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Mинусовите температури, които през
нощта падат и под 15 градуса, образуваха
ледена покривка на река Драговищица.
Въпреки че на места ледът е доста
дебел, все пак крие сериозни опасности и затова хората, а особено децата,
не трябва да доближават бреговете
или да пресичат реката през леда.
П.Л.Р.

novo.bratstvo.rs

Вестникът излиза с помощта на
Министерството на държавната администрация и местното
самоуправление, благодарение на
спечеления проект „Създаване на
условия за устойчивост и работа
на вестник „Ново Братство” на
български език“, финансиращ се
от Бюджетния фонд за националните малцинства за програми и
проекти от областта на информирането на езиците на националните малцинства през 2018 г.

Захариев и Стойков на среща
с президента Александър Вучич
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По покана на президента
Александър Вучич, кметът
на Босилеградска община
Владимир Захариев и председателят на Националния съвет на българското
национално малцинство в
Сърбия Стефан Стойков на
6-ти януари в Белград присъстваха на тържествения
обяд по случай Бъдни вечер
и Коледа.
Захариев и Стойков
изтъкват, че на срещата
им с държавния глава били
обсъдени възможностите
за реализация на редица
проекти в различни сфери,
а всичко с цел създаване
на по-добри условия за
живот на гражданите в
Босилеградска община и
на българското малцинство
в Република Сърбия.
Кметът Захариев отправил покана към президента
Вучич тази година да посети
Босилеград. Както узнаваме, на срещата са водени
разговори и за решаване
на проблемите в Издателство „Братство”, както и за
осигуряване на финансови
средства за работа на „Ново
Братство”.

Портал

П.Л.Р.

интегрира
мултикултуралното
развитие между
Сърбия и България
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Ще приключи изграждането
на новия водопровод
Тази година в Босилеград
ще приключи изграждането
на новия водопровод от местността Рода в Милевска планина, това заяви кметът Владимир Захариев след срещата
му с министъра на селското
стопанство Бранислав Недимович, на която било договорено да бъдат отпуснати
необходимите 20 милиона
динара за цялостна реализация на проекта. На срещата
присъства и зам.-кметът Стефан Стойков.

Захариев изтъква, че общината предварително е спечелила 150 хиляди евро (около
16 милиона динара) от конкурса на ЕУ ПРО и подчертава,
че една част от средствата ще
бъдат осигурени от общинския бюджет, с които ще бъдат
платени всички такси, удостоверения и други необходими
документи за реализация на
проекта.
- Изказвам голяма благодарност към председателя
на Изпълнителния съвет на
СНС Дарко Глишич, който
ни съдейства за срещата
с министър Недимович.
Министърът изслуша нашите
искове и ни уреди среща с
директорката на Републиканската дирекция за водите
Наташа Милич, на която договорихме конкретните мерки
за реализация на нашия иск.
Нека да подчертая, че средства за завършване на проекта
„Рода вода” поисках още на
срещата ми с президента
Александър Вучич миналата година в Ниш, поясни
кметът.
Изграждането на новия
водопровод от Рода започна
още през 2006 г. и вече са
завършени 2/3 от проекта.
Построен е каптаж в планината, прокаран е водопровод с
дължина 1,7 км и са изградени
2 резервоара в града.
Захариев заяви, че освен
за водопровода на срещата
им с министър Недимович
са договорили и държавата
да отпусне средства за продължаване на работите върху
уреждането на кея на р. Дра-
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Босилеград

Млади брачни двойки получиха 1,9 млн. дин.

говищица в града и то: 401 м
от бензиностанцията до местността Воденици и 200 м от
дървопреработвателния завод
„Ибер” към Райчиловско
поле. Целта на този проект
е предотвратяване на наводнения, понеже по тази част
от течението на реката има
много земеделски парцели.
За реализацията на проекта
ще бъдат отпуснати около 33
милиона динара.
- Министър Недимович ни
„уреди” среща с директора

на Публичното предприятие
„Сърбияводи“ Горан Пузович, на която договорихме
условията и начините за реализация на проекта. Нашите
инженери Живко Стоилков от
общинската администрация и
Предраг Трйков, директор на
„Услуга”, вече бяха на среща
с експерти от „Сърбияводи“,
на която са уточнили конкретните стъпки за изграждането на кея, посочи кметът и
добави, че и този проект ще
бъде реализиран тази година.
П.Л.Р.

Пет млади брачни двойки
спечелиха конкурса за предоставяне на безвъзвратни финасови средства за селскостопанско производство в рамките
на Проекта за повишаване
на раждаемостта и спиране
на изселването на младите,
който съвместно реализираха Община Босилеград и
кабинета на министърката
без портфейл, отговаряща за
демографията и популационната политика, Славица Джукич Деянович. Те са получили
общо 1,9 милиона динара за
закупуване на машини за
производство и отглеждане
на земеделски култури в оранжерии, за овощни градини,
оборудвания за пчеларство и
други съоръжения за селскостопанско производство.
Кметът Владимир Захариев подписа договори с
ползващите средствата от
проекта, след което парите
са им прехвърлени на техните
сметки.

Право да кандидатстват в
конкурса са имали незаети
брачни двойки от 18 до 40годишна възраст, които притежават регистрирано селскостопанско домакинство и се
намират в регистъра на Националната служба по заетост.
Тъй като на първия конкурс
не е имало заинтересовани
кандидати, в края на миналата година общината обяви
нов конкурс и благодарение
ангажирането на службите в
Общинската администрация
и в Общинския съвет са били
„намерени” 5 брачни двойки,
които изпълняват условията от
конкурса и са били поканени
да кандидатстват за средствата.
От общо 192 брачни двойки
на възраст от 18 до 40 години
в нашата община, тези 5 са
изпълнявали всички предвидени условия и са получили
средствата.
Кметът Владимир Захариев
изказва голяма благодарност
към всички служби и лица,
дали принос за успешна реа-

Захариев и Стойков на среща
с държавния секретар Иван Бошняк
На срещата с държавния
секретар в Министерството на
държавната администрация
и местното самоуправление
Иван Бошняк в Белград, на
която присъстваха кметът на
Босилеград Владимир Захариев и председателят на НС
на българското национално
малцинство в Сърбия Сте-

фан Стойков, Захариев връчи
благодарствена грамота на г-н
Бошняк, която Общинската
скупщина в Босилеград му
присъди по повод Деня на
общината - 21 септември.
Захариев изтъкна, че изказва
огромна благодарност към г-н
Бошняк, който винаги позитивно е откликвал на исковете

им и веднага е изказвал готовност да помогне за решаването
на най-различни проблеми,
както по въпросите, свързани
с дейностите на местното
самоуправление, така и във
връзка с Националния съвет
на българското национално
малцинство в Сърбия, което
е в компетенция на Министерството на държавната
администрация и местното
самоуправление.
Както узнаваме, на срещата
са били обсъдени по-нататъшните съвместни дейности на
Босилеградска община и на
НС на българското национално малцинство в Сърбия
с Министерството на държавната администрация и местното самоуправление.
П.Л.Р.

лизация на конкурса, който
задължително е трябвало да
приключи до края на миналата година. „Освен службите
в общината, при подаването
на необходимите документи
за кандидатстване помощ оказаха и данъчното управление,
Комерсиалната банка и други
организации”, изтъкна той.
Лицата, които изпълняват
предвидените условия, задължително е трябвало да предоставят бизнес план, предварителна сметка за закупуване на определени машини
и съоръжения за селскостопанско производство; удостоверение за платени всички
данъци; удостоверение от
общинската администрация,
че за инвестицията, за която
кандидатстват, не ползват
средства от други източници;
акт за раждане; удостоверение от Националната служба
по заетост и удостоверение от
регистъра за селскостопански
домакинства.
Освен предоставяне на безвъзвратни финасови средства
на млади брачни двойки за
селскостопанско производство, проектът за повишаване
на раждаемостта, който Босилеградска община спечели
заедно с общините Владичин
хан и Търговище, включва и
реализация на други мерки,
които имат за цел създаване
на необходими условия за
повишаване раждаемостта
и спиране на изселването на
младите от този район. Средствата за реализация на мерките в Босилеградска община
бяха в размер на 8 милиона и
166 хиляди динара, от които
общината осигурява 1 милион
и 633 хиляди динара. Освен за
предоставяне на безвъзвратни
средства за млади селскостопански производители и частни предприемачи, финансирани са и оборудването и
уреждането на едно помещение за забавление на малки
деца в Културния дом, както
и ремонтирането на съществуващите детски площадки.
П.Л.Р.
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Босилеградска община реализира проект

Двуезични табели с наименования на улиците
Босилеградска община реализира проекта „Повишаване
правата на българското национално малцинство в Община
Босилеград”, който включва
поставяне на 153 узателни
табели с двуезични названия на улици в града и в село
Райчиловци. На всяка улица
ще бъдат сложени най-вече
по 4 табели, в зависимост от
дължината на улицата. Предложенията за наименования
на улиците, които ще дават
самите граждани, ще бъдат
разгледани от специално за
тази цел оформената комисия
при общинската администрация. След това Общинската
скупщина ще приеме решение за наименованията на ули-

