
Посрещна ни радушна у дома си в 
квартала „Касарине“, но се оказа, че е 
преценила, че не би било коректно да 
дава интервюта без колежката си от 
екипа Ивана Костова. Тя й е съседка и 
пристигна бързо. Разликата в годините 
между тях е почти половин век. Това 
обаче не им пречило на съревнованието 
„да функционират като швейцарски 
часовник”. Зорица внесла опит и знание, 
Ивана – младостта си, усърдие и умение 
и..., успехът бил гарантиран. 

Паралелно водихме разговор и с двете 
дами. Ето, какво съчинение се получи: 

„Ново Братство”: - Г-жо Тодорова и 
г-жо Костова, ние дойдохме при вас, за 
да бихте ни разкрили тайната за приго-
твянето на най-вкусния айвар. Ще ни 
откриете ли тайната? 

Зорица Тодорова: - Ами, това все пак 
си е тайна. Бих можала да кажа само 
това, че за приготвяне на най-вкусен 
айвар е необходимо да се вложи голяма 
любов. 

Ивана Костова: - И аз не предпочитам 
да разкривам тайни. Бих добавила само, 
че при приготвянето на айвара трябва да 

се вложи голяма доза на една съставка, 
която се нарича – мерак.  

„Ново Братство”: - Ако вие не искате 
да ни разкриете тайната, тогава ще 
опитаме да я узнаем от най-малката 
членка на екипа - 12-годишната Нина 
Милева, която, г-жо Тодорова, е Ваша 
внучка. Може би нея ще успеем „да 
излъжем”. 

Зорица Тодорова: - Нина официално 
не е била член на нашия екип, а само е 
била нашата подкрепа. Питайте и нея, 
но се съмнявам, че и тя ще ви открие 
тайната. Тайната си е тайна, нали? 

„Ново Браство”: - Колко членки всъщ-
ност имаше вашият екип? 

Зорица Тодорова: - Официално в 
екипа бяхме само аз и Ивана. 

„Ново Братство”: - Как се наричаше 
екипът ви? 

Ивана Костова: - „Драговита в 
бурканче”. Това беше официалното 
название.  

Зорица Тодорова: - Имайки предвид 
обаче, че аз съм погановска снаха, неофи-
циалното название на екипа ни беше 
„Драговита и Поганово в бурканче”. 

„Ново Братство”: - Една от вас беше 
ли, условно казано, капитан на екипа 
или пък и двете бяхте равнопоставени 
колежки?  

Зорица Тодорова: - Бяхме равнопоста-
вени.  

Ивана Костова: - Да, така е, ние пред-
ставлявахме сплотен тим без водач, съот-
ветно с еднакви права. И задължения, де! 

„Ново Братство”: - Тази година за 
първи път ли участвахте в съревнова-
нието по приготвяне на айвар в Цари-
брод? 

Зорица Тодорова: - Да, за първи път. 
Ивана Костова вместо отговор, кимва 

с глава. 
„Ново Братство”: - За първи път и 

веднага първо място. Това прилича на 
онази „народна” шегичка: „Първо, па, 
мъжко”, нали? 

Зорица Тодорова: - Ами, не знам 
какво да кажа във връзка с констатацията 
ви... 

Ивана Костова: - И аз също... 
„Ново Братство”: - Като победител в 

надпреварата на местно ниво, „Драго-
вита в бурканче” неотдавна участва и 
в републиканското съревнование по 
приготвяне на айвар, което се проведе в 
Белград. Как се класирахте там? 

Ивана Костова: - Ами, не успяхме да 
осъществим забележителен резултат, 
макар че айвара приготвяхме по същия 
начин, както и в Цариброд. 

Зорица Тодорова: - Бих добавила, че 
по време на съревнованието в Белград 
се случи злополука, когато в непосред-
ствена близост до нас почина един състе-
зател от Пожаревац. Няколко часа дори 
лежеше на няколко метра от нас мъртъв, 
покрит с бял чаршаф. Този факт до 
голяма степен ни дестабилизира, така че 
може би и не положихме максимални 
усилия, но...  

„Ново Братство”: - Вие, г-жо Тодорова, 
и Вие, г-жо Костова, очевидно сте добри 
готвачки. Вероятно няма да сгрешим, 
доколкото констатираме, че вашите 
съпрузи, а и останалите членове на 
семействата ви, са истински късметлии. 
Кои ястия най-много обичате да приго-
твяте за тях? 

Ивана Костова: - Сарми, пълнени 
чушки, баници... 

Зорица Тодорова: - Зелеви сарми, боб 
с пушени ребра на фурна, паприкаш... 

„Ново Братство”: - За спечеленото 
първо място на съревнованието в Цари-
брод, освен купи и медали, получихте и 
печка „Смедеревац”. Договорихте ли се 
как ще разделите тази награда? 

Зорица Тодорова: - Печката още не е 
пристигнала, но сме се договорили как 
да я разделим на две еднакви части. Или 
ще я продадем и парите ще разделим 
или пък аз ще я взема, предвид, че ми 
трябва една такава печка, а на Ивана ще 
заплатя половината от цената. 

„Ново Братство”: - Вече е краят на 
нашия разговор. Дали все пак бихте 
ни открили тайната на приготвянето 
на най-вкусния айвар или пък оставате 
категорични в становището си, че това е 
тайна: 

Зорица Тодорова: - Ами, вече ви 
казахме – любов. 

Ивана Костова: - ...и мерак! 
Разговора води: Б. Димитров

Босилеградското ОУ отбеляза Световния ден на храната 

И тази година Основното училище 
„Георги Димитров” в Босилеград 
отбеляза 16 октомври - Световния 
ден на храната. 

В рамките на програмата „Едносменна 
работа” учителката по биология 
Оливера Евтимова организира рабо-
тилница за учениците от централното 
училище в града под наслов „Съжи-
вяване на плодовете“. Децата изра-
ботваха животни, предмети и укра-
шения от ябълки, грозде, домати, чушки 
и други автентични сортове плодове и 
зеленчуци от нашия край. По този повод 
в хола на училището бяха организи-
рани изложба на плодове и зеленчуци 
от Босилеградски край и изложба на 
рисунки на тема здравословно хранене. 

Подобни работилници и изложби са 
били организирани и в подведомстве-
ните училища в селата, а в часовете по 
биология преподавателите са изнасяли 
лекции за значението на здравословното 
хранене. 

Световният ден на храната се чества 
по инициатива на Организацията по 
изхранване и земеделие към ООН и 

се отбелязва в над 150 страни. Той е 
учреден, за да бъдат обсъждани глобално 
темите като изхранването, земеделието, 

недохранването, но най-вече - за да бъде 
елиминиран световния глад. 

