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XXV редовно заседание на местния парламент в Босилеград

Приети финасовите планове на
местните общности и общинските
институции за 2020 година

Н

а 25-ото редовно заседание на
местния парламент съветниците
приеха финансовите планове на всички
37 местни общности в общината за 2020
година. Парламентът прие и решенията
за реализация на дейностите за зоохигиена и улично осветление на територията на общината, както и годишните
планове за работа заедно с финансовите планове за настоящата година на:
Народната библиотека „Христо Ботев”,
Детската градина „Детска радост”,
Културния център „Босилеград”,
Центъра за социални дейности, основното училище, гимназията, ученическото
общежитие, Спортния съюз на Община
Босилеград и на други институции и
организации, които директно или индиректно ползват средства от общинския
бюджет за реализация на дейностите си.
Местният парламент отново назначи
досегашния изпълняващ длъжността директор на Центъра за соци-

Тези дни на ГКПП „Градина”

ални дейности в Босилеград Предраг
Джорджевич на този пост.
По време на заседанието кметът
Владимир Захариев запозна съветниците с инициативата на общината за
изграждане на нов регионален път от
Босилеград до Владичин хан и изтъкна,
че тази инициатива е на общината, а не
на депутатката Невенка Костадинова,
която на заседанието на Републиканския
парламент представила инициатива
за изграждане на регионален път през
Власина, който от автомагистралата по
Коридор 10 да свързва общините от тази
част на Сърбия със съседните общини
в България и да се включва в автомагистралата Струма в Република България.
Кметът изтъкна, че екип от инженери в
общинската администрация вече е изготвил проекта, който той лично е предал
на президента Александър Вучич и на
държавния връх на Сърбия.
П.Л.Р.

Заловен контрабандист с
над 30 килограма хероин

М

итничарите и граничните полицаи
от ГКПП „Градина” предотвратиха
опит за нелегално внасяне в Сърбия на
30, 35 килограма хероин. Контрабандистът бил българин по националност на
възраст 44 години. Шофирал кола марка
„Ситроен Ц5”. Споделил, че пътува за
Хърватия, където уж работил.
В съобщението на Управлението
на митниците се набелязва, че митничарят, който пръв доближил до контрабандиста, забелязал, че той бил много

нервен, което представлявало сигнал
да изпратят колата му на проверка на
мобилен скенер. Уредът показал наличие
на нередностите – дрогата била укрита
на повече места в колата. Опакована била
в пакетчета с тегло от по половин килограм.
Дрогата била иззета, на контрабандиста първоначално бил наложен предварителен арест, след което се изправил
пред прокурора.
Б. Д.
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Присъства и председателят на
НС на българското малцинство
Стефан Стойков

П

редседателят на НС на българското
национално малцинство в Сърбия
миналата седмица присъства в Белград
на деветото заседание на Съвета за национални малцинства в Сърбия, на което
бе прието решение - образованието
да бъде определено като приоритетна
област за финансиране от Бюджетния
фонд за националните малцинства към
Министерството на държавната администрация и местното самоуправление
през 2020 година. За тази цел от републиканския бюджет ще бъдат отделени
30 милиона динара.
На заседанието, което председателства
премиерката Ана Бърнабич, присъстваха
и министърът на държавната администрация и местното самоуправление Бранко Ружич, Анамария Вичек,
държавен секретар в Министерството
на образованието, науката и технологичното развитие, Александър Гайович,
държавен секретар в Министерството на
културата, Чедомир Бацкович, помощник-министър на правосъдието, Велко
Одалович, генерален секретар в Министерството на външните работи, Сузана
Паунович, директорка на Канцеларията
за човешки и малцинствени права, както
и представители на всички национални
съвети на националните малцинства в
Сърбия.
На официалния сайт на правителството на Сърбия е обявено, че представителите на националните съвети са
посочили проблемите, с които се сблъскват техните сънародници, а като един
от най-острите е отбелязано забавянето в превода на учебници на някои от
езиците на националните малцинства.
Премиерката Бърнабич подчертала,
че в периода от предишната сесия са
предприети редица дейности и засилено сътрудничество със страните на
произхода на националните малцинства в много области, но все още има
място за подобряване на положението
на малцинствата. Тя казала също, че
Сърбия е начело на страните, не само в
Европа, но и в света, по изключително
високите стандарти, които е осигурила
за всички национални малцинства, които
живеят на нейна територия.
Заместник-председателят на съвета
и министър на държавната администрация и местното самоуправление
Бранко Ружич информирал членовете
на Съвета за реализираните дейности
през изминалата година и по-специално за прилагането на новите законови решения. Наред с други неща

той подчертал и какво е направено във
връзка с издаването на двуезични актове
за раждане с всички данни на езика и
писмото на националните малцинства
при вписването в Гражданската регистрация на родените, както и за създаването на Единно административно
обслужване, включително и за градовете
и общините, където предимно живеят
представители на националните малцинства.
Говорейки за отпускането на средства от Бюджетния фонд, министър
Ружич изтъкнал, че миналата година
на конкурса за финансиране на проекти
от областта на културата са били подадени общо 372 заявления, а средствата са
одобрени за изпълнение на 91 програми
и проекти, които допринасят за представянето и популяризирането на културното наследство на националните малциинства и добаил, че вървят подготовките за обявяването на конкурса за тази
година.
В дискусията по време на заседанието
участие взел и председателят на НС на
българското национално малцинство
Стефан Стойков.
„От името на Националния съвет и
на всички наши сънародници в Сърбия
най-напред изказах благодарност и
изключително удоволствие, че в момента
отношенията между България и Сърбия
са на историческия максимум, което в
изказванията си потвърждават, както
официален Белгарад, така и официална
София. Изразих желанието такива добри
отношения да продължат и занапред, от
което гражданите с български произход
в Република Сърбия се чувстват сигурни,
а това е от огромно значение за всички”,
изтъкна Стойков.
„Що се касае до четирите области,
в които НС има правомощия, мога да
кажа, че въпреки, че положението не е
идеално, от 2014 г. насам Националният
съвет е направил редица положителни
неща с подкрепата и съдействието на
републиканското правителство. Лично
считам, че предишния състав на НС, на
чието чело беше Владимир Захариев, и
сегашният състав на съвета, в областта на
образованието, културата, информиртането и служебната употреба на езика и
писмото са направили повече отколкото
през предишните 30 години. Надявам
се доброто сътрудничество между НС
и правителството да продължи и през
следващия период”, подчерта Стойков.
П.Л.Р.
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Лекция за пчеларите в Цариброд

Отравянето и болестите по пчелите
като главни теми

В

Цариброд тези дни бе проведена
лекция за местните пчелари. Изнесе я
председателят на Съюза на пчеларските
организации в Сърбия Родолюб Живадинович. Темите се отнасяха до отравянето и болестите по пчелите.
Пчелите са, каза Живадинович в началото на лекцията, най-добрите биоиндикатори, съответно, доколкото те заболяват и изчезват, това са показатели, че
се нарушава равновесието в природата,
че се появяват нови бактерии, предизвикващи различни болести, от които
един ден могат да страдат и хората.
„Доколкото в някоя среда няма пчели,
това е показател, че тази среда е замърсена”, констатира той.
В Сърбия, наблегна Живадинович,
несъвестната употреба на инсектицидите и пестицидите до голяма степен
наврежда на пчелите и влияе върху
добивите на меда. Междувременно са
внесени положителни изменения в съответния закон, които трябва да влязат в
сила наскоро, според които продажбата
на посочените химически вещества ще
се редуцира, съответно селскостопанските производители при купуването
им в аптеките най-напред ще трябва да
предоставят доказателства за площите
си под определени селскостопански, т.е.
овощни култури, каза той и добави: „Ние
трябва да се постараем да не се стигне до
пролонгиране на новите разпоредби, а
след това да продължим да се борим за
премахването на тези химически веще-

ства на черния пазар, имайки предвид,
че той е доста развит у нас.”
Според него населението на Сърбия е
известно с това, че предпочита да нарушава законите. Изтъкна, че е проблем
и това, че държавата няма достатъчен
брой инспектори в тази област и добави:
„Инспекторите главно са на граничните
преходи. Доскоро в цяла Войводина
имаше само 5-6 инспектори. Междувременно бяха приети още няколко, което
е положителен знак, но все пак и това е
малък брой.”
По-нататък Живадинович говори за
болестите по пчелите – американски
гнилец, нозематоза и вароатоза, и
посъветва пчеларите как да се борят
срещу тях. Основната теза в изложението
му все пак беше, че ефикасни вещества
за борба срещу тези болести още няма,
не са измислени, съответно проучванията на експертите относно болестите
и усилията им да създадат ефикасни
лекарства срещу тях продължават.
Нека да споделим впечатлението, че
„първият сръбски пчелар” по внушителен начин изнесе лекцията, която
продължи почти два часа. Очевидно бе,
че безупречно владее материята, а плени
и това, че често вмъкваше духовити,
остроумни и удачни шегички, с което
успя да запази вниманието на посетителите до самия край.
„Проявата организира сдружението
„Хармония Цариброд”.
Б. Д.

ПРОМОЦИЯ НА
„СКРИТИ СЕТИВА“

О

т Нишкия културен център заявиха,
че на 21 февруари ще се състои
промоция на книгата на българския
поет Едвин Сугарев – „Скрити сетива“.
Проявата ще бъде в малката зала на НКЦ
с начало от 19 ч.
В промоцията ще участват Алек-

сандър Костадинович – литературен
критик, Силвия Чолева – рецензент и
Велимир Костов – преводач на книгата.
Поетичен рецитал по стихове от
книгата ще изнесе Йелена Джорджевич,
актриса в нишкия куклен театър.
С.Дж.
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Анализ на състоянието на упражняване на
публичните правомощия на националните
съвети за периода 2014-2018 г.