ците, за което съгласие трябва
да дадат Националният съвет
на българското малцинство в
Сърбия и Министерството за
държавната администрация и
местното самоуправление.
Освен поставянето на двуезичните табели с имената на
улиците, в рамките на споменатия проект през октомври
миналата година бе проведено обществено допитване
за спазване на човешките и
малцинствени права и служебната употреба на български език и писмо в Община
Босилеград. Въз основа на данните от допитването изготвени
са двуезични публикации и
афиши за степента на спазването на малцинствените

След снеговалежите в Босилеградско

Общините Босилеград и
Уб подписаха договор за
побратимяване

Редовно се почистват регионалните
пътища и улиците в града
Въпреки че след обилните снеговалежи пътната обстановка в Босилеградска община е усложнена, всички регионални пътища са проходими и се поддържат добре.
От босилеградския пункт
за поддържане на пътищата,
който е в съставa на предприятието „Радко Митрович“ от
Белград апелират към шофьорите да карат внимателно, със
съобразена скорост и да спазват всички правила за движение при зимни условия.
Шефът на тукашния пункт
Зоран Рангелов казва, че
екипите на предприятието
редовно поддържат регионалните пътни отсечки Божица
- Граничния пункт „Рибарци“,
Рибарци - Караманица и Боси-

леград - Мусул, а булдозера
на предприятието е почистил
и пътя от Две реки до Дукат
с дължина от 10 километра,
както и пътя от Караманица
до Голеш с обща дължина от
4 километра. По думите му
снегопочистващите машини
ще продължат да поддържат
регионалните пътни отсечки
в общината и ще ги посипват
със смес от каменни фракции,
чакъл и сол.
Директорът на Публичното
предприятие за строителни
площи и пътища Страшко

Апостолов казва, че екипите на
предприятието са почистили
отсечките от Горна Лисина
към Горна Ръжана, махленските пътища в Милевци и Груинци, както и пътя към махала
Селище в Долна Лисина.
- Постоянно поддържаме
и улиците от първа и втора
категория в града и село Райчиловци, а с две нови специализирани снегопочистващи
машини почистваме и тротоарите по градските улици,
изтъква Апостолов.
Той добави, че предприятието разполага с три булдозера
и други снегопочистващи
машини, така че е готово да
отговори на всички предизвикателства.
- Според указанията и
графика, който определи
Общинското ръководство,
екипите и механизацията на
нашето предприятие, както и
на Публичното предприятие
„Услуга”, ще почистват махленските пътища във всички
села в общината, подчерта
той.
От Публичното предприятие за строителни площи и
пътища апелират към гражданите и собствениците на
търговски обекти, кафенета
и други фирми, да почистват снега от тротоарите
пред помещенията си, пред
сгради и входове и призовават водачите да почистват
снега от автомобилите си, за
да не го разхвърлят по пътните платна при движение.
П.Л.Р.

Кметовете на Босилеград
и Уб - Владимир Захариев и
Дарко Глишич, подписаха
договор за побратимяване
на двете общини. Предварително oбщинските скупщини
на Босилеград и Уб приеха
решения за побратимяване,
а церемонията по подписването на договора се състоя в
сградата на Общинската администрация в Уб. На събитието присъстваха и членове
на ръководствата на двете
общини.
Договора за побратимяване предвижда укрепване на
сътрудничеството между двете
братски общини в областта на
икономиката, селското стопанство, туризма, културата,
образованието, опазването
на околната среда и в други
сфери.
Двамата кметове изразиха
удоволствие от досегашните
им добри отношения и обещаха, че занапред ще се ангажират още по-силно за реали-

права на българското национално малцинство и междуетническата толерантност в
общината.
Общата стойност на проекта възлиза на 16 495 евро, от
които 14 808 евро осигуряват
Съветът на Европа и Европейският съюз, а 1 687 евро
Община Босилеград. Проектът трябва да приключи до 15
март тази година.
В Общинската администрация изтъкват, че след приключването на проекта допълнително ще намерят средства
за поставяне на двуезични
табели с названията на улиците и населените места на
територията на цялата общи
на.
П.Л.Р.

зация на съвместни проекти в
различни сфери.
Кметът Захариев за пореден път благодари на Дарко
Глишич, който, както изтъкна,
е съдействал и помогнал на
общинското ръководство в
Босилеград в реализацията
на редица проекти и инициативи при определени министерства в Белград. Захариев
отправи покана към домакините си да изпратят деца за
участие в Международния
детски „Великденски фестивал“, както и танцов състав за
Международния фолклорен
фестивал „Босилеградско краище пее и танцува”.
Г-н Дарко Глишич, освен че
е кмет на Уб, е и председател
на Изпълнителния съвет на
СНС. На 21 септември 2018 г.
- по повод Деня на Община
Босилеград, Общинската скупщина го удостои с най-високата награда „Почетен гражданин на Босилеград”.
П.Л.Р.


()

18 януари 2019 година

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА
ЧЕСТИТИ

НОВАТА
2019
ГОДИНА
И
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

И ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ,

ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ЩАСТИЕ И УСПЕХИ
ВЪВ ВСЯКО ЕДНО НАЧИНАНИЕ!

ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД
На всички жители
на Димитровградска
община и на всички доброжелателни хора

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
честити

НОВАТА ГОДИНА И КОЛЕДА!
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В гимназията да се открият паралелки за миньори и шивачи

Пловдив
– Европейска столица
на културата 2019

В Основното училище
„Георги Димитров” в Босилеград тази седмица се проведе
родителска среща за родителите на осмокласниците, на
която им бяха представени
възможностите и условията за
откриване на нови паралелки
в тукашната гимназия за обучение на миньори и текстилни
работници, като вид дуална
система на обучение. Заедно с
родителите си на срещата бяха
и учениците от осми клас.
На родителската срещата присъстваха и кметът
Владимир Захариев, заместник-кметът Стефан Стойков, директорите на основното училище и гимназията
Методи Чипев и Владимир
Григоров и директорът на
мината „Босил метал” Миодраг Вукайлович.
В изказването си кметът
Захариев посочи, че с откриването на новите паралелки
няма да се навреди на гимназията, а ще се създаде
допълнителна възможност
за задържане на учениците в
Босилеград, които не искат да
продължават обучението си в
Гимназията. Той изтъкна, че
вместо досегашните 3 хиляди

Пловдив, най-старият град
в България, с редица събития, проведени на открито и
закрито, отбеляза началото
на инициативата „Пловдив
- Европейска столица на културата 2019“. Тържествата
продължиха от 11 до 13 януари. Кулминацията на бройните събития бе на 12 януари
вечерта с най-мащабното и
атрактивно откриващо шоу,
наречено „Ние сме всички
цветове“, което беше в самото
сърце на Пловдив, реализирано на шестте нива на 30-метровата импозантна метална
кула, издигната специално за
официалното откриване. Над
50 хиляди пловдичани и гости
на града заеха пространството
пред кулата.
Над 200 кукери от целия
регион минаха през града,
идвайки към бината и прогонвайки злото, а гостите и местните хора имаха възможност
да се наслаждават на изпълнения на българския виртуоз
на кавал Теодосий Спасов
и на песните на народната
певица Валя Балканска, която
с гайдара Петър Янев закри
спектакъла. Теодосий Спасов
постави началото с мелодия,

Родителска среща в ОУ в Босилеград

динара, Община Босилеград
на всеки ученик, който се
запише в тукашната гимназия,
следващата година ще дава
по 5 хиляди динара за всеки
месец от учебната година.
Следващия месец ще се
проведе допитване сред
осмокласниците и доколкото
има заинтересовани общината
и гимназията ще задвижат
процедура при Министерството на образованието на
Република Сърбия за откриване на паралелки за обучение на миньори и текстилни
работници, като вид дуална
система на обучение. Такъв
вид обучение дава възможност
на учениците да практикуват
в мината и да бъдат стипендисти на „Босил метал”, а след
завършване на образованието си да бъдат ангажирани
на работа в мината.
Директорът на Гимназията
Владимир Григоров запозна
бъдещите ученици в средното
училище с условията за обучение, образователната програма, която предлага училището, и широкто поле за продължаване на обучението за
най-различни специалности.
П.Л.Р.

написана специално за откриването.
Тази година в Пловдив са
насрочени около 350 културни събития, включително
изложба с фрагменти от Берлинската стена, която ще отбележи 30 години от падането.
Пловдив, първият български град, който печели титлата „Европейска столица на
културата“, също бе обявен
в списъка на 52 места на Ню
Йорк Таймс, които трябва да
се видят през 2019 г.
С.Дж.