Глобалната цел на Световния ден на 
храната е към 2030 година в света да няма 
глад. Докато в развитите страни се шири 
неоправдано разхищение и изобилие 
от храна, в развиващите се и особено в 
страните от т. нар. Трети свят, положе-
нието е повече от ужасяващо. Балансът е 
нарушен драстично и в презадоволените, 
и в гладуващите страни. 

П.Л.Р.

Новина от Сдружението на 
пенсионерите в Цариброд 

До Солун и назад 
Сдружението на пенсионерите в 

Цариброд в сътрудничество със сдру-
жението на пенсионерите, някогашни 
работници на „Тигар” от Пирот, орга-
низира поредна екскурзия, този път 
до втория по-големина град в Гърция 
- Солун. Освен че разгледали самия 
град, пенсионерите пътували по морето 
с туристически кораб и обиколили 
прословутото гробище „Зейтинлик”, 
в което, освен сръбски, са погребани и 
хиляди френски, английки и войници от 
друга националност, загинали по време 
на първата световна война. 

Маршрутът ги водил и в българските 
градове Петрич и Сандански. Обиколили 
тамошни забележителни места, както и 
гроба на световноизвестната пророчица 
Ванга. 

По пътя не отминали и Македония, 
където обиколили град Струмица. 

Председателят на царибродското 
сдружение на пенсионерите Милия 
Мердович пред вестника ни сподели, 
че са изключително доволни от екскур-
зията. Всичко минало по най-добрия 
възможен начин, времето било хубаво... 

Това е последната екскурзия за тази 
година, която организира сдружението. 

Б. Димитров
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Сдружението на жени 
„Милунка Савич“ 
окичено със златни 
медали

За дейностите на Сдружението на 
жени „Милунка Савич“, на чието чело е 
Милена Цекич, родена в Димитровград, 
сме писали и досега в нашия вестник. 
Причината отново да другаруваме с тях 
беше участието им в състезания и меро-
приятия през последните месеци.

За онези, които не знаят, Сдруже-
нието съществува от 2012 г. и има само 
4 активни членки, но на брой се водят 
около 30. Занимават се предимно с 
опазване на етно предмети и готвене по 
стари рецепти. Ясно е, че любовта към 
традицията и желанието да се запазят 
старите рецепти, старите етно ризи и 
носии, са събрали тези жени в Сдруже-
нието, чието седалище е в с. Малча, Ниш.

През тези 10 изминали години член-
ките на Сдружението са се сдобили с 200 
медала (предимно златни) и около дваде-
сетина купи. Участват в най-различни 
мероприятия и ако става дума за състеза-
телни, почти винаги получават отличия.

Моравският пазар в Ниш бе мястото, 
на което на 15 октомври се проведе 
мероприятието „Най зимнина“, което 
имаше състезателски характер, а посе-
тителите можеха да си купят от изложе-
ната зимнина. Сред около 40-те участ-
ници бяха и членките на Сдружението 
„Милунка Савич“, които, както налагаха 
критериите, донесоха вече приготвена 
вкъщи зимнина. Сергиите бяха изпъл-
нени с разноцветни буркани с най-раз-
лични видове зимнина, но сергията 
на Цекич получи най-големи компли-
менти и за количеството на разни видове 
зимнина, и за самия външен вид на 
сергията. 

Освен класическата зимнина на 

Милена Цекич, интереса на посе-
тителите привлякоха и бурканите с 
нетипично съдържание: сладко от 
патладжан, сладко от тиква, конфитюр 
от крушите оскоруши. След опитване и 
преценяване на всички качества на изло-
жените продукти, журито взе решение 
да отличи г-жа Цекич със златен медал, 
както и още една членка на Сдруже-
нието. А самото Сдружение получи 
купа. В съобщението си журито добави, 
че наградата им се дава освен за вкус и 
качество на продуктите и за най-хубаво 
подредена сергия и пленителна инова-
тивност.

На 21 октомври в с. Ореовац, където 
благодарение на усилията на Сдру-
жението, имат създадена етно къща, 
Милена Цекич и другите членки бяха 
домакини на 6 други сдружения. Повод 
бе отбелязването на 10 години съществу-
ване на Сдружението „Милунка Савич“. 
Сред гостите бяха Сдружението на маке-
донците в Ниш „Вардар“ и сдруженията 
„Круна“ и „Сърце“ от Нишка баня. 
Всички сдружения донесоха различни 
етно предмети, характерни за края, 
откъдето идват. Идеята им е проявата 
да прерастне в традиционна и вече имат 
планове за следващата година. 

От самото начало на фестивала 
„Вурдияда“ в Бабушница, Сдружението 
„Милунка Савич“ е сред участниците. И 
тази година се представиха на посетите-
лите с етно обяд, който съдржаше стари, 
почти забравени, ястия, салати и сладки. 

Пожелаваме им нови успехи и да 
продължат да са все така активни и 
усмихнати.

С.Дж.

Тревожно 

Мигранти тичат по 
улиците в Цариброд 

Петък беше, 21 октомври, когато забе-
лязахме как група от 30-40 мигранти 
тичат по царибродските улици 
„Белградска” и „Васил Левски” и продъ-
лжиха нататък към улица „Христо 
Ботев”. Отнякъде се „стремглавиха” от 
бившата магистрала, а сега регионалния 
път, на подстъпа в града в близост до 
хотела „Хепи”. Дали излязоха от горич-
ката, дали някой трафикант ги докара 
с някакво превозно средство дотук и ги 
„пусна”, не ни беше ясно. Успяхме да 
щракнем веднъж с фотоапарата, за да 
документираме видяното. 

Едно невръстно момиченце, което 
в този момент се движеше по улица 

„Васил Левски” и което се завръщаше от 
основното училище (посочената улица 
води към училището), ни разказа, че 
в този момент се уплашило много и 
влязло в чужд двор, докато мигрантите 
не се изгубили от кръгозора й. Остана-
лите граждани, които в този момент се 
озоваха на улиците, само гледаха озада-
чено и мълчаха. 

Неприятна ситуация. И мигрантите са 
хора, но... И на много от нас, живущите в 
този град (и тази страна, нали?), живота 
хич не ни е лек, но се питаме докога ще 
гледаме „такива кадри” и ще има ли 
край на тази мигрантска криза? 

Б. Димитров

Реализация на проект в Цариброд 

Разделно събиране на 
битовите отпадъци 

В Цариброд в началото на седмицата 
формално започна реализирането на 
проекта „Сортиране” (или на сръбски, 
както бе написано официално и с тирета, 
които отделят срички и бувки със симво-
лично значение - О-ДВА-ЈА-МО). 