П

редседателят на Националния съвет
на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков присъства
в Белград на представянето на доклада
на Омбудсмана на Сърбия „Анализ на
състоянието на упражняване на публичните правомощия на националните
съвети на националните малцинства за
периода 2014-2018 г.“. Проучването е
проведено от институцията на Защитника на гражданите през 2019 г. с подкрепата на мисията на ОССЕ в Сърбия, а
данните са събрани чрез стандартизирани въпросници.
В информацията, публикувана
на сайта на Защитника на гражданите се посочва, че при представянето
на доклада заместник-омбудсманът
Слободан Томич казал, че националните съвети на националните малцинства трябва да направят дейността си
по-достъпна за широката общественост, както и да разработят стратегии и
мерки, за да станат по-разпознаваеми за
обществеността. Той заявил, че резултатите от изследванията показват, че
през предишния период съветите са
използвали правомощията си най-вече
в областта на образованието и официалното използване на езика и писмото.
По думите му институцията на
Защитника на гражданите е получила
почти 1600 жалби от националните
съвети на националните малцинства
от 2007 г., че за 12 години са били подадени 209 препоръки, а през 2019 г. дори
24 препоръки. Най-често срещаните
оплаквания са свързани с вписването на
личните имена в регистрите за раждане,
упражняването на правото на образование, информация, култура и официално използване на езиците на националните малцинства, добавил той.
Помощникът на генералния секретар
на омбудсмана Ябланка Табаш заявила
на срещата, че анализът на данните
показва, че най-много инициативи,
становища и предложения от националните съвети на националните малцинства са изпратени през периода на

приемане на измененията в Закона за
националните съвети на националните
малцинства, Закона за защита на правата
и свободите на националните малцинства и Законът за официалната употреба
на езика и писмото 2018 г.
В специалния доклад се посочва също,
че националните съвети не проявяват
достатъчна инициатива за решаване на
въпроси в техните области на дейност и
че не могат да упражняват някои правомощия, тъй като нямат стандартизиран
език, или езикът на националното
малцинство не е включен в официална
употреба.
Шефът на мисията на ОССЕ в Сърбия
Андреа Орицио оценил, че подобряването на ефективността на съветите, тяхното професионално развитие
и вътрешната им организация са от
съществено значение. Засилената координация между националните съвети
на националните малцинства би дала
възможност за обмен на знания и
умения, което значително би подобрило
тяхната ефективност. Повечето съвети
на националните малцинства не включват напълно правните норми, предназначени да подкрепят културната
автономия на националните малцинства и недостатъчно ангажират техните
общности при оценка на нуждите на
общностите на място, каза Орисио,
посочвайки, че това е едно от основните
заключения в този доклад.
Председателят на НС на българското национално малцинство в Сърбия
Стефан Стойков заяви за нашия вестник,
че в дискусията си по време на срещата
е изказал благодарност към институцията Омбудсман и мисията на ОССЕ в
Сърбия за изключително изчерпателно
подготвения доклад, който ще бъде от
полза на всички национални съвети. „От
доклада се вижда на кое ниво сме били
през 2014 г., какво сме направили през
този период, а същевременно и да ни
послужи за премахване на грешките и
недостатъците”, подчерта Стойков.
П.Л.Р.

Републиканският парламент прие изменението за намаляване Босилеград
на избирателния праг

От пет на три процента

Р

епубликанският парламент прие
изменението на Закона за избор на
депутати и местни избори, внесени от
Парламентарната група на Сръбската
прогресивна партия.
Измененията предвиждат прагът за
предстоящите пролетни избори да бъде
три, вместо досегашните пет процента.
Прието е и изменението жените да бъдат
представени в местните и републикански
избирателни списъци с 40 процента,
което предложи депутатката от Демократичната партия Гордана Чомич.
Предварително Парламентарната
комисия прие и предложението на депутатката от СНС Мария Обрадович, което
предвижда между всеки пет кандидати в
реда в избирателните списъци (първите
пет места, вторите пет места и т.н. до
края), трябва да има поне двама кандидати, принадлежащи към пола, който е
по-малко представен в списъка.

В изменението е включено и предложението на председателя на Партията
на правдата и помирението Муамер
Зукорлич, което предвижда, че Републиканската избирателна комисия може, но
не е задължително, да търси потвърждение или становище на Националния
съвет дали някоя партия е малцинствена
партия.
Също така в изменението е включено
и предложението на Съюза на унгарците
във Войводина, според което политическите партии и коалициите на националните малцинства могат да участват в
разпределението на местата, дори когато
получат и по-малко от три процента от
гласовете, при което при разпределянето на мандатите ще се използва системата на най-голямо частно (количник) и
резултатите на малцинствените партии
ще се увеличават с 35 процента.
П.Л.Р.

В една част от общината е обявено
извънредно положение

В

Босилеградско продължава да е в
сила извънредно положение на част
от територията на oбщината, което по
предложение на Общинския щаб за
бедствени положения на 6-ти февруари
провъзгласи комeндантът на щаба,
кметът Владимир Захариев.
Бедственото положение бе обявено
поради обилния снеговалеж и силния
вятър, които във високите планински
села в подножието на планините Бесна
кобила, Църноок и Бела вода на места
са образували преспи от над два метра.
Извънредното положение е обявено за
12 села и то: Църнощица, Дукат, Караманица, Доганица, Ярешник, Назърица,
Горна Любата, Долна Любата, Мусул,
Барйе, Плоча и Гложйе.
В Общинския щаб за бедствени положения казват, че заседават постоянно
и че всички публични предприятия и
други общински институции са в най-висока степен на готовност. Подчертават, че

в момента машини и екипи на Публичното предприятие „Услуга” и Публичното предприятие за строителни площи
и пътища на Община Босилеград почистват главните и махленските пътища в
споменатите села.
- От обявяването на бедственото
положение е почистен пътя от Горна
Лисина до Плоча през Долна Ръжана и
Горна Ръжана, както и всички махленски
пътища в Долна Любата. В момента се
почистват махленските пътища в Горна
Любата, участъците от центъра на селото
към махалите Колчина гарина, Лавра и
Явор, както и отсечките от Горна Любата
към Мусул, Барйе и до входа на мината
„Благодат”. Тези дни един булдозер ще
замине към селата Църнощица, Дукат и
Гложйе, а ще започне и почистването на
пътните участъци в Ярешник, Назърица,
Доганица и Караманица.
П.Л.Р.
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Пресконференция на общинското ръководство в Босилеград

Представена инициативата
за изграждане на нов път
„Босилеград - Сурдулица Владичин хан”

От общинското ръководство заявиха, че изказват голяма благодарност към
министърката на строителството, транспорта и инфраструктурата Зорана Михайлович за проектите, които са реализирани в нашата община през миналата
година. Представителите на общинското ръководство подчертаха и че вече е договорена нова среща с министърката Михайлович, на която ще бъде обсъдена реализацията на инфраструктурни проекти в общината, за които вече сме предоставили
проектопредложения в министерството.
Общинското ръководство в Босилеград миналата седмица организира
пресконференция в заседателната сграда
на Общинската администрация, в която
учатваха кметът Владимир Захариев,
председателят на местния парламент
Славчо Владимиров, началникът на
Общинската администрация Миодраг
Якимов, представители на Службата
за строителство и инфраструктурни
проекти към Общинската администрация, както и председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан
Стойков.

Босилеград представлява властта, която
са избрали гражданите и тя действа
заедно с компетентните служби в общинската администрация, в които са ангажирани инженери и други специалисти.
Затова смятам, че когато госпожа Костадинова ще говори по някоя тема или
инициатива, свързана с нашата община,
би било най-добре предварително да се
консултира с общинското ръководство и
съответните служби в общинската администрация, които за редица проекти вече
имат задвижени инициативи и подадени
документи при съответните републикански институции.

Кметът и представителите на Службата за строителство и инфраструктурни проекти най-напред представиха
идейния проект на общината за изграждане на нов регионален път „Босилеград-Сурдулица-Владичин Хан”, който
да бъде свързан с новопостроената автомагистрала по Коридор 10.
Захариев между другото каза:
- Изказванията на депутатката
Невенка Костадинова, която на заседанието на републиканския парламент
представи инициатива за изграждане
на регионален път през Власина, както
и изказването във връзка с поставянето
на пътни табелки, предизвика недоволство при голям брой граждани в общината. Затова откровено задавам въпрос,
на кого са тези идеи и дали те представляват нейно лично становище и мнение,
понеже общината вече е предприела
редица дейности и e предоставила
проектопредложения и документи за
проекта. Искам да подчертая, че Община

Той още изтъкна, че отдавна се говори
за съкращаването на пътя през Власина
чрез изграждане на тунел, който да
започва от т. нар. „Черна точка” над
Божица, изграждането на нов мост над
Лисинското езеро и т.н. „Целта ни е да
реализираме отдавнашното намерение
на всички босилеградчани за изграждане на нов, по-добър път от Босилеград
до Владичин хан, който ще се свърже
с новопостроената автомагистрала по
Коридор 10”, подчерта той.
В изказванието си Захариев посочи:
„В момента, когато държавното ръководство в Сърбия начело с президента
Александър Вучич и премиерката Ана
Бърнабич планира реализацията на
Националния инфраструктурен план в
Сърбия до 2025 година, който предвижда
изграждането на голям брой нови
пътища и други проекти в областта
на инфраструктурата, общинското
ръководство, заедно с компетентните
служби изготви проектопредложение

за изграждане на нов път от Босилеград
до Владичин хан. Инициативата предоставихме на правителството още през
септември миналата година, а на 25
декември подадохме официално проектопредложение с планираните финансови средства за реализация на проекта,
за да може да бъде включен в Годишните
планове на министерствата, както и в
Националния инфраструктурен план в
Сърбия до 2025 година. Заедно с този
проект предоставихме и други предложения за инфраструктурни проекти,
като продължаване на асфалтирането на
регионалните пътища, изграждането на
кейове, асфалтиране на улици в града и
др. Искам да подчертая, че и на срещата
ми с президента Вучич на Бъдни вечер в
Белград разговаряхме за реализацията
на инфраструктурни и други проекти в
нашата община”, каза кметът.
Захариев още добави и че предложението за новия път до Владичин хан
никак не може да се нарича „Коридор
Власина”, тъй като „Ние настояваме да
избегнем Власина и да съкратим пътя с
изграждането на няколко тунела, а също
така и трасето с около 12 до 17 километра в сравнение със сегашния път.
Същевременно ще избегнем и голямата
разлика във височината и няма да изкачваме планината през зимата. Това ще
бъде Коридор „Босилеград - Сурдулица
- Владичин хан”, а ще бъдат построени