Тематична трибуна в гимназията „Св. св. Кирил и Методий”

Младите да сe измъкнат
от „челюстите” на наркотрафикантите
В димитровградската гимназия тези дни се проведе
трибуна за работещите в това
учебно заведение просветни
дейци на тема „Предпазване
на рискованото поведение при
младите”. Към гимназиалните
учители се обърнаха членовете
на окръжния тим за Пиротски
окръг, сформиран от страна
на републиканска комисия:
Соня Петрова, специалист по
санитарни въпроси и хигиена
от Института за обществено
здраве в Пирот, д-р Милена
Димитриевич, педиатър от
Пирот, Димитър Ставров,
полицейски инспектор в
Полицейското управление в
Пирот, задължен предимно
за разкриване на углавни дела,
свързани с разпространяването на наркотици, и психоложките Снежана Кузева и
Валентина Чакович от Центъра за социални грижи в
Пирот.
Освен този, сформирани са
и тимове на окръжно ниво,
които по темата вече са говорили или им предстои да

говорят на трибуни (предвид,
че проектът още е в ход) пред
ученици на средни и основни
училища в Пиротски окръг,
както и пред родителите им.
Трибуните всъщност са част
от проект, чието реализиране
се подкрепя дори от седем
министерства в Правителството на Сърбия – здравето,
просветата, правосъдието,
спорта и младите, държавното управление и местното
самоуправление, вътрешните

работи и на заетостта, борческите и социални въпроси.
Членовете на тима са обучени за дейността на съответни
семинари. По време на трибуните става дума предимно за
превантивните мерки, които
трябва да се предприемат с
цел младите да не се озоват в
ситуация да консумират наркотици. Особено внимание се
обръща върху новите видове
наркотици, които сравнително
са евтини и по този начин подостъпни до учениците. Те за

Сурвакарите пазят
традицията
в Босилеградско
И тази година в навечерието
и през нощта преди празника
Василица - 13 и 14 януари,
(или както в Босилеградско
се нарича - Васульица) сурвакари обхождаха домовете
в града и в селата с пожелания за здраве, късмет и плодородие през Новата година.
Вярва се, че със сурвакането
се пожелава Новата година
да бъде успешна, а дряновото
дърво, от което са направени
сурвачките, има „магическа
сила”, понеже е най-жилаво
и цъфти най-рано.
Сурвакарите или сироваскарите са малки деца на възраст
4 - 12 години или ергени, които
носят свежи дрянови украсени
клонки - сурвачки или суровакарки. Групата съчиняват
булка и младоженец, воденичар, котка, музиканти и др.
Според обичая сироваскарите
потупват домакините по гърба
за здраве и благословия, а те ги
даряват с пари, сушено месо,
сланина, плодове и други хранителни продукти.
През миналото, след като
в зори приключат с обхождането на къщите, сироваскарите
се събирали на едно място и
от събраните дарения си правили гозба - приготвяли традиционното ястие „вариво”
от кисело зеле, сушено месо и
сланина, греяли ракия и веселбата продължавала до късните
следобедни часове.
П.Л.Р.

Митничарите на
ГКПП „Градина”
намерили
„ливанска примка”

кратък период от време могат
да доведат до нарушение на
здравето им и дори до внезапна смърт.
През последните няколко
месеца Правителството на
Сърбия засили дейностите,
предприети с цел младите да
се измъкнат от „челюстите” на
наркотрафикантите, предвид,
че в страната бяха регистрирани няколко смъртни случая
на ученици вследствие на консумиране на наркотици.
Б. Д.

Митничарите на ГКПП
„Градина” на 10 янауари в
гащи на пътник намерили
укрита „ливанска примка”.
Става дума за специално
устройство с четец, което се
поставя в отвора на банкомат. Когато някой клиент на
банка картата си сложи в банкомата “ливанската примка”
я блокира и попива информацията от нея. Апашите
устройството ползват, за да
обират парите от картите
на клиенти, които ползват
банкомати.
Контрабандистът бил 38годишен гражданин на България. Той шофирал кола
марка „Тойота Ярис”, а с
него били още двама мъже,
също български граждани. И
тримата са заподозряни във
вършене на углавно дело.
Митничарите от „Градина” ги спипали на входната част на пункта. Пред тях
те дали изявление, че пътуват
към словашката столица Братислава.
Б. Д.
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Сесия на Общинския съвет
в Димитровград

Бюджетът за 2019 г.
– 757, 3 милиона
Общинският съвет в Димитровград на неотдавнашната
си сесия прие бюджета за
2019 г. Приходната и разходната части възлизат на 757, 3
милиона динара. В съответствие с икономическата квалификация в приходната част
е запланувано да постъпват
средства от: данъка върху
личните доходи (111, 15 млн.
дин.), данъка върху имуществото (43, 37), данъка върху
имения и услуги (5, 9), други
данъци (12, 5), дарения (4, 2),
трансфери от други нива на
властта (148, 92), приходи от
имения (271, 33), приходи от
продажба на имения и услуги
(24, 2), приходи от парични
глоби (7, 69), смесени приходи
(11, 37), приходи от продажба
на недвижими имоти (53, 67),
приходи от продажба на движими имоти (3) и приходи от
продажба на площи (60 милиона динара).

С решение на Общинския
съвет, а в съответствие с възможността, която предлага
съответния закон, определени
видове местни такси са увеличени с няколко процента.
Прието е и решение за увеличение на таксата за престой на
лица от други среди в туристическите обекти в общината.
Тя сега възлиза на 100 динара
за един ден.
Приети са програмите за
работа за 2019 г. на определен
брой ведомства - библиотеката „Детко Петров”, Центъра
за култура, Центъра за социални грижи, Спортно-туристическия център „Цариброд”,
Историческия архив в Пирот,
Червения кърст, както и на
общественото предприятие
„Комуналац”.
Приет е и Планът за общественото здраве в община
Димитровград за пириода от
2018 до 2025 година.
Имайки предвид, че неотдавна бе избрана за секретар
на Общинския съвет, Зорица
Соколова с решение на този

орган вече няма да е председател на Общинската избиратела комисия в постоянен
състав. Начело на този орган
занапред ще е юристката
Наташа Каменова, докато
Соколова ще е зам.-председател на комисията.
Двата документа на общественото предприятие „Регионално депо Пирот” (за степента на уравновесяването на
заплануваните и реализираните дейности през пъвитие
три квартала на тази година,
както и за статута на предприятието) не бяха приети на сесията, предвид, че парламентарното мнозинство, в чието име
говори членът на Общинския
изпълнителен съвет (ОИС) за
областта на стопанството Драган Милич, имаше немалък
брой забележки. Директорът
на депото Небойша Иванов
каза, че отговори на въпросите, които постави Милич, а
във връзка с дейността на предприятието през тази година,
ще бъдат предоставени на
ОИС в писмена форма.
Част от опозиционните
съветници още в началната
част напуснаха сесията, негодувайки срещу решението на
мнозинството да не разисква
по тема, свързана с евентуалното изграждане на малки
водноелектрически централи
в общината.
Съобщено бе, че е сформирана и нова парламентарна
група в Общинския съвет,
която ще се казва „Съюз за
Сърбия“. В нея са следните
петима съветници: Зоран
Петров, Драгица Ангелова,
Томислав Божилов, Гошко
Милков и Божа Иванков. Шеф
на парламентарната група ще
е Зоран Петров. Напускайки
сесията, новосформираната
парламентарна група едновременно искаше да покаже солидарност с политическите си
съмишленици от посочения
политически блок в останалите общини в Сърбия, които,
както заяви Зоран Петров,
също напускат сесиите на
тамошните общински съвети,
негодувайки срещу начина на
управление на Сръбската прогресивна партия и нейните
коалиционни партньори.
Управляващата коалиция в
парламента осъди постъпката
на опозицията. Зам.-кметът
Зоран Геров от трубината
заяви, че опозицията се държи
сякаш наближават избори.
На сесията не присъства
кметът на общината д-р Владица Димитров.
Б. Д.
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За подкрепа на стопанските активности
в Димитровградско през 2019 г.

13 милиона динара от общинската хазна
Общинският съвет в Димитровград прие
Програма за дейности на бюджетния фонд за
развитие на стопанството за 2019 година. За
мерки, които ще способстват за разгръщане
на стопанската дейност, са предвидени 13
милиона динара. Средствата ще се използват
за помагане на предприемачи и стопански
дружества относно: субсидиране на лихви за
кредитните им задължения; подкрепа при
субсидиране на приходите, които те отделят
за работниците и подкрепа за купуване на
съоръжения, инвестиционни влагания в обекти
с цел провеждане на дейността, за която са
регистрирани или за започване на нова стопанска дейност (за самонаемане).