Става дума за проект, който се реали-
зира от Министерството за защита на 
жизнената среда с помощта на Евро-
пейския съюз и посолството на Крал-
ство Швеция в Белград. Община Цари-
брод, която в проекта участва с 15 на сто 
от необходимите средства, е получила 
съоръжения на стойност от около 200 
хиляди евро, съответно камион за смето-
събиране и сметоизвозване, контейнери 
и кошчета за боклук. Контейнерите ще 
бъдат поставени в града, а специалните 
кошчета – в местните общности, както и 
в периферните части на града. С камиона 
боклукът ще се извозва до регионалното 
депо. 

На церемонията по случай началото 
на проекта, която се проведе на платото 
пред Центъра за култура, говориха 
зам.-кметът на общината Зоран Геров 
и директорът на Общественото пред-
приятие „Комуналац” Саша Алексов. 
Те споделиха, че целта на проекта е 
правилното сортиране на боклука и 
намаляване количеството на отпадъците, 
които се изкарват на регионалното депо. 
Целта е през следващите две године 

процентът на рециклирането на сметта 
да се увеличи от 2 (колкото е сега) на 15 
процента. В страните от ЕС този процент 
е почти 50. 

През следващите няколко месеца 
ще започне поставяне на сини и жълти 
контейнери в централните части на 
града, докато индивидуалните домакин-
ства ще получат кошчета със син цвят 
за сортиране на боклука, който може да 
се рециклира, и на които ясно ще бъде 
написано какви отпадъци и по какъв 
начин трябва да се събират в тях. Дома-
кинствата, като ползващи комуналните 
услуги, ще могат да осъществят финан-
сови бенефити при заплащането на 
същите. С намаляването на количеството 
на сметта, която се извозва в регионал-
ното депо, и общината ще осъществи 
финансов бенефит, тъй като ще отделя 
по-малко пари за тази цел. 

Освен Цариброд още 16 общини и 
градове в Сърбия участват в проекта. 

На церемонията присъстваха деца от 
предучилищното ведомство и от двете 
учебни заведения. На директорите на 
тези ведомства - Вера Васова, Братислав 
Стаменов и Милена Ставрова, бяха 
връчени признания в рамките на състе-
занието по събиране на т. нар. ПЕТ 
амбалаж. 

Б. Димитров 
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И ето така пъзела 
започна да се реди...

Уважаема Елизабета, най-напред Ви 
честитим придобиването на научна 
степен „Доктор на науките“, за което 
се радваме и ние от „Ново Брат-
ство“, тъй като сме приятели с Вас от 
отдавна, още от детските Ви години, 
когато публикувахме Ваши творби 
в детското ни списание „Другарче“. 
Неотдавна Вие защитихте дисерта-
ционния си труд на тема „Български 
източници за читалищата и библио-
теките в Сърбия до края на Втората 
Световна война“ във Филологическия 
факултет в Белград. Темата изключи-
телно Ви подхожда, но какво всъщ-
ност Ви подтикна да тръгнете с изслед-
ванията си в тази посока?

Много ви благодаря за поздравле-
нията, мои скъпи приятели. Всички, 
които през изминалите години бяха до 
мен, всички мои искрени приятели, имат 
роля във всеки един мой „проект“ - във 
всички книги, във всички конференции, 
в докторантурата ми... Когато зад нас 
стоят хора с чисти сърца, много по-лесно 
се върви напред.

Аз съм от тези хора, които обичат 
предизвикателствата и които предпо-
читат в работата си да вървят по трудния 
път. Удобно е, когато всичко е лесно, но 
когато има затруднения, те са подправка 
в начинанието и емоциите са по-силни 
по пътя до реализацията на започнатото. 
Просто обичам предизвикателствата. 
Когато трябваше да предложа тема, по 
която ще работя докторската си теза, 
дълго разговарях с научната ми ръко-
водителка Гордана Стокич Симончич 
от Филологическия факултет в Белград. 
Колегите от библиотекарската общност 
в Сърбия и в България ме познаваха 
като, тъй наречен, „детски библиотекар“, 
който успешно работи с деца и подра-
стващи. Но в един момент „пораснах“ 
и започнах да ровя в историята и ми 
стана много интересно. В архивите и в 
българската историография срещнах 
Стилиян Чилингиров, срещнах данни 
за българските читалища в няколко днес 
сръбски градове, а в Историческия архив 
към Националната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий“ намерих съкровище 
на данни за съдбата на сръбската библио-
тека, която по време на Първата световна 
война три години е „живяла“ в София... 
И ето така пъзела започна да се реди...

Дисертационния Ви труд е разделен 
на пет глави с общо 278 страници. 
Кажете ни нещо накратко за тези 
пет глави. Имахте ли една обща идея, 
която да Ви води през цялото изслед-
ване?

Дисертацията се състои от следните 
глави: Обществено-политически, иконо-
мически и културни отношения между 
Сърбия и България от средата на 19 
век до края на Втората световна война; 
Читалища във функцията за запазване 
на националната идентичност; Библи-
отеки - огледало на сръбско-българ-
ските отношения по време на война и 
мир; Български източници за сръбските 
читалища и библиотеки през Втората 
световна война; Библиотечна истори-
ография за сръбско-българските отно-
шения. Чрез тези пет глави описвам 
сръбско-българските отношения 

предимно от гледна точка на библиоте-
кознанието и историята на библиоте-
ките и читалищата, давайки обзор върху 
значението на културата и нейната роля 
да побеждава враждебните  отношения 
между Сърбия и България, особено в 
края на 19-и и първите десетилетия на 
миналия век. Просто исках да покажа и 
докажа, че книгата побеждава лошите 
неща. 

По време на събирането на мате-
риалите и изследванията, които сте 
правили предимно в историческия 
архив на България в София и в Българ-
ския исторически архив в Народната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ 
в София, кои са трудностите, с които 
се срещахте? 

Да се ровиш из архивите е истинско 
приключение, което много ме радва и с 
което за пръв път се срещнах през 2008 
година,  когато започнах да изследвам 
историята на читалището и библиоте-
ката в Цариброд. Трябва много работа, 
много емоции и търпение, защото архи-
вите са вълшебни институции, които 
крият удивителни тайни. Изследова-
телят ги разкрива постепенно, с работа, 
с часове, прекарани над документи, 
които някой е писал, в моя случай, преди 
повече от столетие. Издирваш данни за 
определена тема, донасят ти купчина 
различни документи, за които пред-
полагаш, че тъкмо в тях ще намериш 
нещо по темата, а намираш едно или 
две изречения, които магат да ти бъдат 
полезни. Но тук не спираш. Тръпката 
да откриваш не те напуска. Продъл-
жаваш и търсиш и макар че понякога се 
изнервяш и разочароваш, но се радваш 
на всяко следващо изречение... Крачка 
по крачка до края. Такъв беше животът 
ми две години докато издирвах матери-
алите... Но това е само начало на рабо-
тата. Синтетизиране на всичките данни 
и оформяне на крайния текст е още 
по-дълъг и труден процес.