пътни отсечки, които ще свързват
новия път с туристическия комплекс на
Власина”, поясни кметът.
Инициативата за изграждането на
новия път „Босилеград - Сурдулица
- Владичин хан” подробно представи
строителният инженер Драган Димитров, който над двадесет години е ангажиран върху изграждането на пътища в
Босилеград и вътрешността на Сърбия.
Посочвайки участъците на картата, която
бе представена на журналистите, той
подчерта, че се предвижда изграждането
да бъде разделено на няколко отсечки и
то: от Босилеград до Горна Лисина; от
Горна Лисина до Божица; от Божица до
Топли дол и Сурдулица и от Сурдулица
до Владичин хан, където се планира да
се направи околовръстен път, за да се
избегне минаването през населени места.
„Планирано е изграждане на няколко
тунела, разширяване на пътното
платно, изграждане нов мост над Лисин-
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ското езеро... Всичко това ще доведе до
съкращаване на пътя от Босилеград до
Владичин хан за 12 до 17 километра и
разстоянието ще може да се изминава за
40 до 45 минути”, посочи Димитров.
Председателят на Националния съвет
Стефан Стойков говори за поставянето
на двуезични табелки на автомагистралата по Коридор 10, както и за поставянето на двуезични табелки на всички
регионални пътища в общината.
- Когато с г-н Захариев присъствахме
на откриването на Коридор 10 забелязахме, че на отклонението при Владичин
хан липсват табелки с надписи Босилеград и Граничен преход Рибарци.
Веднага от името на Националният съвет
и от общината отправихме иск до компетентните държавни институции това да
бъде поправено, а същевременно поискахме и да бъдат сложени двуезични
табелки на всички регионални пътища
в общината, което е в съответствие със
Закона за служебна употреба на езика
и писмото. Получихме положителни
отговори и надявам се много скоро по
Коридор 10 да бъдат поставени табелките с надписите Босилеград и Граничен
преход Рибарци. Що се отнася до поставянето на двуезични табелки на регионалните пътища в общината, мога да
кажа, че те вече са направени и тези дни
ще започне поставянето им”, изтъкна
Стойков и показа снимки на табелките
с двуезични названия на населените
места в нашата община. Той подчерта,
че изказва благодарност към правителството на Сърбия, че за първи път е
създадена възможност в Босилеградска
община да бъдат сложени двуезични
табелки на пътищата с названията на
населените места.
Даниел Миланов, ръководител на
проекта за поставяне на нови двуезични
наименования на улиците в града и село
Райчиловци, представи пред журналистите резултатите от този проект. По
думите му в рамките на проекта „Подобряване на осъществяването на правата
на българското национално малцинство
в Община Босилеград”, който общината
реализира с финансова подкрепа на
Съвета на Европа и Европейския съюз и
Община Босилеград, са изработени 153
метални табелки, които са поставили
екипи на Публичното предприятие за
строителни площи и пътища. Миланов
изтъкна, че жителите на 25 улици в с.
Райчиловци, които досега са били без
наименования, сами са се договорили и
са предложили названията на улиците.
Той посочи, че ще кандидатстват за
допълнителни средства, с които да бъдат
поставени такива табелки на всички
безименни и новопостроени улици в
Босилеград и Райчиловци.
Представителите на общинското
ръководство отговаряха и на въпроси на
журналистите във връзка с икономическото състояние и развитие на общината,
реализацията на редица проекти, като
„Рода Вода“, спортната зала, басейна,
реконструкция и изграждане на детската
градина, асфалтирането на регионалните
пътища и на улици в града, както и на
изграждането на туристически обекти,
организирането на фестивали и други.
Захариев говори и за актуалната
обстановка в областта на стопанството в
общината, както и за привличането на
нови инвеститори.
П.Л.Р.
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Стойков и делегация на Сдружението
Приключи реализацията на проекта
„Шопско оро” на среща с председателя „Малки училища в детската градина
на Скупщината на Град Панчево
в Босилеград”
14 февруари 2020 година

Председателят на НС на българското национално малцинство в Сърбия
Стефан Стойков миналата седмица
посети сдружението на нашите сънародници в Панчево „Шопско оро”. Представители на сдружението на българите
от тази част на Войводина запознаха
Стойков с досегашните си дейности,
както и с плановете и инициативите,
които смятат да реализират в бъдеще.
Председателят на НС и делегацията
на „Шопско оро” начело с председателя
на сдружението Зоран Райков бяха на
среща и при председателя на градския
парламент в Панчево Тигран Киш, на
която били разисквани начините и условията за финансиране на дейности и

НОВИНИ ОТ ОБЩИНИТЕ

проекти на нашия Национален съвет в
този град.
- Срещата бе крайно откровена,
конструктивна и приятелска. Доволен
съм, че г-н Киш прояви разбирателство
за исковете ни и заяви, че ще се ангажира
те да бъдат решени позитивно, каза
Стойков.
Той подчерта, че на част от територията на Град Панчево в служебна
употреба е българският език и писмото
и според Закона за служебна употреба на
малцинствените езици и писмото Град
Панчево има задължение да финансира
дейностите на НС и на българските сдружения.
П.Л.Р.

Босилеград

Конкурс за финансиране
на проекти на
граждански сдружения

О

бщинският съвет в Босилеград обяви
конкурс за проекти на граждански
сдружения през 2020 година, които ще
бъдат за финансирани или съфинансирани от общинския бюджет.
Конкурсът предвижда проектите
да бъдат от обществено значение и то
областта на туризма, селското стопанство, опазването на околната среда,
опазването на културните и исторически
традиции, културата, грижа за старите,
подобряване качеството на живот на
хората с увреждания и грижа за цивилни
инвалиди от войните.
Общият размер на средствата за
финансиране на проектите възлиза на 12
032 150 динара, а за всяка от областите са
определени поотделни суми.
Крайният срок за подаване на
проектни предложения е 13 февруари до

14 часа.
В срок от три дни след изтичането на
конкурса Комисията за разпределяне на
средствата към общината ще обяви предварителен списък на избраните проекти
и ще изготви проекторешение за избора
на проектите, които ще бъдат финасово
подкрепени от общинския бюджет. Това
проекторешение ще бъде предоставено
на Общинския съвет, който ще вземе
окончателно решение за избор на проектите.
Конкурсът е публикуван на уеб сайта
на Община Босилеград, а подробни
информации относно условията и
начина на кандидатстване в конкурса
заинтересованите могат да получат на
телефон 017/878 809.
П.Л.Р.

П

о повод официалното приключване на проекта „Малки училища
в предучилищното ведомство ”Детска
радост’ в Босилеград”, кметът Владимир
Захариев и координаторът на проекта
Даниел Зарев тези дни на всички заети
в детската градина връчиха униформи
с надписи на названието на проекта „Малки училища в предучилищното
ведомство ”Детска радост” в Босилеград”.
Този проект, който представлява част
от мерките от областта на популяционната политика, насочени към повишаване на раждаемостта и намаляване на
т. нар. „психологическа цена на родителството“, съвместно реализираха общината и детската градина със съдействието
на Кабинета на министърката без портфейл в правителството на Сърбия д-р
Пред заетите в детската градина
кметът заяви и това, че наскоро ще
започне изграждането на обект за
детски ясли и цялостна реконструкция
на съществуващите обекти на детската
градина.
- Общината изготви цялата проектно-техническа документация, а средствата за реализация на строителните
работи в размер на 102 милиона динара
ще финансира Службата за управление
на капиталните инвестиции на правителството на Република Сърбия. Републиканският парламент е осигурил
заем от Германската банка за развитие,
в който са включени и средства за
реализирането на нашия проект, каза
Захариев. Очакваме наскоро да бъде
обявен публичен търг за избора на
изпълнителя на работите, които ще
започнат тази пролет. Бих искал да
изкажа огромната си благодарност към
правителството и към компетентните
министерства на Република Сърбия,
понеже с изграждането на новия съвременен обект на детската градина ще се
създадат условия за качествен престой
и обучение на малчуганите в нашата
община”, подчерта кметът.

Славица Джукич Деянович. В рамките
на проекта бе оборудван детски кът в
Културния дом и бе изградена детска
площадка в двора, където възпитателките се грижат за обучение и забавление на малчуганите. Помещението и
площадката миналата година официално откри министърката д-р Славица
Джукич Деянович.
На срещата със заетите в детската
градина кметът Захариев изтъкна, че
е изключително доволен от ангажирането на целия персонал в реализацията
на мерките, предвидени в проекта. Той
добави, че общината и занапред ще се
старае за реализирането на проекти,
насочени към създаването на по-добри
условия за подрастващото поколение, за
младите брачни двойки и за повишаване
на раждаемостта.
Координаторът на проекта Даниел
Зарев, който е и член на Общинския
съвет, заяви, че стойността на проекта,
който през 2019 година съвместно са
реализирали Кабинета на министърката без портфейл в правителството на
Република Сърбия и Община Босилеград, възлиза на 1 335 000 динара. 953
571 динара е осигурило правителството,
а останалите 381 428 динара са обезпечени от бюджета на Община Босилеград.
Покрай „Малките училища в предучилищното ведомство ”Детска радост”, за
които са били ангажирани 4 възпитателки в детския кът в Културния дом,
в рамките на реализацията на мерки
в областта на популяционната политика, общината през последните две
години осигури и безвъзвратни средства
за купуване на машини и оборудване
за нуждите на млади брачни двойки
- селскостопански производители и
частни предприемачи, а бяха ремонтирани и няколко детски площадки в града
и селата, подчерта Зарев. Той добави, че
нашата община и тази година ще кандидатства с нови проекти за конкурса на
Кабинета на министърката без портфейл.
П.Л.Р.
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Делегация от Постоянната
конференция на градовете и
общините просети Босилеград

О

бщина Босилеград бе домакин на
делегация от Постоянната конференция на градовете и общините (ПКГО)
в състав: д-р Ясмина Танасич, началник
на Отдела по социални въпроси, Мая
Кнежевич Ромчевич, секретар по въпросите на образованието, културата, спорта
и младежта, и експерт-сътрудник на
Небойша Кръстич.
Заедно с кмета Владимир Захариев
на работната среща с делегацията от
ПКГО присъствали и Даниел Зарев,
член на Общинския съвет и координатор по проектите за Община Босилеград, Владица Манасиев, председател на
Спортния съюз на Община Босилеград,
Миодраг Якимов, началник на общинската администрация, и председателят
на Националния съвет на българското
национално малцинство в Сърбия
Стефан Стойков.
В рамките на дискусията за стратегическото планиране на запазването и
подобряването на общественото здраве
на местно ниво д-р Ясмина Танасич
информирала присъстващите за дейно-

стите, които ще бъдат проведени с цел
разработване и приемане на план за
обществено здравеопазване в Община
Босилеград. Планът предвижда и провеждане на семинари в Босилеград, Търговище и Прешево, в рамките на които ще
бъдат разработени конкретни дейности,
с цел да се хармонизира и подобри
междуобщинското сътрудничество в
областта на разработване на политики за
обществено здраве на градовете и общините.
Кметът Владимир Захариев заяви, че е
участвал в редица срещи, организирани
от ПКГО в областта на здравеопаването,
на които основна тема е била реорганизацията на Здравните домове и други
здравни институции, т.е. прехвърлянето
на учредителни права от общината на
републиката.
«Нашите усилия с подкрепата на
държавния връх и компетентното министерство накрая дадоха положителен
резултат, така че успяхме да осигурим
Здравният дом в Босилеград и занапред да съществува като самостоятелна

На международния панаир на туризма в Истанбул

Участва и СТЦ „Цариброд”

С

портно-туристическият център
„Цариброд” участва в 24-ия Международен панаир на туризма ЕМИТТ
2020”, който от 30 януари до 2 февруари
се проведе в най-големия турски град
Истанбул. Ведомството се представи в
рамките на щанда на Туристическата
организация на Белград, заедно с редица
туристически организации от над 20
градове и общини в Сърбия.
СТЦ „Цариброд” показа туристическите потенциали на общината,

както и новата си проява под название
„Пържено и Фунги фест”, което в Царибродско официално ще бъде промоцирано през средата на годината.
От ведомството съобщиха, че щанда са
посетили генералният консул и консулът
на Сърбия в Турция Ивана Пейович и
Йаков Роган, министъра на културата и
туризма на Турция Мехмед Нури Ерсой
и други гости, включително и многобройни журналисти.
Б. Д.