За реализиране на първата цел са предвидени 2, 5 млн., за втората – 7, 5, а за третата – 1
милиона динара. За доуреждане на площите в
рамките на Бизнес зоната в местността Белеш
е запланувано да се отделят допълнителни два
милиона динара.
Във връзка с първата цел е съществено да
се отбележи, че ще се субсидират лихви за
кредити, теглени за: покупка, изграждане,
реконструкция и адаптиране на делови помещения в територията на общината; покупка
на съоръжения за осъществяване на стопански
дейности; подкрепа на финансова дейност
(ликвидност), както и рефинансиране на предишни кредити, теглени за реализиране на
една от трите цели.
Максималният срок, за който средствата за
субсидиране на лихвите за теглените кредити
се дават, е пет години.
Във връзка с втората цел нека да отбележим, че този вид субсидии ще се дават за

назначаване на работа на 10 и повече работници от регистъра на Националната служба
по заетост (НСЗ), чието местопребиваване е
в територията на общината. За всеки нает по
този начин работник субсидията възлиза на 200
хиляди динара. Предприемачът, който наеме
работници от НСЗ, може да получи субсидията в продължение на шест месеца в случай
работниците да са в трудово отношение при
него най-малко 24 месеца, започвайки от деня
на подписването на договора за субсидията с
Община Димитровград.
Що се отнася до третата цел, субсидията ще
се дава за покупка на нови или използвани
съоръжения с цел осъществяване на стопанска активност, както и за инвестиционни
влагания и възстановяване на делови помещения с цел осъщестяване на стопански
дейности, за които стопанският субект е
регистриран. Стопанските субекти, които
получат субсидии за третата цел, ще имат
задължение да наемат един нов работник
от регистъра на НСЗ, чието местопребиваване е в територията на общината.
Работникът трябва да е в трудово отношение най-малко шест месеца. Може и да не
наемат работник от НСЗ, в който случай е
нужно поне те сами да започнат стопанска
дейност, съответно да открият работно място
за себе си.
Предвидените финансови средства ще се
дават чрез обществен конкурс, който ще бъде
обявен от страна на кмета на община Димитровград. Конкурсът ще е валиден все докато
средствата не се изхарчат.
За субсидиите могат да кандидатстват стопански субекти и стопански дружества, които
имат седалище в територията на общината и
които в нея осъществяват стопанската дейност.
Няма да се субсидират дейности в областта на
селското стопанство и горското дело, предвид,
че със съответен акт те са класифицирани в
отделен сектор на дейността.
Нека да отбележим, че миналата година
общинското самоуправление за подкрепа на
стопанските дейности от бюджета отдели 9
милиона динара, т.е. 4 милиона по-малко от
средствата, запланувани за тази година.
Б. Д.

С решение на Общинския съвет в Димитровград

Работно тяло за следене прилагането на МАП
* Даниел Димитриевич е председател, а Марина Дончева и Бобан Геров -членове.
Общинският съвет в Димитровград сформира Работно
тяло за следене на прилагането
на Местния антикорупционен
план (МАП). В неговия състав
след проведен конкурс бяха
избрани Даниел Димитриевич за председател, и Марина
Дончева и Бобан Геров за членове. Димитриевич спечели
най-много точки в конкурса
– 63. Дончева събра 48, а Геров
- 39 точки. Димитриевич е
магистър по транспорта и
движението, Дончева е икономист, а Геров - химик.
Община Димитровград се
нае с изготвянето на МАП в
унисон с разпоредби в съответни закони на Сърбия, Статута на общината и предимно

в съответствие със задълженията, определени с Плана
за действие за преговорите на
Сърбия за присъеднияването
й към ЕС.
В обоснованието на решението за сформиране на Работното тяло между другото се
посочва, че „общата цел на
МАП е прозрачната работа
на органите на местното
самоуправление, обществените предприятия, ведомства
и служби, чийто основател е
Община Димитровград, както
и за прозрачното креиране и
харчене на бюджета и адекватен отговор на цивилния
сектор и медиите за корупционните предизвикателства,
която цел се осъществява чрез

прилагане на адекватни механизми за следене на неговото
реализиране, като по този
начин месното самоуправление заяква устойчивостта
си спрямо причинителите,
които довеждат до корупцията, други неправилности и
злоупотребата на обществени
ресурси, съответно заякване
на мощностите си за защита,
представяне и осъществяване
на обществените интереси на
местната общност”.
Мандатите на председателя
и членовете на Работното тяло
приключват с изтичането на
периода, за който е приет
МАП-а, съответно до 2021
година, се казва в решението.
Б. Д.

Новини от обшините
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Бъдни вечер в Босилеградско

По традиция и тази година
на Бъдни вечер в Босилеград
и в някои села бе организирано освещаване и палене на
бъдници.
В босилеградската църква
„Рождество на Пресвета Богородица” отец Зоран Стоянов
отслужи вечерна служба, а
след това в двора на църквата
освети голeмия бъдник. И
този път на обреда присъстваха голям брой вярващи, на
които бяха раздадени клонки
от осветения бъдник, които те
си занесоха у дома за здраве
и благословия. По традиция
вярващите бяха почерпени с
варена ракия и вино.

Освен в Босилеград Бъдни
вечер тържествено бе отпразнуван и в Райчиловци, Паралово и Горна Любата. Церемонията в райчиловската
църква „Възнесение Господне”
ръководи отец Йоан, който
отслужи вечерна служба и
освети бъдника, а отец Зоран
Стоянов извърши ритуала в
църквите „Свети Иван Рилски” в Паралово и „Свети
Архангел Михаил” в Горна
Любата.
И тази година в Горна
Любата след церемонията в
църквата местните жители
организирали празненство в
центъра на селото, на което
била разчупена и раздадена

* Ученици от босилеградската гимназия, които изучават вероучение, и тази година
осъществиха отлични резултати на конкурса за рисунка,
организиран от Вранската
епархия по повод Коледните
празници. Четвъртокласничката Йелена Рангелов и второкласничката Йована Божилов завоюва втори места,
а победител в конкурса бе
Филип Аризанович от Враня.
на миряните питата с монета.
По традиция, който извади
късмета и намери монетата,
следващата година е домакин
на тържеството.
П.Л.Р.

Концерт по повод Православна Нова година


()
Пореден инцидент в с. Ракита
Фургона, който служeше
като офис на фирмата-строител на мини водноелектрическата централа в с. Ракита и
като помещение за резервни
части и консумативи, неотдавна изгоря при пожар.
Полицията разследва причината и обстоятелствата, при
които е избухнал пожара. Фургона се е намирал на мястото,
където местните хора протестират срещу изграждането на
мини водноелектрическата
централа в продължение на
месеци.
Изпълнителят на работите
Милорад Йованович твърди,
че пожарът се е случил на 8
януари след 20 часа. “Проектната документация и много
важни неща за машините и
инструментите са изгорени.
Тук имаше и охрана, един местен човек”, казва той.
Жителите на Ракита твърдят, че дори не са разбрали

за пожара и че за инцидента
са научили сутринта, когато
видели полицията на място.
„Този фургон се намираше
там, но не знаех за какви цели
го е използвал изпълнителя.
Той изгоря, а сега някои говорят, че инсталациите са били
причина за пожара, други
мислят, че е отоплителна
печка, докато някои вярват,
че е хвърлен коктейл „Молотов“. Не съм сигурен за какво
става дума. По принцип ние се
нагледахме на всичко тук през
последната година - бомби,
палежи... Не съм наясно на
какво ще излезе всичко това“,
оплака се кметът на село
Ракита Десимир Стоянов.
Жителите на село Ракита
с месеци се противопоставят
на изграждането на мини водноелектрическата централа, а
досега е имало няколко действия с цел да бъдат прекъснати
строителните работи. С.Дж.

Община Босилеград ще
организира кръгла маса за
опазване на околната среда
На 24 януари в заседателната
зала в сградата на Общинската
администрация Община Босилеград ще организира кръгла
маса на тема “Истина и мерки
за еколагията на територията
на Община Босилеград”.
На кръглата маса ще бъдат
обсъждани следните теми:
- Заканодателството в
облacттa на опазването на
околната среда,
- Мониторинг върху околната среда,
- Възможни инструменти
за защита на обществения
интерес (изграждане на миниводноелектрически централи,
рудодобив и друго).
Модератор на кръглата
маса ще бъде Микица Василев, съветник по екология в

Общинската ацминистрация
в Босилеград.
На кръглата маса са
поканени представители на
държавните органи на Република Сърбия и Република
България, на независими
институции, на граждански
сдружения, експерти и представители на общинските
служби.
В поканата за участие в
кръглата маса, подписана от
инженер Микица Василев, се
посочва, че всички заинтересовани лица, които искат да
вземат участие в дискусията
по определена тема, трябва
предварително да се регистрират и то най-късно до понеделник 21 януари на e-mail:
zivotnаsredіna@boѕilegrad.rs.
П.Л.Р.

Утре край „Двумостовието”
в Димитровград

Плуване за честния
Богоявленски кръст
По повод Нова година по
Юлианския календар (14
януари по Григорианския) в
Голямата зала на Културния
дом в Босилеград Центърът
за култура и общината организираха концерт на народни
песни и танци, в който взеха
участие членовете на фолклорните ансамбли към Центъра за култура и Спортното
дружество „Младост”.
Танцовият състав към Центъра за култура изпълни хореографиите „Игри от Враня”

и „Босилеградски танци”,
а танцьорите от Спортното
дружество „Младост” се
представиха с хореографиите
„Шопски танци” и „Игри от
Източна Сърбия”. В концерта
участваха и Добри Миланов
и момичетата от танцовата
група, които миналата година
завоюваха второ място в популярното детско музикално състезание „Сърбия в ритъма на
Европа“. Te изпълниха популярната руска народна песен
„Калинка”. Пред публиката

се представиха и певческата
група „Босилеградско славейче” към Центъра за култура в Босилеград и младата
певица Анджела Стойнев,
член на фолклорния ансамбъл към Спортното дружество
„Младост”.
И тази година на всички
деца, които присъстваха на
концерта, кметът Владимир
Захариев подари царевични
пръчици с играчка.
П.Л.Р.