Предмет на този научен труд са 
преди всичко българските източници 
за сръбските читалища и библиотеки. 
Какви нови неща успяте да предста-
вите чрез труда си? 

Една докторска дисертация по 
принцип трябва да предостави на чита-
телите нещо ново и уникално. Мисля, че 
успях, така казаха и членовете на коми-
сията, да донеса много нови данни за 
библиотеките в Ниш, Враня, Неготин, 
Зайчар, Пирот, Цариброд, за Народ-
ната библиотека на Сърбия, които попъ-
лват белите петна в историите на тези 
институции. Надявам се, че в най-скоро 
време ще успея да публикувам в книга 
тези мои изследвания и тогава всички, 
които желаят, ще могат да се запознаят 
с новите данни за културата и библио-
теките,  намерени в българските източ-
ници.

Открихте ли нови детайли за 
културния живот в Цариброд през 
този период?

Цариброд е необикновено градче, 
криещо много тайни и с много коло-
ритна култура. Тайните на цариброд-
ското читалище и културата от края 
на 19 и първата половина на 20 век 
разкривах полека, с много любов, с 

часове, прекарани в архивите, ровейки 
се в страниците на стари списания, 
вестници, книги. Част от тези данни се 
намират в дисертацията, по-голяма част 
в книгата „Културен Цариброд“, която се 
появи през 2019 година. Има още много 
интересни неща за театъра, за културата 
между двете световни войни, за худож-
ниците... Радвам се на Донка Николова, 
която, въпреки че не е царибродчанка, 
с такава любов изследва културното 
минало на градчето, че ние местните 
можем да й кажем само едно огромно 
„Благодаря“. 

Как обяснявате факта, че в България 
и ден днешен съществуват читалища?

Благодарение на традицията и исто-
рическата памет, читалищата в България 
оцеляват и днес. Те са уникални места, 
които свидетелстват за миналото, но 
които настояват да следят съвремен-
ните течения в културните политики. Да 
запазиш нещо толкова дълго, трябва да 
му вярваш – българите вярват в читали-
щата. 

Смятате ли, че след тези Ваши 
изследвания сте успели да доближите 
българската и сръбската библиотечни 
историографии?

Това ми беше цел и комисията ми 
каза, че съм успяла. Като библиотекар 
и като ценител на двете култури, исках 
да покажа, че книгата е най-силното 
оръжие в ръцете на тези хора, които 
почитат културните ценности. Библи-
отеките също. Тези духовни домове с 
особени хора, наречени библиотекари, 
векове наред пазят писаната реч, култур-
ните богатства, опаковани в книги. Те са 
с чисти души и не знаят за граници и 
политика. 

Какво е станало с книгите от  Ниш 
и другите градове в Източна и Южна 
Сърбия?

След живота им в София книгите са 
върнати в Сърбия. България ги е пазила 
три години с почит и особена любов, 
която са показвали хората, работещи в 

Националната библиотека в София. За 
съжаление повечето от тези книги не 
са върнати на местните библиотеки, от 
които са взети, и са унищовени по време 
на бомбардировките на Белград през 
1941 година, когато е бомбардирана и 
Нароната библиотека на Сърбия. Тъмна 
съдба на едно културно богатство...

Малко се знае за действието на 
читалището, установено от българ-
ската емиграция. Тя е действала десет 
години в Белград (от 1858 г.). 

През средата на 19 век голям 
брой българи са живеели в Белград. 
Български източници дават инфор-
мация за съществуването на българско 
читалище в Белград през 60-те години 
на 19 век. Създаването и развитието на 
това читалище е свързано с имената 
на двама възрожденци - великия рево-
люционер Георги Сава Раковски и 
неговия помощник и приятел Никола 
Първанов. Читалището е основано през 
1858 г. по инициатива на Г. С. Раковски 
и работи до 1866 г. Съществуването 
му се потвърждава и от спомените на 
известния революционер и учител преди 
освобождението на България от турците 
Петър Иванов Берковски, който е бил 
студент в Белград преди 1865 г.

Дали е възможно библиотечната 
историграфия за сръбско-българските 
отношения да повиши културните 
отношения на двата народа в най-ши-
рокия смисъл?

Мисля, че България и Сърбия имат 
добри културни отношения. Историята 
говори много хубаво за това. Аз, като 
капчица в морето от културни работ-
ници, намираща се на кръстопътя, на 
границата или по-добре казано в роляата 
на малък мост, свързващ двете култури, 
докато съм жива ще изпълнявам тази 
мисия – културните отношения между 
двата братски народа да бъдат колкото 
може по-добри, а моя принос за това да 
бъде от сърце.  

С.Дж.
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Премиера на пиеса 

„Джуджето и седемте Снежанки” 
Детският състав към царибродския 

театър „Христо Ботев” тези дни пред-
стави пиесата „Джуджето и седемте 
Снежанки”. Текстът е на българския 
автор Стефан Цанев. На сцената го 
постави царибродският театрален деец 
Борис Лазаров. Помощник-режисьор 
бе Миряна Стойчева Ангелова, а езиков 
консултант Донка Стоянова Николова. 

Проявиха се 14 деца: Матей Игов, 
Максим Рангелов, Филип Петров, 
Милош Тодоров, Иванина Петрова, 
Илина Пейчева, Уна Рангелова, Яна 
Стоименова, Емили Младенова, Ивана 
Петрова, Анджела Димитрова, Елена 
Огнянова, Милева Ризова и София Тодо-
рова. 

Б. Димитрова 

Почина авторът на „Време разделно“ 
Антон Дончев

Българският писател акад. Антон 
Дончев, автор на романа „Време 
разделно“, почина на 92-годишна възраст 
в четвъртък, 20 октомври. По инфор-
мация на телевизията авторът е починал 
в реанимацията на ВМА, където е бил 
лекуван от сърдечна болест.

Той бе не само сред най-великите 
писатели на България, но и един от 
патриарсите й. Не говореше много, но 
думите му звучаха пророчески. Романът 
му „Време разделно“, чието първо 
издание е публикувано през 1964 г., 
става популярен през 1988 г. заради кино 
адаптацията, заснета под режисурата на 
Людмил Стайков с Йосиф Сърчаджиев, 
Руси Чанев и Иван Кръстев в главните 
роли. Екранизацията на романа е през 
2015 г. избрана за най-любим филм на 
българските зрители.