В Звонци се проведе заседание на Изпълнителния съвет на НС

Тазгодишното отбелязване на 3 март - Деня
на НС, ще се проведе в Цариброд

И

зпълнителният съвет на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия на 11 т.м.
проведе редовно заседание в Звонци.
Освен членовете на ИС, на заседанието,
което се състоя в помещенията на Националния съвет в Зонци, присъстваха и
председателят на НС Стефан Стойков,
зам.-председателят Славица Васов и
секретарят Игор Антимов.
Провеждането на заседанието на ИС
в Звонци е станало по инициатива на
председателя на ИС д-р Ангел Йосифов
и Иван Таков от Канцеларията на НС в
Звонци и член на Общинския съвет в
Бабшница.
След запознаването с дейностите на
НС в периода между двете заседания
членовете на ИС разгледали и приели
исковете за съфинансиране на определени проекти на сдружения на наши
сънародници от Звонци, Ниш и Панчево.
Изпълнителният съвет упълномощи
секретаря Игор Антимов за изготвяне на
задължителни актове на НС.
Членовете на ИС приеха реше-

нието 3 март - официалния празник на
българското национално малцинство в
Сърбия, тази година тъжествено да бъде
отбелязан в Цариброд. В рамките на
честването на празника ще бъде проведено тържествено заседание на НС, на
което ще бъдат връчени наградите на
най-успешните ученици от Цариброд,
участвали в миналогодишното републиканско съревнование по български език
и литература. Предвидено е членовете на
НС да поднесат цветя пред паметника на
Васил Левски в града и да посетят Основното училище „Христо Ботев”, където
на всичките 237 ученици от първи до
четвърти клас ще подарят мартеници. И
тази година НС ще осигури мартеници
и за всичките 218 ученици от началните класове в босилеградското основно
училище.
Председателят на Изпълнителния
съвет д-р Ангел Йосифов предложил да
бъде отправен иск към Министерството
на образованието на Сърбия и към
другите компетентни държавни институции, още един път да преразгледат

институция и да не бъде придружен към
някой от Здравните центрове в Пчински
окръг», каза Захариев и изказа особена
благодарност към държавния секретар
в Министерството на здравеопазването
проф. д-р Берислав Векич, който помогнал босилеградският Здравен дом да
продължи да работи като самостоятелна
институция.
На срещата са разисквани и въпроси,
свързани с подобряването на условията
в образованието, спорта и младежта в
нашата община. „Това са много важни
неща, които засягат предимно нашите
деца. Имат ли учениците транспорт от
вкъщи до училище, как живеят младите
хора, имат ли условия да спортуват...
Общината винаги се стреми да подобрява условията в тези области”, заяви
Захариев.
Мая Кнежевич Ромчевич заяви, че
ПКГО постоянно работи и за укрепване
на капацитета на градовете и общините
за упражняване на компетенциите в
областта на спорта, особено по отношение на системата за финансиране
на спорта, която да определи ясни
критерии за разпределяне на бюджетните ресурси и да определя организациите и институциите, които ще реализират дейностите.
П.Л.Р.

14 февруари 2020 година

Общината ще
организира
бизнес форуми
за привличане на
инвеститори

Oбщинското ръководство със съдействието на Стопанската камара на
Сърбия, Министерството на стопанството и Агенцията за развитие на
Сърбия, наскоро в Белград и в Босилеград ще организира бизнес форуми, в
които ще вземат участие вече заинтересовани и други потенциални чуждестранни и домашни инвеститори за
откриване на производствени цехове в
нашата община. Планирано е на форумите да бъдат представени видеопрезентации за бившите цехове на Кобос,
Чорапарата и на Завода за преработка и
сушене на овощия и зеланчуци, които са
собсттвеност на oбщината.
Във връзка с организирането на бизнес
форумите делегация от Стопанската
камара на Сърбия тези дни посети Босилеград и на място разгледа цеховете,
които oбщината планира да предостави
на потенциалните инвеститори.
П.Л.Р.

Първият български дипломат Екатерина Захариева:

ЩЕ СЕ ОТКИРЯТ ПРЕХОДИТЕ „БАНКЯПЕТАЧИНЦИ” И „САЛАШ-НОВО КОРИТО”

Ш

ефът на българската дипломация
Екатерина Захариева тези дни
заяви, че България настоява за изграждане на два гранични прехода със
Сърбия, за което вече са подписани договори между двете страни. Това са преходите „Банкя-Петачинци” и „Салаш-Ново
корито”. Тя добави, че евентуалното
откриване на прехода Трекляно няма
да намали пътуването между Босилеград и Кюстендил, нито пък ще подобри
връзката между Босилеград от едната и
Кюстендил и София от другата страна на

границата.
Захариева каза и това, че Министерството на външните работи на България
винаги е подкрепяло идеите за изграждане на гранични преходи, които ще
допринесат за развитието на стопанството и туризма, но решенията за това
се вземат на междуресорни заседания
по време на разискване на въпроси
за граничен контрол, в които вземат
участие и представители на други институции.
Б. Д.

решението за закриване на Основното
училище „Братство” в Звонци, в което се
учат деца с български произход, а което
Националният съвет миналата година
провъзгласи за училище от особено
значение за българското национално
малцинство. И жителите на Звонци са
недоволни от решението за закриване на
училището.
- Става въпрос за малцинствено
училище, което е със специален статут
и никак не трябва да бъде закрито. От
друга страна, доколкото се закрие училището в селото, учениците ще бъдат
принудени да пътуват на училище с
автобус по 26 километра в едната посока
до Бабушница, изтъкна д-р Йосифов.
Стойков заяви, че Националният

съвет и Община Бабушница заедно ще
отправят допис до Министерството на
образованието, науката и технологичното развитие, да смени решението и
училището да не бъде закрито. Изпълнителният съвет прие и предложението на
зам.-председателя на НС Славица Васов
да бъдат поставени табелки на офисите
на Националния съвет в Босилеград,
Цариброд и Звонци.
След заседанието представителите на
Националния съвет имали среща с кмета
на Звонци Милан Йосифов. Стойков
изтъкна, че е изключително доволен от
посрещането на любезните сънародници, които са истински пазители на
българската култура и традиция.
П.Л.Р.
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Разговор с управителя на Митницата в
Цариброд Саша Арсенов

М

итницата в Цариброд лани в
бюджета вкара 6, 37 млрд. динара
Г-н Арсенов, каква е генералната Ви
оценка за работата на Митницата в
Цариброд през 2019 г.?
- Генералната ми оценка е, че
дейността на Митницата в Цариброд
през миналата година беше твърде
успешна. За това красноречиво говори
сведението, че лани от такси инкасирахме един милиард динара повече в
сравнение с по-миналата година, съответно през 2018 г. от таксите в републиканския бюджет вкарахме 5, 323, а лани –
6, 372 милиарда, което прави увеличение
от около 20 на сто.
Какво е съотношението между
митническите нарушения с изземането на стоките, които сте регистрирали на прехода през посочените две
години?
- Лани регистрирахме повече митнически нарушения. Съотношението на
нарушенията е 78 спрямо 58. Стойностите между задържаните стоки през
2018 и 2019 г. приблизително са еднакви.
Каква е сумата на чуждите валути,
които несъвестните пътници щяха
нелегално да пренесат през границата?
- Когато става дума за извършените
нелегални опити за внасяне или изнасяне
на валути от или в страната, интересното
е, че и през двете години регистрирахме
по 38 нарушения. Общата сума на паричните глоби, които несъвесните пътници
трябваше да заплатят заради нарушенията, лани възлизаше на 1 475 000
динара, което е със 125 хиляди динара
по-малко в сравнение с 2018 г. Общата
стойност на валутите, след конвертиране в динари, за двете посочени години
е почти същата. Забелязваме обаче, че
лани са иззети значително по-малко
евро в сравение с 2018 г. - съотношението
е 1 600 000 в 2018 г. спрямо 667 000 в 2019
г., но затова лани са забелязани повече
нелегални опити за пренасяне на други
валути, включително и щатски долари.
Що се отнася до нелегалния трафик
на други ценни предмети...
- Както и всяка година, така и през
миналата регистрирахме опити на нелегално пренасяне на златен и сребърен
накит. Иззехме 7, 23 килограма такъв
накит, чиято обща стойност възлиза
на около 15 милиона динара. Броят на
иззетите кутийки цигари през миналата година бе значително по-голям в
сравнение с 2018 г. Иззети бяха общо 148
040 кутийки, докато през 2018 г. броят
им бе 16 000. Специално внимание бих
отделил на изземането на 8, 12 килограма хероин. По-миналата година бяха
иззети 992, 35 грама на този вид дрога.
Особено впечатлява факта, че по-лани
иззехме 35, 5 грама наркотици от вида
екстази, докато лани чак 26, 66 килограма. Митничарите предотвратиха
опит за нелегален трафик на 12, 8 килограма стари метални монети. Интересен
бе и случая с изземането на определено
количество човешка коса, предназначена за правене на прически. Заслужава
да се отбележи и изземането на уреда,
известен като „Ливанска примка”. Бих
посочил и предотвратяването на опита