Утре в централната част
на Димитровград – на река
Нишава край „Двумостовието”,
ще се проведе традиционната
проява „Плуване за честния
Богоявленски кръст”. Смелчагите ще се гмурнат в реката и
ще опитат пръви да стигнат
до Богоявенския кръст от 11,
45 часа.
Преди това в 8 часа в местната църква „Рождество Богородично” ще бъде отслужена
празнична Литургия. Събирането на вярващите и плувците
пред храма е насрочено за 11

часа, а 15 минути по-късно ще
тръгне литийното ществие до
„Двумостовието”, където организаторите най-напред ще поздравят присъстващите.
Проявата ще се проведе за
четвърти пореден път. Организатори са Спортно-туристическият център „Цариброд” и местният Спортен
съюз. Покровител е Община
Димитровград, а благословия
за провеждането й даде йерей
Синиша Бувач, димитровградски енориен свещеник.
Б. Д.

Интервю
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Срещи и разговори – Деян Цветкович, председател на Сдружението „Пирот арт”

37 години съществува, 33-има членове има
В края на миналата година
в димитровградската галерия вместо традиционната изложба на местното
сдружение на самодейните
художници бе организирана
изложба на Сдружението на
художниците „Пирот арт”
от съседния Пирот. Експонирани бяха няколко десетки
картини, изработени в различни техники. Мотивите в
картините също бяха разнообразни – пейзажи, актове,
натюрморти...
Възползвахме се от посещението на гостите, за да поговорим с водача на тяхното сдружение Деян Цветкович.
* Г-н Цветкович, от колко
години съществува „Пиргос
арт”?

- Съществува от 37 години.
По традиция в края на всяка
една година организираме
изложба в пиротската галерия
„Чедомир Кръстич”. Имало
е обаче и години, в които те
не са устройвани. Това особено е било актуално през
90-те години на миналия век,
по време, когато начело на
галерията бе Петър Джорджевич.
* Защо той не Ви е позволявал да експонирате в галерията?
- Той е академичен художник и дори магистър по изобразително изкуство. Към нас,
членовете на сдружението
„Пиргос арт”, които в огромен
брой сме самодейци, се отнасяше някак с подозрение и
подценяване. Не позволяваше
ни да експонираме в галерията. Спомням си, че това бе
времето, когато в Пирот се
провеждаха протести срещу
тогавашния режим в Сърбия.
До определена степен настояванията на една част от про-

тестиращите се отнасяха и
до това галерията да отвори
вратите си и за експозиции на
самодейни художници.
* Не е ли имало някое друго
помещение в Пирот, в което
бихте организирали изложби?
- Очевидно е, че не е имало
друго подходящо помещние.
Впрочем и Пирот не е много
голям град, който да предлага
повече помещения за организиране на културни прояви от
този вид.
* Какво стана с м-р Джорджевич...?
- Ма, той след това работеше в други места. Вече сме го
забравили, вече не е актуален,
пенсионер е...
* В дружеството ви има ли
членове, които са с академично образование?
- Да, няколко са с академично художествено образование.
* И на тях май не им пречи
общуването с членовете, които са самодейци.
- Май е така. Не им пречи.
* Колко членове има „Пиргос
арт”?
- В момента сме 33-има. За
да бъде някой член на сдружението, съществено е не само
да се занимава с изобразително изкуство, да твори, но
и да присъства на заседания
и да плаща членския внос.
Напоследък установихме
малко по-сериозни условия
за членуване в сдружението,
така че тези, които три пъти
не присъстват на заседанията,
могат да бъдат отстранени,
поради неактивност.
* Що се отнася до членския
внос, за каква сума става
дума?
- Плащат се по 500 динара
на годишно ниво. Социално
застрашените членове трябва
да отделят само по 100 динара
годишно, доколко подадат
иск до управителния съвет на
сдружението и той установи,
че те наистина са в трудно
материално положение и
не са в състояние да отделят
по 500 динара. Нека да отбележа, че нашето дружество на
художниците е най-старото в
Пирот.
* Ами, колко дружества на
художници изобщо има в
Пирот?
- Има ги няколко. Конкурентното на „Пиргос арт”
сдружение на художниците и
педагози почти е пред разпадане, предвид, че няма председател, помещение, не събира

членски внос... Има още едно
дружество, което се казва
„Нова арт сцена”. Доколкото
съм запознат добре, в него членуват няколко млади творци
с академично образование, но
те обаче, за разлика от нас,
имат съвсем друг, бих казал,
съвременен подход към изобразителното изкуство, имат
други концепции и работят
главно инсталации... Знам,
че съществува и сдружение
под название „Златен кръг”,
начело с академичния художник Йовица Илич. В него чле-

нуват 5-6 художници, но май
не са много активни.
* За един град и една община,
каквато е Пиротска, все пак
ни се струва, че това е голям
брой на сдружения...
- Бих коментирал, че художниците са малко „суетни
същества”, така че, когато
изпъкнат несъгласия, те се
отдалечават помежду си...
Можем да кажем, че малко
приличат на политическите
партии – от една партия настават няколко.
* Колко са художниците с
академично образование в
Пиротско?
- Мисля, че са 10-ина или
може би най-много 15-ина.
Както и в останалите малки
среди в Сърбия, налице са
миграции на населението,
хората се движат, идват от
по-малките към по-големите
градове. Ето, и в нашето сдружение „Пиргос арт” имаме
член, който живее в Ниш.
Когато младите се преселват в
по-голяма среда, тогава ситуацията става неприятна не само
за художествени, но и за други
организации, тъй като младите са тези, които трябва да
проявят амбиции и да демонстрират това, което знаят, а старите вече това са го показали
по-рано. Струва ми се, че една
такава ситуация е налице и в
Димитровград, кагато става

дума за тукашното сдружение на самодейните художници. Значи, миграциите са
големи и актуални, а ако ни
отиват младите, талантливи и
образовани хора, ние едновременно губим и, да се изразя
метафорично, подложката.
* За първи път ли „Пиргос
арт” експонира в Димитровград?
- Да.
* Какви са впечателенията?
- Добри. Аз и по-рано бях
чувал, че Димитровград е
много културна среда, макар
че става дума за малко градче.
Хората май обичат културата
и присъстват на културните
събития, които се организират
тук. Местната галерия в центъра на града е изключително
хубава.
* Как Вие бихте ни описали
това, което членовете на
„Пиргос арт” показаха на
димитровградската публика?
- Мисля че публиката на
първо място имаше възможност да види разнообразие от
художествени техники. Членовете ни експонираха енфермели, пастели, масла, акварели, фотографии - печатани
върху платно със специална
техника... Представихме дори
и офорти (сърб. бакрописи).
Налице бе и разнообразие от
мотиви, които са представени

в творбите, както и разнообразие от начини на художествено сътворяване. Лично на
мен ми е малко жал, че не се
представих с още по-хубава
картина, с която неотдавна
участвах на изложбата ни в
Пирот. Ставаше дума за мотив
от централната част на Пирот.
Картината си обаче продадох
и тя „замина” във Френция,
по-конкретно в град КлермонФеран.
Нека да отбележа като
успех на сдружението ни
това, че картина на един наш
млад член, който още няма
17 години и който работи
предимно акварели, получи
награда от ЕС и негова картина е печатана в официалния
календар на ЕС за 2019 г. На
картината си беше представил
Пиротския музей, съответно
къщата на Малкия Ристо, а
на синия фон беше нарисувал
жълти звездички.
* Вие, г-н Цветкович, струва ни се, че сте, както би се
казало - точният човек на
точното място. Бихте ли
казали на читателите ни
кой сте набор, какво сте по
професия и къде работите?
- Благодаря, ако наистина
мислите така. Роден съм през
1968 г., по професия съм счетоводител и работя в „Тигър”.
Разговора води:
Б. Димитров

Българиaда
във
Войводина

Традиционната „Българияда във Войводина” ще се
състои в залата на гимназията „Лаза Костич” в
Нови Сад на 26 януари 2019
година.
Организатор на мероприятието е Дружеството за
български език, литература и култура от Нови Сад.

С.Дж.
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Честито Богоявление!
Отпразнувахме най-щастливия християнски
празник Рождество Христово и ето следват други,
чрез които продължаваме да прославяме нашия
Спасител Исус Христос. Богоявление (6/19 януари)
е един от тях и един от най-древните християнски
празници, наричан още Кръщение Господне. И
двете имена на празника обозначават две събития, които са се случили, когато Христос излиза
на проповед.
Господ Исус Христос живял в град Назарет с Пречистата Си Майка, отначало - при земния Си баща,
Йосиф дърводелеца, и додето той още бил жив,
се занимавал заедно с него с дърводелска работа.
Когато Йосиф умрял, Той сам продължавал да се
занимава с това, като с труда на ръцете Си препитавал Себе Си и Пречистата Божия Майка, та и нас
да научи на трудолюбие. А когато вече се изпълвала
тридесетата година от земния Му живот и настъпвало времето на Неговото Божествено явяване пред
израилския народ, тогава, както говори Евангелието, “биде слово Божие към Йоана, син Захариев, в
пустинята”’ - слово, което го изпратило да кръщава
с вода и му възвестило знамението, по което той
трябвало да познае дошлия в света Месия. За това
говори в своята проповед сам Кръстителят с такива
слова: “Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми
рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава
върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светии”.