„Време разделно“ описва насилстве-
ната ислямизация и турцизация, довели 
до ислямизиране на значителни маси 
българско християнско население в Родо-
пите през XVІІ в. Написана е само за 41 
дни (по свидетелства на самия автор).
Това е втория роман на Антон Дончев, с 
който  писателят става известен. Книгата 

е преведена на редица чужди езици и 
получава номинация в САЩ от фонда-
цията „Джейн и Ървинг Стоун“ за 
най-добър исторически роман.

Академик Дончев е роден на 14 
септември 1930 г. в Бургас, завършва 
гимназия в Търново и право в Софий-
ския университет. Докато учи, работи 
по строежа на шосета и железопътни 
линии. Връща се при родителите си и 
работи само няколко месеца в Окръжния 
съд, но се отказва от поста на съдия, 
обезкуражен от правосъдието и се заема 
с писане. Първия си роман издава през 
1961 г., а през 2003 г. писателят се присъе-
дини към академиците на БАН.

Последното интервю на Антон Дончев 
бе през 2020 г. пред bTV, където каза, 
че му е мъчно за това, което се случва в 
България.

„Българи се изправят срещу българи, 
да стане наистина време разделно. Не 
може да имаш българско сърце и да не 
ти е мъчно за това, което се случва“, каза 
приживе писателят.

 Антон Дончев ще бъде запомнен по 
своята светлина и като човек, познавал 
страданията на българския народ. Коле-
гите му и приятелите се обединиха, че 
със своите романи е влязъл много рано в 
литературната класика и името му е сред 
най-големите български писатели.

Президентът Румен Радев изрази 
съболезнования на семейството и близ-
ките на акад. Антон Дончев по повод 
кончината му: "Магьосник на словото, 
рицар на книгата, пазител на мъдростта 
- академик Дончев присъстваше в нашия 
свят със собствената светлина на ерудит, 
писател и общественик",  посочва прези-
дентът Румен Радев в съболезновател-
нния адрес до семейството и близките 
на големия български писател и обще-
ственик.

С.Дж.

Изложба в Галерията „Методи Мето Петров“

Експонира нашенката 
Ана Стоянович 

В царибродската галерия нео- 
тдавна експонира Ана Стоянович, 
чиито корени са от забърдското село 
Смиловци. Ставаше дума предимно за 
нейни пейзажи с мотиви от района на 
Забърдието. Освен пейзажи, тя рисува 
и абстракции, натюрморти и картини 
от други художествени жанрове. Родена 
е през 1982 г. Живее и работи в Ниш. 
По професия е дизайнер на текстил 
и облекло. В каталога за изложбата й 
пише, че се занимава с изобразително 
изкуство, заради любовта си към това 
изкуство, но от експонираните й творби 
ясно се вижда, че тя е изключително 
добър художник. Рисува предимно на 
акрил, който медиум пасва за бързи и 
енергични ходове, характерни за нейния 
стил на изразяване.

Художничката Оливера Додич, добра 
приятелка на Ана, откривайки проявата, 
между другото каза: „Имаме единствен 
шанс да се наслаждаваме на изобрази-
телното „изразяване“ и своеобразния 
пътепис на прекрасната художничка Ана 
Стоянович. В съответствие със самото 

название на изложбата „Картички от 
миналото”, Ана със своята четка, споме-
ните и изключително чувствителната 
естетика ни води към най-хубавите 
пространства на живота й, рисувайки 
ни не само реалността, тази физическа 
материя, но и своето щастие, меланхолия 
и незабравимите моменти. С други думи 
казано -  неизказаните сегменти на духов-
ното, което е заслужило да се измъкне от 
забравата. От художествените творби на 
Ана Стоянович бликат ярка изобрази-
телност, експресия и топлина. Тя със своя 
художествен ръкопис съживява приро-
дата, планините, езерата, околията на 
Цариброд, Ниш, Смедеревска паланка, 
старите селски къщи и пейзажи, край 
които са изобразени хора, свидетели на 
тогавашното време”. 

Оказа се, че денят (18 ноември), 
когато бе открита изложбата, съвпадна с 
рождения ден на Ана Стоянович. Това й 
е трета самостоялна изложба. Участвала 
е и в повече колективни. 

Б. Димитров

Цариброд 

Подаръци за учениците 
на випуска 

Най-добрите ученички на Основното 
училище „Христо Ботев” и Гимназията 
„Св. св. Кирил и Методий” в Цариброд 
за изминалата учебна година - Кристина 
Гоцева и Ана Кирова, тези дни получиха 
от местното самоуправление по един 
преносим компютър (лаптоп). 

От името на местното самоуправление 
наградите им връчи членът на Общин-
ския изпълнителен съвет, задължен за 

сферите на образованието и информи-
рането Деян Милев.  

Кристина Гоцева, която сега е 
ученичка в първи клас на пиротското 
Техническо училище, наградата прие 
лично, докато компютъра за Ана Кирова, 
която поради задължения не присъства, 
бе връчен на майка й Сладжана. 

Б. Димитров 
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Водоравно: 1. Политическа сила в България. 
5. Първенец (син.). 7. Алкохолно питие. 8. 
Наречие в разговорния български език, 
означаващо защо или защото. 9. Ана Николова 
(иниц.). 10. Името на някогашния футболен 
национал на Северна Македония Бабунски. 
12. Ниска ограда в края на стълби, балкон, 
мост и др. 18. Вид скъпоценен камък. 19. 
Марка спортни екипировки. 20. Управление 
на самолет, пилотиране. 22. Изкуствено 
прокаран воден път. 23. Вид полско цвете. 
24. Еднополово съцветие на някои растения. 
25. Мама (англ.). 26. Изключително право за 
известен вид стопанска дейност. 28. Легенда, 
сказание. 29. Въздухоплавателен прибор 
във вид на голям чадър. 30. Втората нота. 
31. Кон (поет.). 32. Кафява печена захар за 
сладкиши. 33. Етаж (хърв.). 34. Голям камион 
за превозване на товари. 35. Дворец (син.). 
36. Прозвището на политика от СПС Зоран 
Анджелкович.  