през границата да се пренесат светите
еврейски предмети - свитък и Тора.
Какво показа проучването във
връзка с тези еврейски предмети?
Оригинални ли са?
- Ами, още нямаме окончателни и
официални сведения за оригиналността
им. Проучването май все още е в ход.
Знаем единствено, че неофицално се
говореше, че стойността на тези ценни
еврейски предмети, естествено в случай
да са оригинални, възлиза на около 590
хиляди динара. Във връзка с предотвратяването на трафика на предметите нека
да отбележа факта, че в сравнение с 2018
г. лани сме регистрирали 24 нарушения
повече или общо 78. Що се отнася до
стойността на задържаните, съответно,
както правилно и официално би трябвало да ги наречем, задържаните стоки,
през 2019 г., тя е била малко по-ниска
в сравнение с 2018 г., но стойността на
глобите за извръшителите, т.е. пътниците, които възнамеряваха тези стоки да
пренесат през границата, лани са били
по-големи с един милион динара.
Рекордна ли беше миналата година
според броя на пътниците, които
преминаха през прехода „Градина”?
- Не, не беше рекордна. Предполагам, че причината е в това, че автомагистралата по Коридор 10 в Сърбия
още не беше завършена докрай, докато
България започна да изгражда своя
участък от автомагистралата по същия
коридор. Следоваелно тези фактори
може би предизвикаха известно недоумение при пътниците по кои пътища
би било по-удачно да се движат, за да
биха стигнали до границата между двете
държави. Нека да отбележа, че лани през
прехода „Градина” минаха 5 686 428,
а през 2018 г. 6 253 430 пътници. Регистрирано е обаче, че лани са преминали
повече автобуси, ТИР-ове и мотоциклети. Ето, примерно, когато става дума
за ТИР-овете, броят им е бил с 10, 29 на
сто по-голям в сравнение с 2018 г., съот-

ветно, изказано с конкретни абсолютни
цифри, съотношението е било 370 290
през 2019 г. спрямо 335 762 през 2018 г.
Притесняваха ли се, г-н Арсенов,
несъвестните пътници от факта,
че през последните години ГКПП
„Градина” регистрира изключителни
успехи в предотвратяването на нелегалния трафик, поради който факт
съзнателно го отбягваха? Какво е
мнението Ви по въпроса?
- Ами, съществува вероятност определен брой контрабандисти да са
се притеснявали от този факт и са
отбягвали прехода „Градина”, поради
причината, която посочихте.
В края на миналата година по
случай празника на митничарите - Св.
Матей, организирахте тържество в
Митницата в Цариброд. „Падна” ли и
някоя награда?
- Вижте, Митницата ежегодно организира тържество за настоящите си и
бивши работници по случай празника
ни, но награди няма компетенция да
връчва, тъй като по тези въпроси решава
Управлението на митниците. Събрахме
се да се видим и пообщуваме. И да
покажем на пенсионираните митничари,
че не сме ги забравили.
Викате ли на празнка и журналисти,
за да напишат текст и да Ви заснемат?
Ето, на мен какво ми липсва? Мимоходом нека да питам и това хубаво ли
ядене и пиене предлагате по случай
празника Ви?
- Ха, ха... Ами, празничната ни трапеза
е постна, ако Ви пасва...
Шегувам се, разбира се! Във всеки
случай от името на „Ново Братство”
Ви благодаря за разговора и Ви пожелавам много успехи в по-нататъшната
работа.
- Благодаря и на вас. Поздрави за вас,
заетите във фирмата, както и за читателите на вестника ви.
Разговора проведе: Б. Димитров
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Нови пътни такси
за движението по
магистралите

Цените на пътните такси по републиканската пътна мрежа в Сърбия са
актуализирани на електронната страница на ОП ”Пътищата на Сърбия”,
както и промени в пунктовете за
тяхното заплащане.
Те важат за новооткрития Коридор 10:
Залцбург – Любляна – Загреб – Белград –
Ниш – Скопие – Велес – Солун.
По маршрута Белград - Цариброд,
вместо досегашните четири, ще функционират само два пункта за заплащане на
пътни такси.
В международната магистрала в
областта на град Ниш е пусната в
действие затворена система от четири
пункта за заплащане на такси, която
разпределя таксуването по основните
направления Белград - Цариброд и
Белград - Прешево.
Актуалните пътни такси по основните
направления за пътуване са, както следва:
- За МПС до 3500 кг по маршрута
Цариброд - Белград – 1290 сръбски
динара или 11 евро;
- За МПС над 3500 кг по маршрута
Цариброд - Белград – 7720 сръбски
динара или 65,50 евро;
- За МПС до 3500 кг по маршрута
Белград - Шид (за Хърватия) – 410
сръбски динара или 3,5 евро (отчитането
започва от пункта за заплащане Шимановци);
- За МПС над 3500 кг по маршрута
Белград - Шид (за Хърватия) – 2530
сръбски динара или 21,5 евро (отчитането започва от пункт за заплащане
Шимановци);
- За МПС до 3500 кг по маршрута
Белград - Суботица (за Унгария) – 630
сръбски динара или 5,5 евро (отчитането
започва от пункт за заплащане Стара
Пазова);
- За МПС над 3500 кг по маршрута
Белград – Суботица (за Унгария) – 3740
сръбски динара или 32 евро (отчитането
започва от пункт за заплащане Стара
Пазова);
Въведени са санкции за пътуващите
в следните случаи:
- загубване или повреждане на получаваната магнитна карта за таксуване;
- забавяне на плащането на таксата
повече от 24 часа;
- представяне на използвана магнитна
карта за таксуване.
Наказателна такса, която се дължи в
гореспоменатите случаи, е за най-дългия
маршрут от автомагистралата.
В случай на пътуване само в района на
Ниш и използване на един и същ пункт
таксуването е в размер на 40 динара.
Обработи: С.Дж.

Нови работни
места в TIGAR

О

т компанията Tigar Tyres в Пирот,
чийто собственик е компанията
MICHELIN, заявиха, че през тази година
ще бъдат открити 300 нови работни
места. Засега в завода работят 1400 работници. Миналата година са произведени
13,2 милиона гуми, които са отправени за
продажба към 700 световни дестинации.
Директорът на Tigar Tyres Игор Земит
заяви, че миналата година е само още
една поредна успешна за компанията.
Той изтъква, че все пак работниците са
тези, които са същността на компанията
и тяхната ефективност и екипна работа
допринасят за качественото производство.
С.Дж.
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Нова звездичка на литературното небе

Н

еотдавна литературното творчество на Царибродско стана по-богато с още една книжка - излезе от
печат първата стихосбирка на Драгица
Алексов, учителка от Цариброд. Книжката е със заглавие „Усмихни се“ и като
че ли в днешния забързан и бурен живот
ни призовава да спрем и да променим
течението в друга посока. За начало е
необходима само една усмивка – тя не
ни коства нищо, а струва скъпо, тя не
отнема от онзи, който я дава, а обогатява оня, който я получава. Скромната
и нежна, а същевременно и енергична
учителка, казва, че стиховете е писала
за собствената си душа. Някои чувства
и впечатления е втъкала в стиховете си,
които често чела на близките и на някои
колеги, които я насърчили да издаде
първата си стихосбирка. Учителката-поетеса откликна на молбата ни да я представим на нашите читатели.
-Уважаема Драгица, с учителствуването се занимавате вече 28 години,
кога поезията стана част от Вашия
живот?
Още като ученичка и студентка много
обичах да чета книги и да пиша стихотворения и свободни съчинения. Преди
няколко години написах стихотворение
на една от любимите ми колежки по
повод рождения й ден. След това едно
време писах всекидневно.

- Защо избрахте именно поезията,
- Кога пишете, намира ли време
тъй като се смята за най-трудната един учител за писане и откъде
форма на литературното изкуство?
черпите вдъхновение?
Обичам песни, стихове, приказки,
Пиша, когато нещо ме трогне дълбоко
или ме фасцинира, а също така и ако
Издател на стихосбирката „Усмихни ми харесат думите и мислите, които
се“ на Драгица Алексов е Народната проблясват в дадения момент. Не е
библиотека „Детко Петров“ в Цари- проблем времето, когато има молив и
брод. Редактор е Албена Милев. За хартия.
илюстрациите и оформлението на
- Коя е основната тема във Вашите
кориците се погрижила Анджелия стихове?
Ранджелов, а сестра й Емилия
Обичам цветята, хората... цялата
Ранджелов е рецензент и лектор.
природа. Хубост има навсякъде около
Авторката Драгица Алексов е родена нас, иска ми се да я видят всички. Постопрез 1967 г. в царибродското село янно се сблъскваме с проблеми и недоКуса врана. Основно училище е завър- разумения. Ако ги разберем, по-лесно
шила в родното си село и в с. Трънски ще ги преодолеем. Понякога не знаем
Одоровци, където започнала да прак- какво да правим със собствените си
тикува и учителската си професия. чувства, а камо ли с чувствата на хората
Завършила е Педагогическа академия около нас. Ако успеем да ги разгадаем,
във Враня и Педагогика във Великотъ- тогава и по-лесно ще се справим с тях.
рновския университет „Св. св. Кирил
- Казахте, че все още не е организии Методий“, Р България. Омъжена е и рана премиера на книгата Ви, известно
има двама синове и една дъщеря, която ли е кога тя ще се състои?
я дарила с внук. В момента учителПремиерата би трябвало да се състои
ствува в Основното училище „Христо в скоро време в Народната библиотека
Ботев“ в Цариброд.
„Детко Петров“. Обещавам да ви осведомя навреме за детайлите.
разкази, хубави думи и изрази. За мен
- Благодаря, че приехте поканата ни
поезията е нещо прекрасно, нещо възви- за представянето на Вашата стихосшено. В определен момент мислите ми бирка в нашия вестник. Пожелаваме
просто започват да бликат като извор, Ви още много стихове, защо не и на
български език, тъй като тази е на
вземам химикал и ги записвам.