И така Йоан, покорявайки се на Божието слово,
обиколил цялата страна около Йордан, като проповядвал “покайно кръщение за опрощаване на
грехове”, защото той бил този, за когото предрекъл
пророк Исаия: “Гласът на викащия в пустинята
говори: пригответе път Господу, прави направете в
пустинята пътеките за нашия Бог”. И излизали при
него цялата Иудейска страна и иерусалимците, и
“всички се кръщаваха от него в река Йордан, като
изповядваха греховете си”. Тогава дошъл и Иисус
от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти
от него. Той пристигнал тъкмо по времето, когато
Йоан възвещавал за Него на народа, говорейки:
“След мене иде по-силният от мене, на Когото не
съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти
с Дух Светии”.
А Йоан Го възпираше и думаше: “аз имам нужда
да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при Мене?” Той

Религия

духом познал Този, за Когото тридесет години
по-рано “проиграл радостно” в утробата на своята майка, поради което и сам поискал да бъде
кръстен от Него, като намиращ се под греха на
непослушанието, който от Адам преминал върху
целия човешки род. Но Господ му казал: “Остави
сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка
правда”.
При кръщението на Иисус се случва чудо. В
един миг над него се спуснал Свети Дух във вид
на гълъб, а от небето се чул гласът на Бог Отец,
който казал: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото
е Моето благоволение, Него слушайте”. Така пред
човеците се разкрили трите лица на Света Троица
– Отец, Син и Дух Свети. Затова празникът се
нарича с две имена – Богоявление и Кръщение
Господне.
Празничният тропар гласи:
„При кръщаването Ти в Йордан, Господи,
се откри поклонението на Света Троица:
защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе,
като Те наричаше възлюбен Син,
а Духът във вид на гълъб потвърждаваше
		
верността
на тия думи.
Христе Боже, Който си се явил и си просветил 		
		
света,
слава на Тебе!“
Вярва се, че водата на този ден спира, пречиства се, след което придобива голяма сила.
Затова денят е известен още като Водици.
В спомен на кръщението на Христос, който
с потапянето си осветил водите на цялата вселена, Църквата прави водосвет – в храма за
хората и над течащите води – морета, океани,
реки, езера. Народът вярва, че богоявленското
къпане лекува от много недъзи. Осветената
вода, която се взема от храма има освещаваща
и обновяваща тялото сила заради вярата на
християнина в Бога, а не заради някакви нейни
„магически свойства“. Св. Йоан Златоуст свидетелства, че тя не променя качествата си две
и дори три години. След освещаването водата
може да се пие всеки ден нагладно до Отдание
на празника Богоявление. Хората, които са си
наляли в бутилка от осветената вода, я отнасят
в домовете си и я съхраняват през цялата година
на специално място близо до домашната икона
или кандилото. Могат да пият от нея при телесни и духовни нужди, при болест и душевни
терзания, но е желателно това да става след
поне еднодневен пост.
За пореден път и в Димитровград след Светата Литургия и Великия водосвет ще бъде
спазена традицията изваждане на кръста от
р. Нишава. Честит и благословен празник на
всички, а на смелчаците, които ще се пуснат в
реката – на здраве и на спасение!

Събор на свети пророк, предтеча и кръстител Господен Йоан
Понеже главната задача в живота на светия Господен Кръстител Йоан е изпълнена в деня на йорданското Богоявление, от дълбока древност светата
Църква е отредила за неговото възпоминание следващия ден подир този велик празник. Той е наречен
негов “събор”, защото на това богослужебно тържество всички вярващи са призовани да се съберат
за молитвена прослава на този “най-голям между
родените от жени” Божи пророк и праведник.
Паметта му се чества няколко пъти през годината,
но най-тържествено се празнува на 7/20 януари. И
напълно подобаващо е да се почете със специален
празник този, който послужил на тайнството на
Божественото кръщение, „като възложи ръката си
върху главата на Владиката на всички“.
Служението на св. Йоан Кръстител се заключавало
в това, че той бил пророк, т. е. възвестявал на хората
Божията воля, която се състои в покаяние: “Покайте
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се, защото се приближи Царството Небесно”. И
той завършил своето служение докрай, до смърт
се оказал верен на Бога. Всички пророци до един
били убити, и всички апостоли, освен един, били
убити. Защо обикновено така се случва с пророците?
Защото човекът се е отдалечил от Бога и неговата
воля, върви против волята Божия, противи й се.
Свети Йоан бил напоен с Дух Свети, в светлината на който му се откривали човешките грехове.
И Предтечата изобличавал всички, които идвали
при него, посочвал им греховете. Той изобличавал
даже царя - за това, че се оженил за жената на своя
брат. Йоан казвал, че Ирод не постъпва добре, дава
лош пример на своите поданици. Е, нищо не боли
както истината, и Ирод искал да убие Йоан, но
се побоял, защото той бил почитан от народа. И
затова го хвърлил в тъмницата, за да не му пречи,
за да може вече спокойно да пиянства, да пирува,
да се наслаждава на живота. А подучена от дявола,
неговата блудна жена подучила дъщеря си така, че в
пияно състояние Ирод й се заклел да й даде всичко,
каквото поиска. И майка и й казала: поискай главата
на Йоан Кръстител. Защото самото му съществуване
им напомняло за греха им.
Всеки от нас е поставен от Бога на някаква своя
пътека: един е готвач, друг учител, трети полицай,
на четвърти Господ е дарувал деца – всеки има
някакви задължения. И тяхното добросъвестно
изпълнение е особено важно. Нали всеки човек
не случайно се е появил на земята, той е нужен на
Бога. Човек е дошъл на земята като съработник на
Бога. Господ действа в този свят чрез хората. Той
би искал всички хора да бъдат верни Божии раби,
да изпълняват волята Божия. Ако човек изпълнява
своя дълг докрай, той именно така засвидетелства
верността си към Бога.
Духовниците ни дават следните съвети - Някои
се питат: какво трябва да правя, за да се спася? Акатисти ли да чета, поклони ли да правя, по манастири
ли да ходя? Изпълнявай добре, това, което ти е поверено от Бога непосредствено: гледай семейството
си, занимавай се с децата, върши си работата така
добросъвестно, че Бог да се радва,- и това стига, не
е нужно нещо повече да измисляш. Ние все търсим
нещо по-така, нещо някъде встрани, а нашето спасение е у нас тук. Служим на Бога, като се отричаме
от себе си и служим на ближния, принасяме на
нашия ближен радост, оказваме му любов, а няма
нищо по-висше от тази любов. В такива прости,
обикновени неща можем да служим на Бога. И
нека ни помага в това самият пророк Предтеча и
Кръстител Христов.
Подготви Д. Христова

Просвета, Култура
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Удостоиха проф. Бойков с
почетното звание „Академик”

Електронният факултет лидер в
електротехническото образование

Българската Академия за
иновации и развитие присъди
почетното звание „Академик”
на проф. д-р Ванче Бойков от
Нишкия университет. На специална церемония в София
свидетелството за почетно
научно звание „Академик” на
проф. Бойков връчи президентът на Академията академик
проф. д-р инж. Иван Величков
Иванов.
На събитието присъстваха
университетски преподаватели от България и Сърбия,

От древността до днес едно нещо не се е променило, а това е, че смятаме инженер за човек, който
е в състояние да приложи теоретични знания по
физика, химия, математика и други науки в един
реален или физически свят.

представители на българското
Народното събрание и българското правителство, както и на
държавни институции,  кметове на общини, бизнесмени
и общественици.
Ванче Бойков е роден в
Долна Любата, Босилеградско,
Република Сърбия.
Учил е в Сърбия и България. Научните му интереси са
свързани с комуникацията.
Води курсове по Бизнес
комуникация, Инженерна
етика, Инженерно образование и устойчиво развитие,
Социални и правни аспекти
на информатиката.

Проф. Бойков е бил журналист и в продължение на
15 години е ръководил Програмата на български език по
Радио Ниш. В медиите е провел над 200 000 часа и е обявил
над 50 000 журналистически
матриала, в това число новини,
репортажи, интервюта.
Редактор е на научното списание „Погледи”.
Проф. Бойков е автор на
първото предаване на български език „Монитор“ по АРТвизия и автор на телевизион-

ното предаване „Новините“
по Нишка телевизия.
Ученият  е автор и съавтор
на повече от 20 книги, автор е
на над 200 научни публикации,
печатани в Сърбия, България,
Русия, Белгия, Гърция, Македония, Обединеното кралство
и други страни.
Носител е на множество
награди и признания, сред
които Златна значка от Културно-просветната общност на
Сърбия и Златен микрофон от
Радио-телевизия Сърбия.
Проф. Бойков е член на
Съюза на сръбските журналисти и Съюза на учените в
България.
С. Дж.

Според груби изчисления за една година в
света се дипломират около 2,5 до 3 милиона
инженери. Този зашеметяващ брой възпитаници е възможен благодарение на големия брой съществуващи университети, които
предлагат възможност за висше образование.
А именно в света има 28077 университета, от
които са специфични тези с повече от хиляда
висши учебни заведения като Индия (3944),
след това САЩ (3257), Китай (2208), Индонезия
(2110), Бразилия (1394) и Русия (1172).
Електронният факултет към Университета
в Ниш е един от лидерите в електротехническото образование, за което свидетелстват
различни класации на престижните университети в света.