Отвесно: 1. Игумен на католически мъжки 
манастир. 2. Името на поета Уйевич. 3. 
Мярка за площ. 4. Столицата на Афганистан. 
5. Мъжко славянско име. 6. Мъжка рожба. 8. 
Манастир, усамотено жилище. 11. Движение 
на парични средства и стоки. 12. Отново (син.). 
13. Представители на религиозно-национално 
движение в Чехия през 15-ти век. 14. Името 
на легендарния футболен вратар на СССР 
Дасаев. 15. Първият човек според Библията. 
16. Унгарско мъжко име. 17. Европейски съюз 
(англ.). 18. Отскачане на снаряд, куршум и 
др. 20. Страна в Латинска Америка. 21. Къса 
женска горна дреха (мн.ч.). 23. Етика (син.). 
26. Марица (галь.). 27. Кръгла плочка в играта 
на табла. 28. Решителният ход в шахматната 
игра. 29. Обущарско лепило, чириш (гер.). 30. 
Неизлечима болест. 33. 11 и 9 буква. 

1 2 3 4 5 6

7 8
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12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36
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Република Сърбия
ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД 
Общинска администрация
Номер: 111-284/2022-05
Дата: 17.10. 2022 година 
БОСИЛЕГРАД  

На основание чл. 102, алинея 3 от 
Закона за служителите в автономните 
покрайнини и  и в единиците на 
местното самоуправление ("Държавен 
вестник на РС" № 21/2016, 113/2017, 
113/2017 - др. закони 95/2018 и 114/2021 г.) 
Общинската администрация на  Община 
Босилеград публикува

УВЕДОМЛЕНИЕ
Публичен конкурс за заемане на 

изпълнителна длъжност служител 
и  и з п ъ л н и т е л  в  О б щ и н с к а т а 
администрация Босилеград, номер 
111-284/2022-03 от 14.10.2022 година за:

1. Длъжност - имуществено-правни 
дейности, звание съветник, 1 служител и 

2. Длъжност - шофьор на лек 
автомобил, звание изпълнител-четвърти 
вид длъжност, 1 изпълнител,

е обявен на таблото за обяви на 
Общинската администрация Босилеград 
и в интернет презентацията на община 
Босилеград www.bosilegrad.org, а 
обявата за конкурса е публикувана във 
всекидневника „Политика“.

Уведомлението за обявения конкурс 
за попълване за длъжността служител 
и длъжността изпълнител да бъде 
публикувано и във в-к „Ново Братство“.

Срокът за подаване на заявления 
за участие в публичния конкурс е 15 
(петнадесет) дни от деня на публикуване 
на обявата за конкурса във вестник 
„Политика“.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

НАЧАЛНИК
Миодраг Якимов, юрист 

ПРОГРАМA НА EC ЗА МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ - EU PRO PLUS

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ 
РИСУНКИ 

Програмата на Европейския съюз за 
местно развитие - EU PRO Plus откри 
награден конкурс за рисунки за ученици 
от основните и средни училища от 
99 градове и общини в регионите на 
Шумадия, Западна, Южна и Източна 
Сърбия „Какво е вашето суперумение?”. 
С подкрепата на  ЕС и Министерството 
на европейската интеграция конкурсът 
се организира традиционно повече от 
десетилетие с цел да насърчава младите 
да бъдат креативни и да ги мотивира да 
бъдат по-активни в своите общности. 
Право да участват в конкурса имат 
и ученици от основното училище и 
гимназията в Община Босилеград, тъй 
като в Програмата на ЕС EU PRO Plus е 
включена и нашата община. 

Тазгодишната тема на конкурса, която 
следва решението на Европейската 
комисия да обяви 2023 г. за Европейска 
година на уменията, трябва да насърчи 
младите да разпознават и представят 
своите таланти и интереси в и извън 
училище, както и да открият какъв 
вид образование у нас и в света би им 
спомогнал за превръщане на талантите 
им в бизнес умения, които да отговорят 
на новите потребности на пазара на 

труда и да ги прилагат в бъдещите си 
професии. 

Ученици и широката общественост 
ще могат да гласуват онлайн на сайта 
на програма EU PRO Plus и така да 
изберат 12 творби, които ще попаднат на 
страниците на календара на  програмата 
EU PRO Plus за 2023 г. Авторите на 12-те 
отличени творби ще бъдат наградени с 
лаптопи, таблети и мобилни телефони, 
а училището, което се представи 
най-добре, ще получи лаптоп и 
проектор.

Конкурсът е открит до 20 ноември 
2022 г., а подробна информация е 
публикувана в сайта на програмата EU 
PRO Plus.

Дейностите по програмата EU PRO 
Plus, която допринася за по-равномерно 
социално-икономическо развитие на 
Сърбия, са подкрепени от Европейския 
съюз с 30 милиона евро. Изпълнението 
на програмата се ръководи от 
Министерството на европейската 
интеграция и има за цел да допринесе за 
по-равномерно териториално развитие, 
икономически растеж и подобряване 
на социалната инфраструктура и 
сближаване в 99 единици на местно 
самоуправление, в два региона: Област 
Шумадия и Западна Сърбия и Южна и 
Източна Сърбия. Дейностите на терен се 
извършват от UNOPS.

П.Л.Р.
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Тъжен помен 
На 5 ноември се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА от смъртта на 

КОСТАДИН АЛЕКСОВ 
преподавател по математика, 

по потекло от Димитровградско, живял в 
Ниш 

Никога няма да те забравим, ще живееш в 
нашите сърца все докато сме живи. 

Благодаря ти за всички добрини, с които ни 
даряваше. 

Съпругата Бранислава, сестрата Добра със 
семейството си и останали роднини

Сърбия и 
България в същата 
квалификационна група 
за Евро 2024

Сръбският национален отбор по 
футбол изтегли много добър жребий 
за предстоящите европейски квалифи-
кации за Евро 2024 в Германия. Тимът ни 
попадна в квалификационна група G с 
Унгария, България, Черна гора и Литва.

Квалификациите за Европейското 
първенство ще се играят от март до 
ноември 2023 г., като първите два отбора 
от всяка една група ще се класират 
директно във финалния турнир. В квали-
фикациите ще участват общо 53 евро-
пейски отбора. 

Европейското първенство в Германия 
ще започне на 14 юни 2024 година. Тимо-
вете на Унгария и Сърбия са фаворити в 
групата.

Българският национален отбор по 
футбол, чийто селекционер е  сърбинът 
Младен Кръстаич, също се надява да се 
класира за Европейското първенство 

през 2024 г. 
„Орлите“ ще започнат битката си за 

първото място на Европейското първен-
ство от Белград срещу отбора на Литва 
на 24 март.

Квалификационните мачове между 
националите на Сърбия и България са 
насрочени на 20 юни в София и на 19 
ноември в Белград.

С. Бойкова

Сръбският национален отбор е 
единственият в групата, класирал се 
за Световното първенство в Катар. В 
квалификациите сърбите оставиха зад 
себе си големия фаворит Португалия.

Националните отбори на Сърбия и 
България никога не са играли офици-
ален мач. В контролите през 2008-а и 
2010-а Сърбия спечели.