Допитване сред бъдещите кандидат-студенти в Босилеград

Почти всички искат да продължат
образованието си в българските ВУЗ-ове

Д

анните от допитването, което сред
четвъртокласниците в босилеградската гимназия проведе oбщината със
съдействието на Гимназията, сочат, че и
тази година почти всички планират да
продължат образованието си в българските ВУЗ-ове. В допитването се включиха 52-ма четвъртокласници, а наймного от анкетираните са се определили
за медицинските науки и за информатика и компютърни науки.
В общината узнаваме, че от правото
да кандидатстват за записване във
висшите учебни заведения в Република
България по Постановление № 103

планират да се възползват и петнадесетина младежи с български произход
по потекло от Босилеградско, които
живеят или са завършили средно образование във вътрешността на Сърбия.
Освен кандидат-студентите, заявки да
продължат образованието си в някой
от българските ВУЗ-ове са подали и
няколко лица за обучение в магистърска
степен и един кандидат за докторантура.
Както и предишните години, данните
от допитването ще бъдат изпратени до
Министерството на образованието и
науката на Репубика България, с цел да
бъдат взети предвид желанията на бъде-

щите кандидат-студенти при разпределянето на местата по определени специалности.
Помощник-кметът на Община
Босилеград Стефан Стойков особено
подчерта, че поздравлява решението
на Министерския съвет на Република
България за освобождаване от такси за
обучение на всички студенти от българската диаспора, включително и на българите от Република Сърбия.
- За пореден път искам да изкажа
голяма благодарност към Българската
държава, Министерството на образованието и науката на Република България,
Държавната агенция за българите в
чужбина, както и към всички ВУЗ-ове, в
които са следвали и в момента следват
студенти от Босилеград, за грижата и
съдействието при записване на нашите
сънародници, казва Стойков. Общината

Мултинационално състезание за най-добра
домашна наденица

С

едмото по ред традиционно
гастротуристическо мероприятие
“Белоблатска наденица“ (сърб. „Кобасицияда“) ще се проведе на 16 февруари в
Бело Блато, село край Зренянин. Населението му наброява 1000 души, които

по народност са словаци, унгарци,
сърби, българи, румънци и роми. Участниците в проявата ще се състезават за
титли най-добра домашна наденица и
най-добра домашна ракия.
Очаква се тази година Бело Блато

да събере рекорден брой състезатели
и посетители. Домакините ще предлагат на посетителите пресни домашни
наденици, пръжки, дробчета с чесън,
традиционни белоблатски „паприкаш“,
сърми, кисело зеле, домашна ракия и
вино, както и различни домашни сладки.
Освен екипното състезание ще има
и изложение за продажба на месни
продукти, ракия, вино, сирене, сладки,
мед и др.
Организаторите са приготвили и
богата културна програма.
За повече информации и заявления за
участе звънете на тел. 063/1797639
Организатори на мероприятието са
„Сдружението на готвачи аматьори Бело
Блато“ и ТО Зренянин, Агенцията за
маркетринг БИН Маркетинг с подкрепа
на град Зренянин.
С.Дж.

сръбски.
Обичам и двата езика, нищо не
е изключено. Благодаря и на вас, че
смятате за нещо важно и моята стихосбирка! Късмет и здраве на всички!
Нека приключим с откъс от стихотворението „Кръстопът“
Кръстопът е.
Пътища познати и непознати.
Кръстосват се.
Виниги има достатъчно причини
да тръгнеш по нов път,
и съвсем достатъчно да не тръгнеш по
него....
Д. Х.
ще продължи да оказва безплатна логистична помощ и съдействие на всички
кандидат-студенти от Босилеград и от
вътрешността на Сърбия, които възнамеряват да се запишат в някой от ВУЗовете в Р България. Логистичната помощ
подразбира осигуряване на безплатни
учебници по български език и история
за подготовка на кандидат-студентския изпит, осигуряване на безплатни
обучения и подготовки преди кандидат-студентския изпит, съдействие и
безплатен транспорт при обезпечаване
на документи, необходими за кандидатстване, и други услуги, изтъкна той.
Стойков посочи и че общината оказва
логистична помощ и съдействие и на
кандидат-студентите, които възнамеряват да се запишат в някой от университетите в Сърбия.
П.Л.Р.

Проява в НБ „Детко Петров”

Литературна
вечер, посветена
на Кая Панчич
Миленкович

В

сряда в Народната библиотека „Детко
Петров” в Цариброд се проведе литературна вечер, посветена на авторката
от Пирот Кая Панчич Миленкович. Тя
е публикувала няколко стихосбирки.
Освен поезия, пише и лирическа проза.
Родена е преди 62 години в пиротското село Рагодеш. Завършила е социология във Филосовския факултет в Ниш.
Живяла е и работила в град Урошевац в
Косово и Метохия от 1987 до 1999 година,
след което се е завърнала в Пирот, където
се е подвизавала като журналист в
тамошния седмичник „Слобода”.
Получател е на няколко награди,
някои от които са: „Драгойко Дудич”,
„Косовски божур”, „Венедикт Црепович”
и др.
Б. Д.
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14 февруари 2020 година
Посрещането на Бога в храма – Сретение Господне

Сърбия отбелязва и Деня
на държавността

О

т древност на 2/15 февруари се празнува едно знаменателно събитие
- празникът се нарича „Сретение“ т.е.
среща, защото праведният Симеон
посреща Богомладенеца в храма и по
Божие вдъхновение изрича пророчески
думи. Традицията новороденото да
посети храма Господен на 40-ия ден се
спазва и до днес. Това е денят, в които се
четат очистителни молитви на майката.
Нека посочим, че само един от евангелистите, св. апостол Лука, отразява
това важно събитие, пряко свързано с
рождението на Младенеца Исус Христос.
Мария и Йосиф спазват старозаветната
традиция. Според еврейския обичай на
40-ия ден те занасят Младенеца в Йерусалимския храм. По това време в града
живял благочестивият старец Симеон,
който съгласно преданието е един от
70-те преводачи на старозаветния текст
на Библията от еврейски на гръцки
език. Църковното предание разказва,
че праведният старец Симеон, когато е
приел Господа в своите ръце, бил на 360
години.
370 г. преди раждането на Господ
Христос египетският цар Птоломей II
Филаделф пожелал да има превод на
светата еврейска книга на гръцки език.
Затова той се обърнал към първосвещеника Елеазар в Йерусалим и го помолил
да му изпрати седемдесет учени, мъдри
и свети хора, за да му преведат Библията
на гръцки език. Сред тези мъдри хора
бил и праведният Симеон Богоприимец.
Те се заели с това велико и свято дело. И
когато св. Симеон, превеждайки пророк
Исаия, стигнал до стиха в седма глава,
където пророкът казва: Ето, Девицата ще
зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат
името Емануил (Ис. 7:14), той спрял.
Девицата ще роди Син – точно така
гласели библейските думи. Не, аз ще
напиша млада жена. И когато искал да
заличи с нож тази дума, му се явил ангел
и му наредил да спре. Не пипай това,
то е пророчество, което ще се изпълни.
Преведи го точно както е пророкувано:
Девицата ще роди Син. А това наистина
ще се случи и ще се сбъдне. И затова, че
се усъмни, ти лично сам ще се увериш и

ще останеш жив на земята в тяло дотогава, докато с очите си не видиш Спасителя на света. Старецът послушал нареждането и превел написаното точно.
Минали много, много години, а
старецът живеел в Йерусалимския храм,
чакайки да се изпълни обещанието. И
когато минали всички тези години, в
четиридесетия ден след Своето раждане,
Господ Христос бил донесен в храма и
Дух Свети, Който бил в светия старец,
му казал да отиде в храма и да приеме
Господа, Спасителя на света. Когато той
влязъл, видял между народа Пресвета
Богородица, която държала в своите
обятия Чедото, видял около тях светлина
и ореоли около главите им. Бил съвсем
наясно, че това е Спасителят на света.
Удостоил се с това да види Спасението на
света, спасението, което идва от Спасителя, както освещението идва от светлината. Той по Божи дар видял цялата
Христова Църква, всички хиляди и
хиляди, милиони и милиони хора, които
се спасяват чрез това малко Дете, Което
той е взел в обятията си, малкия Иисус
Богочовека.
И тогава той произнесъл и друго
пророчество. Обърнал се към Божията
Майка и й казал: «Ето, Тоя лежи за
падане и ставане на мнозина в Израиля
и за предмет на противоречия, и на сама
тебе меч ще прониже душата, – за да се
открият мислите на много сърца» (Лук.
2:34-35). Защото той видял Кръста, видял
как разпъват на Кръста Господ Христос,
а Божията Майка стои при Кръста.
Гледал и видял как забиват гвоздеи в
Неговите свети ръце и нозе. И това било
оръжието, което проболо душата на
Пресвета Богородица, тази огромна тъга
за Сина, за часа на Неговото страдание за
спасението на света. Праведният Симеон
Богоприимец е видял Богочовека, видял
е единственото Човешко същество в историята на човешкия род, което е по-силно
от смъртта, по-силно от дявола.
Освен св. Симеон, още и пророчица Анна познала в Младенеца Иисус
обещания Месия. Анна овдовяла млада,
но не се омъжила втори път, а се посветила на служение на Бога, намирала се
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постоянно в храма и очаквала с твърда В царибродската галерия
вяра идването на Спасителя. Като видяла
Исуса, тя започнала да слави Бога и да
говори за Младенеца на всички, които
очаквали избавление чрез Месия –
Христос.
Христовата църква причислила
Сретение Господни към дванадесетте
велики празници в годината, а на другия
ден след този празник чества паметта на
свети Симеон Богоприемец и на пророчица Анна.
Св. Симеон Богоприимец, наистина
велик пророк, е удостоен да държи в
своите свети и чисти ръце Младенеца,
Спасителя на света. Каква чест и радост,
която никога няма да се отнеме от този
свят праведник. Той е силен помощник
на всички, които вървят след Христос,
които вярват в Него. Той вдига, падналите в грехове.
За да се изпълни и над нас неговото
сладко пророчество и ние да видим
Спасението на този свят, и ние да преживеем своето спасение от греха, смъртта и
дявола, нека благият Господ чуе всички
наши молитви, отправени към Пресвета
Богородица и св. Симеон Богоприимец,
Галерията „Методи Мето Петров”
нека ни спаси от всеки грях, от всяка
в Цариброд посетителите могат да
смърт и от всеки дявол, и да ни дари
видят
картини от миналогодишния
вечен живот.

Изложба на
творби от
миналогодишния
пленер „Сичево”

В

56-ти пореден художествен пленер
„Сичево”. Експонирани са картини
на следните художници, участници в
проявата: Никола Вукосавлевич, Александър Цветкович, Милица Ракич,
Биляна Кекович, Павле Попович,
Михаела Иванова, Гюзепе Гонела,
Милена Тошич, Борис Еремич,
Вукашин Станкович и Владица Ристич.
Галерията „Методи Мето Петров”
традиционно на царибродската
публика представя творби от този
най-стар в Сърбия художествен
пленер. Официално откриване на
проявата този път изостана, тъй
като, както разбрахме от управителя
на галерията Зоран Андонов, през
зимния период вече не е практика да
се откриват такива прояви и в други
галерии.
На посетителите се предлага каталог
за пленера и за изложбата, печатан от
Галерията на съвременното изобразително изкуство в Ниш. В него е помеЧестит празник на всички християни! стен текст, чийто автор е Радмила
Подготви Д. Христова
Костич. Тя оценява, че „мотивите на
Сичевашкото дефиле и през 2019 г.
са представлявали силен импулс или
повод за разработване на множество
идеи и оформения на широк деапазон
от художествено сътворяване, съответно като някакъв вид диалог между
ходужници от различни поколения,
художествени определения и стилове.”
Костич заключва, че „много от участниците в проявата са се фокусирали
по пряк начин върху отношението
между човека и природното обкръжение, миналото и действителността,
в разултат на което различните начини
на наблюдение, както и различните
начини на четене на визуалните
информации са образовали нови,
свежи художествени изкази”.
По време на миналогодишния
пленер в Сичево са създадени 23
творби.
Б. Д.