Освен в развитите, инженерите са предпочитана професия и в развиващите се страни,
които инвестират много в ресурсите за подобряване на своята инфраструктура и икономическо състояние. Най-много завършилите инженери
на годишно равнище са в Русия (454 436), след
това в САЩ (237 826), Иран (233 695), Япония (168
214), Южна Корея (147 858), Индонезия (140 169),
Украйна (130 391), Мексико (113,944), Франция (104
748) и Виетнам (100 390).
***
С инвестиция на стойност 10 милиона евро,
недалеч от седалището на Електронния факултет в Ниш започна изграждането на Научнотехнологичен парк. С приключването му до март
2020г. ще бъде осигурено пространство от 14 000
квадратни метра за обучение на студенти за
използване на съвременни технологии.
- Факултетът по електронно инженерство в
Ниш е водеща образователна и научноизследователска организация и институция със специален социален интерес, която успешно следва
развитието на електротехниката и информационните и комуникационни технологии в
света на компютърните технологии, заяви пред
„Ново Братство“ проф. Леонид Стоименов,
зам.-декан по учебната дейност.
Според Стоименов големият брой преподавателски и извънкласни дейности, добре
оборудваните лаборатории и обществени
помещения, видните преподавателски кадри
са само част от аспектите, които издигат Елек-

Проф. д-р Леонид Стоименов е роден през
1967г. в Босилеград. Завършил е Босилеградската
гимназия, след като продължава образованието
си в Електронния факултет към Университета
в Ниш, където се дипломира като бакалавър, магистър и доктор на науките. Женен е с едно дете.
Съпругата също му е преподавател и работи в
Медицинния факултет в Ниш.
- Аз съм избрал Ниш, да се развивам тук. Вярвам
в образованието, то ме вдъхновява! Имаме качествено образование, което по нищо не отстъпва
на който и да е световен университет. Студентите ни са талантливи и печелят симпатиите,
награди и адмирации навсякъдео по света.
тронния факултет по отношение на своите
дуплекси в света.
- Нашият факултет дава възможност на студентите да превръщат идеите си в реалност.
Всяка година популярността му расте, а с нея
и конкуренцията, но това не ги притеснява. Те
искат да бъдат най-добрите в своята област, да
се доказват, добави Стоименов.
Професорът подчерта, че Сърбия има
голяма нужда от нови инженери и че Електронният факултет е готов да помогне в това
отношение, поради което ежегодно увеличава
броя на студентите.
На въпрос върху какво да обърнат внимание
бъдещите студенти ученият подчерта, че найважното е да са сигруни, че имат достатъчно
амбиция и желание да го завършат, защото
висшето образование не е като средното училище, което биха могли да изпитат предваритено.
Сунчица Бойкова

Успех на нашенец от конкурс за фотография

„Белградската Амазония - Белярица” на Игор Манов
Игор Манов, инженер по електроника
и мултимедиа, който работи в „Телевизия
Първа” в Белград, неотдавна осъществи
изключителен успех в конкурс за фотография под название „Снимки на Сърбия”,
обявен от електронния магазин „Дизайнмаг”.
В конкуренция на 1100 автори, които за
конкурса бяха изпратили също толкова
фотографии, а за които гласуваха над 50
хиляди читатели на посочения магазин,
фотографията на Манов се нареди на четвърто място. Авторът й даде название
„Белградската Амазония – Белярица”.
Както пред журналиста на портал „Фар”
Слободан Алексич заяви Манов, фотогра-

фията му е печатана в луксозен новогодишен календар. Представена била и на
изложбата под название „100 най-красиви
фотографии на Сърбия”, организирана в
белградския „Доркьол плац” от 10 до 18
януари т.г.
Игор Манов е роден през 1975 година в
Димитровград. Завършил е Факултета по
електроника и мултимедиа във Варна. В
същия факултет се е сдобил и с магистърска научна степен. Фотографията „Белградската Амазония – Белярица” е заснел
от собствения си прозорец, предвид, че
живее в близост до местността Белярица,
в която живеят около 150 редки птици и
животни.
Б. Д.

Мозайка
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Павле Гашевич

In memoriam

През този период рядко е правил паузи и не е бил в титулярния състав, обаче винаги,
когато е било нужно, обличал
е фланелката с номер „1” и в
същия момент е ставал незаменима част от отбора.
Неговата напреднала
„футболна“ възраст въобще
не му пречи и днес да поддържа върхова форма и да бъде
непреодолима стена за всички
нападатели във Футболна Зона
Юг. Павле притежава всички
качества, необходими за добър
вратар. Висок е и строен мъж,
владее изключителна техника
и усет, необходима скорост и
уникална способност за игра
извън наказателното поле,
където овладява умело топката и много точно я подава
на полевите играчи. Изиграл
е редица решаващи мачове,
безброй пъти е успявал да
защити вратата си и се е превръщал в герой и най-заслужен за победите на „Младост”.
Присъствието му на терена
винаги носи спокойствие на
съотборниците, а опитът и
качествата му просто ги стимулират и не рядко казват, че не
се притесняват щом „Пашко”
пази вратата.
Легендарният вратар казва,
че изпитва радост от играта,
обича да се раздава и да мотивира съотборниците си.
- Грешките на играчите в
полето могат да се приписват

на другите футболисти, обаче
вратарските грешки са само
вратаря и на никой друг. Той е
най-добрият или най-лошият
в отбора. Това е неговата съдба
и нито един от най-големите
вратари не може да избяга от
нея. Въпреки всичко аз обичам
футбола и се чувствам щастлив, когато застана на вратата,
споделя стражът.
Павле Гашевич е особен и
по това, че вече една година
защитава вратата със скъсано
сухожилие на безименния
пръст на дясната си ръка.
Въпреки че това представлява голяма пречка, той стяга
зъби и не се отказва. Пълни
35 години редовно участва в
летните футболни турнири
в Босилеград, където винаги
играе решаваща роля в отборите, чийто е член. А с тях е
завоювал редица купи, медали
и признания, често е печелил
и титлата за най-добър вратар
в състезанията.
Свикнали сме да наричаме
футболисти на над 35-годишна
възраст истински ветерани и от
тях да очакваме всеки момент
да сложат край на кариерата
си. Но какво може да се каже
за професионален футболист
на 51-годишна възраст?
- Все още не мисля да окача
бутоните си и да сложа край
на вратарската ми кариера.
Все още чувствам, че съм в
състояние да пазя вратата на
любимия ми отбор. Ще играя
и ще помагам на „Младост”
докато силите ми позволяват,
казва легендарният страж.
Разказа ни, че обича да
предава опита си на младите
вратари в нашия град, които в
бъдеще да го заместят на вратарския пост.
- Готов съм да им вдъхновя
увереност и да ги науча да
вярват в себе си, понеже това
според мен е основно за овладяване на спортно-техническите умения. За съжаление
все по-малко има момчета,
които искат да бъдат вратари,
но доколкото някой иска, аз
винаги съм готов да помагам,
сподели Павле.
П.Л.Р.

Замина си лекарят с душа

Д-р Иван Станчев (1952-2019)

- легендарният вратар на босилеградска „Младост”
За вратаря на ФК „Младост”
Павле Гашевич свободно може
да се каже, че вече се е превърнал в жива легенда на отбора.
Въпреки че е на 51-годишна
възраст, той продължава да
е титулярен вратар и една от
главните фигури в състава на
„зелените”.
Павле е професионален
шофьор в Публичното предприятие за строителни площи
и пътища, където кара камион.
Женен е с Малинка, с която
имат дъщеря Лиляна. Забележителната му кариера започва
преди повече от 30 години,
когато за първи път застава на
вратата на любимия си отбор.
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В родното си село Градине
миналата събота почина известният местен лекар Иван Станчев, роден през 1952 година.
Завършил е медицина и дълги
години работил в димитровградския Здравен дом, след
което, като специалист по
хигиена, решава да премине
да работи в Санитарната гранична инспекция, откъдето
излязъл в пенсия през 2017 г.
Поради факта, че в инспекцията нямали адекватно кадрово
решение, д-р Иван и след пенсионирането си продължил
да работи.
Доктор Станчев хората от
Димитровградско ще помнят
по няколко неща. Едното, че
никога не е мислил да напусне
родното си село и премине
да живее и работи в самия
град. Като трудолюбив човек
се е занимавал и със селско
стопанство, поддържал е
имотите, които е наследил от
предците си.
Второто е коректното му
отношение към пациентите
докато работил в Здравния
дом. Винаги бил готов да
изслуша внимателно всеки
пациент и да му окаже адекватна медицинска помощ.
Като лекар се държал простосърдечно, простодушно,
на всеки начин отбягвал да
влиза в конфликти, с който и
да е човек. Към проблемите се
отнасял максимално съсредоточено и аналитично.
Ще го помнят и по огромния му труд, който положил
за комуналното уреждане на
Градине. Дълги години е бил
кмет на селото. Преди известно време отстъпи мястото на
по-млад съселянин, но остана

На 15 януари се навършиха
40 ДНИ, откакто ни напусна нашият
мил баща, дядо и прадядо