Окръжно ученическо състезание по тенис на маса във Враня 

Изключителни постижения 
на босилеградските ученици

Мъжкият отбор на босилеградската 
Гимназия триумфира на окръжното 
състезание по тенис на маса за ученици 
от средните училища, което се проведе 
във Враня. С този успех нашите момчета 
се класираха за републиканското състе-
зание, което в края на ноември ще се 
състои в Пожаревац. В състава на отбора 
на нашата Гимназия бяха: четвъртоклас-
никът Лука Николов, второкласникът 
Никола Захариев и първокласникът 
Милян Илиев. 

Изключителен успех осъществи и 
женският състав на Гимназията, който 
зае второ място в крайното класиране. 
И в индивидуалните състезания босиле-
градските гимназисти показаха класата 

си. Лука Николов триумфира в надпре-
варата при момчетата, докато третокла- 
сничката Мария Петков завоюва трето 
място. 

Отлични резултати постигнаха и 
учениците от Основното училище 
„Георги Димитров” в Босилеград. 
Мъжкият отбор спечели второ място, а 
осмокласникът Борислав Григоров също 
зае втора позиция в индивидуалното 
състезание при учениците от основните 
училища в Пчински окръг.  

Нашите ученици бяха ръководени от 
учителите им по физическо възпитание 
в Гимназията и в основното училище 
Владица Митов и Михайло Йойич. 

П.Л.Р.

Хуманитарен есенен крос в Босилеград

Надбягвания за по-
щастливо детство

Босилеградският Червен кръст и тази година съвместно с основното училище 
и Гимназията организира традиционния хуманитарен есенен крос под мотото 
„Надбягване за по-щастливо детство”. За всички ученици бяха организирани поот-
делни надбягвания по класове за момичета и момчета на стадиона „Пескара“.   
Победители:

Основно училище:
 (момичета)  (момчета)
1 кл. -  Стефана Василева  -  Петър Пенев,
2 кл. -  Йована Миленова  -  Новак Владимиров,
3 кл. -  Лена Стоянчов  -  Никица Симеонов,
4 кл. -  Анастасия Цеков  -   Матеа Иванов,  
5 кл. -  Леонтина Симеонов  -  Андрей Василев,
6 кл. -  Йована Русимов  -  Давид Господинов,
7 кл. -  Маша Арсов  -  Владан Захариев, 
8 кл. -  Йована Иванов  -  Матия Василков.

Гимназия:
1 кл. -   Милица Тасев  -  Лука Пенев,
2 кл. -  Бояна Стаменов  -  Никола Миланов, 
3 кл. -  Анастасия Василев  -  Марко Николов, 
4 кл. -  Бояна Радованов  -  Димитар Григоров.

Участниците в надбягванията са дарявали по 50 динара за стартовите си номера, 
а събраната сума е предназначена за помощ на социално слаби ученици. 

На най-успешните състезатели Червеният кръст връчи грамоти и ученически 
пособия.

П.Л.Р. 

По повод текста „Обръчи” от миналия брой 

Справка с директора 
Братислав Стаменов 

По повод текста „Обръчи”, който 
публикувахме в миналия брой на „Ново 
Братство”, към вестника ни се обърна 
директорът на Гимназията „Св. св. 
Кирил и Методий” Братислав Стаменов. 

Посетихме училището и в сърдечeн 
разговор с г-н Стаменов констатирахме, 
че не съществува видеонаблюдение, 
коeто „покрива” двора на училището, 
съответно игрищата в рамките на двора. 
Съществува проект за една такава инве-
стиция, но той още не е реализиран на 
практика.  

Стаменов посочи аргументите, поради 
които през летните месеци, съответно 
по време на лятната ваканция, се свалят 
обръчите от таблата за баскетбол. Един 
от тях е, че младите до късно вечерта 
(някога дори и до полунощ) се събират 
да играят баскетбол, като при това вдигат 

врява, консумират алкохолни напитки и 
се държат некултурно, което пречи на 
гражданите, чиито къщи са в близост до 
сградата на гимназията. 

Посочи, че често пъти в игрището се 
забелязават останки от разбито стъкло, 
че е забелязано, че младежи до игрището 
идват с кола, макар че в двора на гимна-
зията съществува паркинг, че някои 
младежи са се стягали да бият прислу- 
жници, които са ги предупреждавали, че 
трябва да се държат по-културно и да не 
правят бели и т.н. 

Стаменов изтъкна още, че обръчите 
са сваляни през лятната ваканция, за да 
не се стигне до по-сериозни материални 
щети, както и затова да не се понижава 
реномето на учебното заведение, поради 
неотговорни и несъвестни младежи. 

Б. Димитров
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 [ Успех е, когато се издигнеш над онова, за което мислиш, че е недостижимо.
 [ Щастливи са онези, които старостта доживяват като втора лудост.
 [ Истинска любов може да се изживее и с партньор, за 

когото знаеш, че не е това, което очакваш.
 [ Който от любовния орган прави пепел, огнището му бързо утихва.
 [ Кучето не лае след отиващите си гости. Това го прават домашните.
 [ Много бракове са като филм. Жената е режисьор, а мъжът - дубльор.
 [ Защо свраката така непоносимо крещи? Защото е изпила мозъка на човека.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Женете се изборише за 
влас, съга кока се боре за 
превлас!

Здравейте, драгье братстваджийе! Е, 
колко ли преброяването че покаже да 
ни има нас, цариброджанье? По-добре 
да кажем – колко ли смо остали? Я, тека 
у разговор с човеци, често у последнье 
године анализирам тия въпрос, ама 
не могу никико да се опраим. Йедни 
проценьую да ни има 10 иляде, другьи 
лицитираю на 9, трекьи на 8 и све тека 
до отприликье 3 иляде. Я лично мислим 
да смо тука негде помеджу 5, 5 и 6 иляде. 
Ама, ка това кажем, не мислим на ония 
кои су отишли отука негде у чужбину 
и не се върчаю годинама, а немаю и 
намеру некигаш да се приберу и тука 
стално да си живею. 

Джабе йе това що некога, кой не 
живейе тука, попишу да йе житель 
на Цариброд или на Царибродско, ка 
он стварно не живейе тука. Оди такви 
„фантоми” нема корис ни дистрибу-
цията, ни пекарата, ни обущарат... 
Нали се сечате? Ко че му дистрибу-
цията наплати рачунaт за струюту ка он 
нейе тука и не троши тука струю, ко че 
му пекарат продаде лебац или баницу, 
ка он нейе тука и не руча тука лебац и 
баницу, ко че му обущарат узне парицу 
за опраянье на ципеле, ка он нейе тука и 
не опрая тука ципеле... 