В деня на празника Сретение
Господне Сърбия чества и своя национален празник - Деня на държавността. Празникът е определен поради
две важни за страната исторически
събития, станали именно на Сретение
Господне – 1804 г. в Орашац е започнало Първото сръбско въстание, когато
вождът Караджордже Петрович вдига
народа на въоръжена борба за освобождение от турците. По-късно през 1835
г. в Крагуевац е приета първата конституция на Сърбия.
По повод празника в Белград ще
бъде извършена почетна артилерийска
стрелба, държавният глава Александър
Вучич ще връчи отличия на заслужили лица и институции, а ще бъдат
положени венци и цветя пред паметника на Караджордже в мемориалния
комплекс Орашац, край Аранджеловац, където на 15 февруари ще се
състои и централното тържество по
повод Деня на държавността.
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Приключи първото полугодие за училищата в Сърбия

Т

ъй като приключи първото полугодие от учебната
2019/2020 година, удобен момент е да се направи
равносметка за постигнатото до тук и да се определят насоките
за по-нататък. Общата оценка в ОУ „Христо Ботев“ в Цариброд
е мн. добър 4,03, което е изключително добро постижение, но
нека видим какво сочат и останалите данни. От общо 463-ма
ученици от I до VIII клас първото полугодие с положителен
успех са завършили 401 (или 86,61 %), а 62-ма (13,39 %) са със
слаби бележки. Поведението на 450 ученици е примерно (5), 7
са оценени е мн. добър (4) и 6 - с добър (3). Отсъствията в сравнение с миналата година са се увеличили, учениците са отчели
общо 15 965 отсъствия, от които 15 837 са извинени, а 128 неизвинени.
Директора на ОУ „Христо Ботев“ Катарина Симеонов
помолихме да сподели своето становище във връзка с края на
първото полугодие пред нашия вестник. Г-жа Симеонова ни
разказа следното:
„Всички членове на учителския съвет имахме удоволствието
да чуем отчетите на всички координатори и председатели на
тимовете, на съветите в училището и на компетентните органи,
и мисля, че мнението на всички ни е, че първото полугодие
приключи не само статистически с оценката мн. добър, но
тя важи и във всяко едно отношение. Разбира се, винаги има
място за подобрение и заедно с всичките компетентни органи
ще продължаваме да търсим начини за още по-качествена
работа. Можем да кажем, че план-програмата е реализирана
напълно, даже има много дейности, реализирани според изискванията в даден момент“, каза Симеонова.
Тя поясни, че всичките преподаватели се стараят работата
си да вършат по възможно най-добрия начин и подчерта,
че тази година е особена и се работи и повече отколкото се
изисква, тъй като се отбелязва великия юбилей – 150 години
на основното образование в Цариброд. Във връзка с юбилея
Симеонова изтъкна дейността на тима, който направи
музейна сбирка в училището. „Заслугата за музейната сбирка
е на преподавателките Светлана Стоянова и Весна Андреевич,
както и на члена на техническия персонал Ивица Величков,
които по този повод бяха удостоени с грамоти. В училището
има още колеги, които се стараят и работят по отбелязването
на юбилея, но те ще получат похвалите си към края на учебната година, когато ще честваме Деня на училището и когато

ще бъде промовирана и монография за училището“.
Своето изказване пред „Ново Братство“ Симеонова
приключи с пожелание към учениците. „Най-напред нека
добре да си починат, да си укрепят здравето, защото най-важното е да са здрави, а след това да се мотивират за постижения
не само до края на учебната година, а и за своето бъдеще, да
развиват амбициите си, да имат желание за постижения и
желание за придобиване на нови знания. И което постоянно
изтъкваме, не само бележките са важни, а и това, което остава
зад тях, своите знания и способности да превръщат в ресурс. О
друга страна искаме училището ни винаги да е приятно място
за учене и другаруване и да представлява радост за всички“,
каза Симеонова.
Д. Х.

Преброяването на населението
в Сърбия ще се проведе през
април следващата година
Р
епубликанският парламент прие
Закона за преброяване на населението, домакинствата и жилищата в
Сърбия през 2021 година, регламентиращ подготовката, организацията и
провеждането на преброяването, което
ще се реализира от 1 до 30 април 2021
година.
С този закон се уреждат задълженията
на лицата, които ще бъдат обхванати
от преброяването, както и на лицата,
които пряко осъществяват преброяването, използването и защитата на събраните данни и публикуват резултатите от
преброяването.
Предвижда се Републиканският
институт по статистика да публикува
предварителни резултати в рамките
на 30 дни от деня на приключване на
преброяването, докато окончателните
резултати ще бъдат публикувани последователно до декември 2022 година.
При преброяването през 2021 година
за първи път за събирането на данни
ще се използват лаптопи. Също така
за първи път при преброяването ще
бъде създаден и механизъм за свързване
на данни от преброяването и геопространствените данни на ниво номера на
къщата.
Според преброяването от 2011 година

Б

О

т общинското самоуправление
съобщиха, че гражданите на Царибродско ще могат да се возят безплатно
с райсовете на транспортната фирма
„Макса-турс”, която поддържа линиите
между населените места в общината.
Според изявлението на компетентните в общинските органи, този вид
превоз ще важи през слеващите 6
месеца или до сключването на договор
за публично-частно партньорство с
елементи на концесия с посочената или
някоя друга транспортна фирма, която
ще поддържа автобусните линии в
рамките на общината.
Б. Д.

РУЖИЦА СТОШИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
САМОСТОЯТЕЛНИТЕ
СИНДИКАТИ В ПЧИНСКА
ОБЛАСТ

Д

осегашният председател на Съвета
на Съюза на независимите профсъюзи на Сърбия за
Пчинска административна област
Ружица Стошич е преизбрана на този
пост за следващия
петгодишен мандат. Стошич благодари за доверието и изтъкна, че ръководството на Съюза ще продължи да се
бори ожесточено за по-доброто положение на служителите си, за по-високите
им заплати и редовното изплащане на
личния доход.
-За да може един работник да
постигне най-добри резултати, той
трябва да има добри
условия на работа, т.е. право на
достойна работа. Работникът трябва да
спазва трудовата
дисциплина, но ако има нарушение на
трудовите му права, синдикатът винаги
ще отговаря
по адекватен законов начин, подчерта
тя.
Въпреки че ССНПС е представителен
профсъюз в Пчинска област, една от
приоритетните
задачи през следващия период ще
бъде борбата за увеличаване на членството, пише на
сайта на профсъюза.
Със своите 28 независими синдикални
организации, сформирани в отраслите
на
промишлеността, и услугите и обществената дейност с общо членство 505 111
души
Съюзът на независимите профсъюзи
на Сърбия е най-голямата синдикална
организация в
републиката. Босилеград не е член на
ССНПС.
С. Бойкова

Над 414 хил.
сръбски туристи
са посетили
България през Община
2019 г.
Босилеград лежи

Сърбия е имала 7 188 862 жители. Броят
на жителите в Босилеградска община
е бил 8229, над 71 на сто от които са се
определили като българи. Населението
на Община Цариброд през 2011 година е
ългария е сред предпочитаните
наброявало 10118 души, от които почти
дестинации за сръбските туристи
54 на сто са българи.
през 2019 година. Над 414 хил. сръбски
П.Л.Р. граждани са посетили източната ни

Безплатен превоз
с рейсовете на
„Макса-турс”

14 февруари 2020 година

съседка през миналата година, съобщи
българският Национален статистически
институт. Според същия източник през
декември 2019 година над 48 хил. сръбски
граждани са посетили България, а през
същия месец една година по-рано почти
47 хил.
Според обобщените данни над 9,3
млн. са чуждестранните туристически
посещения през миналата година в
България. Страната е била най-предпочитана от румънци, тъй като посещенията са повече от 1,287 млн. На второ
място са визитите от Гърция – над 1,168
млн., а на трето от германците - над 761
хил.
България е особено привлекателна и
за туристи от Турция – почти 649 хил.,
Северна Македония – 554 хил., Украйна
– 471 хил., Великобритания – 470 хил.,
Русия – 450 хил. и Полша – 421 хил.
С. Бойкова

върху злато

К

анадската компания „Медголд
рисърч“ откри огромни запаси
от злато в района на Босилеградско. В
село Тлъмино само на едно находище
в рамките на проекта „Тлъмино“ на
дълбочина от 40 метра са открити около
седем милиона тона руда, с около 680000
унци или 19,3 тона злато. Според изчисления по цените към днешна дата това
прави около 1 милиард долара, предадоха сръбските медии.
Според специалистите съдържанието
на злато на 1 тон руда е 8,32 грама и невероятните 193 грама сребро. Установено е
също, че съдържанието на злато в този
район е средно около три грама на тон,
а находищата с грам злато на тон, ако са
придружени от подходящи количества
руда, се считат за печеливши.
От канадската изследователска фирма
„Медголд рисърч“, чието седалище е във
Ванкувър, заявиха, че изследванията в
тази област продължават.
С. Бойкова
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МОЗАЙКА

Разговор с председателя на най-успешния спортен колектив
през 2019 г. в Царибродско Владимир Дончев Мъркела