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ
Вечно ще скърбим за твоя светъл лик
и добро сърце! Поклон пред светлата ти
памет! Почивай в мир!
Твоите дъщери Нада и Дана
със семействата си

да е член на съвета на местната
общност, от която позиция
се стараеше максимално да е
полезен.
Занимаваше се и с политика. В миналия състав на
Изпълнителния общински
съвет бе съветник за здравни
и социални въпроси. Приемаше граждани, изслушваше
проблемите им и се стараеше да им помогне винаги,
когато беше в състояние това
да направи, предвид, че като
разумен и аналитичен човек
добре знаеше, че не е всесилен.
Д-р Станчев живота напусна
оставяйки едно празно място в
настоящия състав на Общинския съвет, в който представля-

ваше предимно интересите на
родното си село. Кончината му
несъмнено ще остави голяма
празнота в обществения живот
не само на Градине, но и на
Димитровградска община
като цяло.
Бихме казали, че ни напусна
един добър и кадърен човек
или по-точно - напусна ни
човек, който бе един от найдобрите и най-кадърните сред
нас! Човек, който знаеше за
ред, разумност, трудолюбие,
доброта, коректност, справедливост, обективност...
Погребан бе миналата
неделя в гробищата в родното
си село.
Лека му пръст!
Б. Димитров

Вечна и блажена памет!
На 21 януари се навършват ДВЕ
ГОДИНИ, откакто напусна този свят,
за да живее вечно с Господа нашият
събрат

АНАТОЛИ ПЕЦЕВ
(1973-2017)

Да си спомним с обич и признателност за добрия и отзивчив човек, останал завинаги в най-свидните ни спомени!
Почивай в мир на най-доброто място – при Отца!
От забрава ще те пазят твоите събратя и сестри

Възпоменание

На 15 януари се навършиха
ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ
от смъртта на нашата мила

ЗЛАТА ТАКОВА
Никога няма да те забравим! Винаги ще
те пазим в сърцата си!
От семейство Такови

Възпоменание

На 26 януари се навършват
ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта
на милия ни съпруг и баща

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ

пенсиониран митничар от Димитровград
Годините минават, но ние и нататък пазим хубавите
спомени за теб и добрината, с която ни даряваше!
Съпругата Миряна, синът Емил и дъщерята Соня

Възпоменание
На 27 януари се навършват
ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта
на милата ни и никога прежалима

ЙЕЛИЦА СТАВРОВА
Годините минават, но ти и нататък си
в нашите сърцата и никога оттам няма
да те заличим.
Почивай в мир!
Семейство Ставрови

Хумор, Сатира, Забава

Афоризми
Симеон КОСТОВ
• Безлични - това са хора с
много лица.
• Парадокс: толкова голям
политик, а толкова дребен
човек.
• Страшно е когато
срелата на Амор вместо
сърцето улучи мозъка.
• Най-накрая Курта и
Мурта се разбраха –
разделиха магарето на две
еднакви части.
• Любовта е като всяка
билка – ако я заливаш много,
ще изгние, ако не я заливаш,
ще изсъхне.
• Каква е разликата между
властта и Пандора?
Пандора остави поне
надеждата.
• Че какво ако докторатът
ми е плагиат? И властта ни
е плагиат и никому нищо.

Вицов е

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Методи-Мето
ПЕТРОВ

Съпругата сервира торта.
- Сама я направих! – казва гордо.
Съпругът изяжда своето парче и
тревожно пита:
- А от какви продукти направи тортата?
- Защо се интересуваш?
- Защото след два-три часа лекърят
ще ми зададе същия въпрос.
***

Детенце не иска да заспи. Майката
пита бащата:
- Може би трябва да му испея
нещо?
- Защо веднага скъпа? Опитай първо
с добро.
***
Жена към съпруга си:
- Изпий това лекарство!
- Но това е лекарството на кучето!
- Кучето като види, че ти го пиеш,
и то ще го изпие...
***
Баща учи сина си на ум и разум:
- Ако рано си лягаш и рано ставаш,
винаги ще имаш успех. Ето, виждаш
ли птичката. Станала е рано и си намерила червейче, а ако беше станала
късно, щеше да си остане гладна.
Момченцето се замисли за минута
и пита:
- Тате! А червейчето, бе? То също е
станало рано, а птичката го е изяла!?
Бащата зяпва от изненада, но бързо
се окопитва:
- Червейчето се е върщало от нощен
гуляй..
***
- Каква е приликата между студент
на изпит и куче?
- И двамата гледат умно-аха и ще
проговаорят.
***
Съдия пита подсъдимия:
- Не се ли страхувате, когато обирате
някоя каса?
- Разбира се, че се страхувам. Ами
ако е празна?....
***
- Обвиняеми, защо сте влизали три
пъти чрез взлом в един магазин?
- Първия път откраднах за жена ми
рокля. Втория и третия път ходих да
я сменям.
***
- Надявам се да не се виждаме повече
– казва съдията на подсъдимия.
- Да не би да се пенсионирате, господин съдия?- пита загрижен подсъдимият.
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Здраво деда Мане
Мину Нова годин, пропадомо од седенье и йеденье.
Оно да ти кажем, не смо кадар
ни да седимо, а камо и да йедмо
и пийемо. На телевизиюту
песме, ора, а од другу страну
Косово, плячкье, убийства….
Оцутра деда Лула се рано
диже и завати кавторат.
Това нейе скоро работил –
излегуйе се, истеза се ко ялова
лисица, само я да се дигнем и
да га заватим. После излезе
и дзурну до козицете, върну
се, разръчка кавторат, тури
дърво и сабале пристави воду
за чай. Беше ми сумньив ка
завати кавторат, ама ка тури
воду за чаят, одма съм знала
дека йе нещо прегрешил и
съга се прави добар, да му
се не карам и да не окам по
ньега. Ама па я си реко – че се
правим на улаву, че га чекам
да изплюйе камичето. А он
се милка, заорачуйе друго, а
никико да каже кво га сърби.
Скъкче ме, ама търпим,
инатим се. Ка подручамо и он
тури воду за каве, я не мого
вишемка да издържим и му
реко.
- Бре Луле, знам те поубаво од мене. Де кажи кво
си прегрешил, па си гузан и
ме съга обикаляш ко маче
жежак качемак?
- Ма бабо, несъм нища,
пробръбня дедата, ама сам
забоварил да ти дадем писмо.
Ньекня ме срете пощарат
и рече дека у нашуту малу
само за тебе има писмо. Да
не шляпа по ляпчугат чък
до тука за йедно писмо, даде
ми писмото за тебе. И рече
баксузат, да не забоварим да
ти га дадем. Колка ме урече,
живина га изела. Ко га тури
у джепат, тека га забовари,
колка га у воду върльи. Чък
оцутра се сети. Я се зарадува
и му реко:
- Ма не ядуй дедо. Нийе смо
си у годинкье, забоварямо.
Ете да ме са питаш кво смо
ичера подручували, нема да
знам.
- Ма я се убаво сечам кво
съм правил ко дете, кво смо
овчарували и говедарували,
ко смо играли свинкьу, дълго
магаре, жмичку… А да се не
сетим за писмото – баш ме йе
много яд.
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Я му пай реко
да не ядуйе и узо
та одма отвори
писмото и гледам
– нейе твой рукопис. Ама нема
да погодиш кой ми пише!
Явля ми се Данча Шилото.
Баща му беше митничар, он
учеше с нас. Отиде на студийе
у Београд, там се запослил и
вечимка не йе доодил у нащо
село. Че ти га преразкажем
писмото, има и за тебе нещо.
Искарал пензию, станат
оставил на деца и се върнул
на село. Било му убаво. Имал
си комшийе, сбирали се,
играли карте, шах, дамбу.
Ама са кои помрели, кои се
поразболели и остали сами
с бабуту. Решил малко да
научи за нащият край, нали
най-убаве године му при нас
минуле. Слезал у град та узел
кньиге за нашите краища
и почел да чети. И пише ми
да му я одговорим, а ако не
знам, да питам тебе. Я скоро
нищо не знам од това що
питуйе, па те молим ти да му
одговориш. Питуйе, коя села
у наш край су най-стара, коя
су най-млада, ко су се окала у
старо време, прекърщавана
ли су? Питуйе йош коя села
носе или су носила имена
Победа, Устрем, Видлич,
Доброшево, Драгинац, Ефляк, Чифлик, Поткожане, Костовдол, Топлодол….
Ти си бая Мане повече
учил, а и това те много
занимаше йош ко ученика и
знам дека сигурно знайеш.
Одговори ми, я че пишем на
Шилото. А и мене си ме това
интерсуйе. Очу и я нещо ново
да знайем.
И друго те молим да ми
одговориш. Сън ме не вача,
нещо ми студено около сърце
откико не дойдосте при нас
за празниците. Плашим се да
се нещо лоше не йе десило.
Я знам дека ти ка нещо
обещайеш – обечано йе,
Че га направиш, па макър
чавкьете да полету с ногье
нагоре. Щом ви нема, знам
дека ви йе нещо усмело?
Ега су ви госйе дошли, ега
ви нейе усмело нещо със
здравлйето?
Айд у здравлйе и пиши,
немой да се исканюйеш.
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