Ньекня на улицуту йедън комшия 
говори с приятелье и я га чуйем ко 
че рече: „Ма, я не веруйем да че ни 
пребройе повише од 3 иляде души сасве 
селата. Ако испадне да смо повише, 
това, според мене, че буде чиста мани-
пулация.” Я тачно видо да он с прияте-
льете си говори за преброяването. Виде 
се да йе човек разочаран що у Цари-
брод и Царибродско млого е намалел 
народат, ама я с ньега пак не би могъл да 
се сложим. Ипак ми се чини да ни има 
бар малко повечко. Бар за йедно две, две 
и половина иляде човеци. 

Седимо си ньекня дома у жежко с 
бабичкуту и си оратимо свакикве работе, 
ко – лудите братя. Анализирамо у кою 
улицу има девойче за женитбу, койе би 
ютре могло да роди дете. Айде, стари 
йергенье има, ама девойкье за женитбу 
йедва ли има и за лек. И почньемо: айде, 
овая улица – нема, айде, оная улица – 
нема, айде, трекьата улица – нема, айде, 
четвъртата улица – нема... Набраямо, 
набраямо, па, йедно 15 улице наброимо, 
ама девойкьу за женитбу не може да 
найдемо. Е, съга, ка кажемо девойкье 
за женитбу, ми мислимо на тейе койе 
йош..., койе йош..., кико да се изразим, 
а да не будем вулгаран?, койе йош мож 
детенце да одимаю. Наталитетат да се 
одържи у Цариброд на какво-такво ниво. 

Бабичката, че каже: 
- Оно девойкье тук-таме има, ама 

дърте. 
А я, че ньу отвърнем: 
- Ама, бабо, ти не рачуне тейе койе су 

по 40 и 50 године и койе се досъга не су 

ставльале у ред. Чим тейе досъга не су се 
жениле, оне више и немаю намеру това 
да напрае. Оне си навикле без мужа да 
си живею и съга да га имаю, това би за 
ньи било ко да имаю камиче у ципелуту. 
А тейе дъртете девойкье од по 60 године 
и кусур, оне мож само да играю у оную 
серию „Отписани”. 

Мада ми бабичката редко ка дава за 
право, тия пут се съгласи с мене, що ме 
зачуди. Диалогат се настаи тека: 

Бабичката: - Ама, прав си, Манчо, оне 
чим су чекале до тейе године, оне съга и 
да оче да се жене, момчетията гьи нема 
оче. Одъртеле су. А-а-а, оно и момче-
тията више не су глупава ко некигаш. 
И она си траже жената да йе вредна, да 
ньим помага..., а не само да зяпа у теле-
визорат или у екранат на комфюторат 
или мобилният телефон. 

Я: - Ма, мани що гьи момчетията 
нема оче, него оне не може више да се 
привикну на съвместен живот. Оне ка су 
чекале да напълне, примерно, 40 године, 
оне съга и да оче да живею зайедно с 
некога, немож се привикну. Стануле су 
млого себичне. Това ли ютре нещо да 
подели с мужатога?, ма, йок, бе, нема 
шансе. Оне су научиле да си мисле само 
за себе, да си уготве само за себе... Тейе 
ли че ютре да готве за мужа, тейе ли че 
ютре на мужатога да оперу кошулюту 
или гачете, или чорапците... Ма, йок, 
нема шансе. Оне гьи мързи и ньиньете 
гаче да си оперу, а камо ли чужде. 

Него, бабо, я доодим до два гениялна 
заключка ко у Цариброд броят на жите-
льите мож убудукье бар да не пада. Това 
мож се деси само у два случая: първо, 
ако уз помош на медицинуту успею да 
издействую човеците да живею по 200 
године и ако също уз помош на медици-
нуту напрае и бабичкьете да почньу да 
раджаю деца. 

Бабичката: - Аха-ха-ха... Аха-ха-ха... 
Ама, па, йе смешно... Браво! Браво, 
Манченце, мойе мило, ама, па, си ми 
ти паметан и духовит! Абе, Манчо, ма, я 
си нещо мислим: Ми редко ка се съгла-
симо!?! Те, тия пут се съгласимо. На 
едно и също смо мнение. Чудно! Че си 
помислим доримка дека това нема да 
излезне на добро. 

Я: - Ма, кво, бе, бабо, айде не баксу-
зире, кво нема да излезне на добро...! 
Па, ми си само говоримо тека ко що си 
йе. Що, па, мора све да смо на различни 
мнения и да се карамо стално. Вальда 
нема нища по-нормално од това да си 
живуйемо. Уосталом, муж и жена смо 
си, нали?  

Бабичката: - Тека йе, мило мойе 
пиленце! 

Я: - Тека йе, мила моя кокошчице!
Бабичката: - Я, ти ме па съга напраи 

на кокошку!?! Това ли очеш да кажеш ко 
имам мозак ко у кокошку? Ти пак поче 
да се гавриш с мене, а...! 

Я: - Ма, нейе, бе, бабо, кво ти пада на 
памет, я ти се само радуйем, тепам ти... 

Бабичката: - Мърш, уста ти се нас.....
ем, па тека ли ми се радуйеш що кажеш 
да сам кокошка!?!

Я: - Те ти наша работа..., пак 
починяш... Пак поче да мурдариш на све 
стране! 

Бабичката: - Ма, кой първ поче, бе: я 
на тебе пиле, ти на мене кокошко... 

Я: - Море-е-е, що донесоше тия закон, 
та женете защитише ко бели медведи... 

Не смееш нища да ньу кажеш, а камо 
ли да ньу люснеш йедън шамар, та да 
ньу се провидели, йер одма че те одведу 
у СУП-ат да ночуйеш. Ле-ле, демокра-
тийо, ле-ле, пуста демократийо, кой те 
измисли! Тейе жене се изборише за влас, 
а съга кока наставляю борбуту, ама за – 
превлас! 

Доста йе, драгье братстваджийе! 
Писал би ви я йош, ама немогу, млого се 
изнервира. Видосте и сами защо, нали? 

Айд, уздравлье!

Тревожно 

Крадат се табели 
На улица „Белградска” в Цариброд 

човек, който бе паркирал колата си на 
тротоара пред двора, тези дни бе непри-
ятно изненадан, когато видя, че му 
липсват регистрационните табели. 

Информирал полицията за случилото 
се и чака епилог. Кражбата се случила 
през нощта.   

Хората коментират, че вероятно става 
дума за акт на трафиканти, които неле-
гално превозват мигранти. Те сложат 
чужди регистрационни табели и ако 
полицията някъде по пътя им дава 
сигнал за спиране, те не спират ... 

Б. Димитров