Не се страхувам за прозвището си

Г-н Дончев, как се чувствахте като
председател на местния отбор по
тенис на маса, когато разбрахте, че
именно той ще бъде провъзгласен за
най-добър в Община Цариброд през
миналата година?
- Ами, бях щастлив. Осъзнах, че
компетентите съумяха да преценят
правилно и почтено резултатите ни,
които постигнахме през изминалия
период.
Кога бе сформиран отборът по
тенис на маса „Цариброд”?
- Сформиран бе през 2015 година, но
в системата на състезанието влязохме две
години по-късно – през 2017 г.
Вие от самото начало ли бяхте
начело на отбора?
- Не, за председател на клуба бях
избран през 2017 г.
В момента в кой състезателски ранг
се подвизава отборът Ви?
- Започнахме в Регионалната лига, а
сега се състезаваме в т. нар. Качествена
лига с големи изгледи да се доберем
до Втора лига, предвид, че в този ранг
на състезание имат право да влязат два
най-добре класирани отбора от Качествената лига, а нашият отбор в момента
е трети във временното класиране.
Има ли отборът Ви амбиция да
осъществи класиране в по-висок ранг
на състезание?
- Разбира се, че имаме такава
амбиция. Ако пък мислихте да ме питате
дали имаме потенциали да се състезаваме във Втора лига, отговора ми също
щеше да бъде положителен.
Финансовите Ви потенциали значи
са на ниво.
- Да, имаме и финансови потенциали. Финансираме се от общинския
бюджет и засега средствата са ни съвсем
достатъчни. Доколкото обаче влезем във
Втора лига, може би ще се наложи да са
ни нужни и повече средства, но въпроса
ще разискваме когато му дойде реда.
Бих искал да подчертая, че отбора по
тенис на маса „Цариброд” вероятно е
единствения спортен колектив в общината, който трябваше да заделя средства
от бюджета си за купуване на спортни
съоръжения. През последните няколко
години са купени четири маси, както и
спортни екипировки, преградки около
масите, мрежи, ракети...
Колко състезатели имате общо в
момента?
- Имаме около 20-ина състезатели.
Половината от тях са членове на първия
състав, останалите са в категориите на
юношите и деца.
Кои са най-добрите Ви състезатели?
- Няма начин най-напред да не посоча
Александър Соколов, който бе провъзгласен за най-добър спортист в общината през миналата година. След него
се нареждат: д-р Ненад Стоянов, Саша
Колев, Зоран Василев и др. Във връзка
със Соколов бих казал и това, че той е
състезател с потенциал за Втора лига.
Благодарение на нашия отбор той стигна
до значителния за него успех – стана
най-добрият спортист в общината. От
друга страна той даде много за нашия
отбор, като с осъществените резултати допринесе да станем най-добрият
спортен колектив в общината. Нека да

отбележим интересното сведение, че
Соколов спечели 15 от общо 18 мача,
които изигра, което прави внушителните
83 на сто спечелени мачове от общия
сбор.
Освен на Вас, като председател на
клуба, както и на състезателите, на
кого още се дължат добрите резултати на отбора по тенис на маса? С
други думи казано, имате ли нужда
чрез вестника ни специално да благодарите на някои хора за досегашните
резултати?
- Вижте, бих се възползвал от разговора ни да благодаря предимно на
Община Цариброд начело с кмета д-р
Владица Димитров, след това на члена
на Общинския изпълнителен съвет,
задължен за спортната сфера Славолюб
Маноилов, както и на ведомството за
спорт и туризъм СТЦ „Цариброд”
начело с директора му Васил Андреев,
както и на местния Спортен съюз. Във
връзка с избирането на отбора ни за
най-успешен през миналата година,
както и избирането на състезателя ни
Соколов за най-добър спортист през 2019
г., длъжен съм да отправя благодарност
към комисията, която твърде професионално, ръководейки се от установения
предварителен правилник, взе такива
решения, както и на другите спортни
отбори от общината ни, които с гласовете си допринесоха да бъдем официално провъзгласени за най-добри.
Вас любителите на спорта в общината помнят като отличен футболист. Заради подвизаването Ви във
футбола получихте и прозвището
Мъркела, с което сте познати почти
на всички граждани на общината.
Откъде-накъде се озовахте в един друг
спорт? Страхувате ли се сега, че може
да се случи да загубите посоченото
прозвище като личен отличителен
белег, съответно да Ви преименуват,
примерно, в Каракашевич, Лупулеску
или Шурбек?
- Ха, ха, ха..., този въпрос оценявам
като ловък и духовит, така че би трябвало
и аз да дам също такъв отговор, нали?
Не, не се страхувам за прозвището си,
тъй като го получих още в детството. Във
футбола прекарах цели 25 години като
състезател на „Желюша”, „Балкански”
и нишкия „Палилулац”. Макар че сега
съм председател на отбора по тенис на
маса „Цариброд”, както и негов активен
състезател (официално регистриран
като такъв), у мен не съществува боязън,
„че ще загубя част от идентичността си”,
респективно – надявам се и по-нататък
да си остана – Мъркела! Що се отнася до
тениса на маса, бих казал, че любовта ми
към този спорт не е от вчера. С него се
занимавам от дълги години. Бих казал, че
в живота ми той винаги представляваше
спорт с пореден номер 2.
Г-н Дончев, благодарим Ви за интервюто, което дадохте пред „Ново Братство”, честитим Ви за досегашните
успехи и Ви пожелаваме да реализирате плана да се класирате в по-висок
ранг на състезание.
- Благодаря на „Ново Братство”, че
прояви интерес за нашия отбор.
Разговора проведе: Б. Димитров
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 9 февруари се навършиха 2 ТЪЖНИ ГОДИНИ,
откакто ни напусна нашият мил и незабравим
съпруг, баща, свекър и дядо

СРЕТЕН ИГОВ

от Цариброд
Дълбок поклон пред неговия благороден
лик!
Семействата Игови и Андрееви

Възпоменание

На 15 февруари се навършват 18
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила
майка, тъща, баба и прабаба

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА
от Цариброд

Възпоменание

На 15 февруари се навършват
ЧЕТИРИ ГОДИНИ от смъртта на
нашия мил съпруг, баща, свекър
и дядо

Д-р РАНГЕЛ ИГОВ

Изминаха години, но хубавите
спомени за теб остават вечно
в нашите сърца. Винаги ще си
спомняме за добрините ти и обичта,
с които ни даряваше.
Поклон пред светлата ти памет!
Почивай в мир!
Дъщерите Нада и Дана със
семействата си

професор по аналитична химия в
Нишкия университет
по потекло от с. Смиловци
Времето минава, но мъката по
теб остава завинаги.
Ще бъдеш вечно в сърцата ни!
С много обич и признателност се
прекланяме пред твоя светъл лик.
Твоите най-мили: съпругата Тодорка и синовете Александър и
Владимир със семействата си

На 8 февруари се навършиха
22 ГОДИНИ, откакто не е с нас
обичаният ми дядо

На 5 април ще се навършат 9
ГОДИНИ, откакто го придружи и
милата ми баба

ЗАРЕ ИВАНОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

от Горна Любата, мах. Явор
Времето никога няма да заличи спомените ми за вас.
Дълбок поклон пред светлата ви памет! Почивайте в мир!
Внучката Сунчица със семейството си

Тъжен помен

На 24 февруари 2020 г. се навършват 20 години
от смъртта на нашата мила сестра и леля

КОСТАДИНКА ГОГОВА – КАЯ
от Ниш
Винаги ще те носиме в сърцата ни.

Твоите:
Оливера, Любица, Биргида
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ПРЕВОДАЧИ
Биография и библиография

От този брой на вестника започваме да публикуваме част от биографиите и библиографиите
на известни преводачи от български на сръбски и обратно, които превеждат през последните
няколко десетилетия и имат заслуги за българо-сръбските литературни контакти. Биографиите
и библиографиите на преводачите са част от проекта «Използвай моста». В следващите
броеве освен Зоран Вучич ще публикуваме и биографиите и библиографиите на Мила Васов,
Елизабета Георгиев и на Велимир Костов.

Зоран Вучич

Зоран Вучич е роден в с. Околище (Източна
Сърбия) през 1947 година. Прекарал е
едно десетилетие в Белград, работейки като
журналист, а по-късно е изпълнителен редактор
на списание „Расковник“. Работил е като
библиотекар, редактор на културната програма
и главен редактор на литературното списание
«Бдение». Бил е и член на редакционните
съвети на «Ено сборника» и на списанията
«Исток» и «Ученик».
Литературни текстове във вестници и
списания започва да публикува през май
1968 г. Неговите стихове и други текстове са
преведени на много езици. Сътрудничи на
югославска, сръбска и българска литературна
периодика.
Превеждал е от български език поезия,

ИЗДАДЕНИ КНИГИ
Пролазни свет (Градина, Ниш, 1976)
То прошло (библиофилско издање Драгана
Момчиловића, Ниш, 1980)
Било и прошло (Вук Караџић, Београд.
1982)
Европске промаје (издање М. Јосића
Вишњића, Београд, 1984)
Књига четворице, са М. Ненадићем, С.
Стојадиновићем и М. Ц: Михаиловићем, (Нова
Југославија, Врање, 1985)
Мисал и земља, песме на дијалекту (Нова
Југославија, Врање, 1986)
Досада, поема (Мимо, Београд – Врање,
1987, 1991, 2000)
Завештања, зписи (Хипнос, Београд, 1990)
У лице веку, независно издање писца (Ниш,
1991)
Слутње и спознаје (Просвета, Ниш, 1998)
Знаци из тамнине (Драганић – Нолит,
Београд, 1999)
Рукопис који псотоји (Апостроф, Београд,
2000, «Свети Сава», Београд. 2010)
Златници на ливади, хаику (Српска књига,
Рума, 2005)
Врвина за небо, песме на дијалект у
(Крајински књижевни круг, Бакар, Бор, 2006,
Litterae Haemimontanae, Ниш, 2016)
У глуво доба (Народна књига/А лфра,
Београд. 2006)
Источно тројство, са Р. Вучковићем и О.
Ристићем )»Свети Сава», Београд, 2007)
Стари и нови стихови, избор,

CIP - Каталогизациjа у публикациjи
Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964

проза и есета. Преводите му могат да се
срещнат в най-важните литературни списания
в Сърбия. От особено значение са неговите
преводи: «Българската литература вчера и
днес» – тематичен брой на литературното
списание «Съврeмeнник плус», три броя
41, 42 и 43 (1996) са напълно посвeтени
на българската литература и «Българската
цивилизация днас», «Градина», № 11 и 12/1997
изцяло посвeтени на българската култура, и
христоматията «Българска литература».
Вучич е носител на литературните награди:
„Булка“ на Фестивала на поетите за деца в град
Цървенка (1999), «Мирко Петкович» (2008),
«Раде Драинац» (2009), «Раде Томич» (2010),
«Лазар Вучкович» (2102) ), “Сърболюб Митич”
(2017).

(Графички ст удио Серафимовић., Ниш,
2008,2009,2010,2011)
Стари и нови стихови, избор, (Грфчки студио
Серафимовић, Ниш, 2008.2009,2010,2011)
Знаци из тескобе (КК „Бранко Миљковић“,
Књажевац, 2010)
Пројде живот/Измица живот, песме на
дијалекту са Виолетом Јовић (Медивест, Ниш,
2012)
Све је записано, изабране песме (Босанска
ријеч, Тузла, 2014)
Знаци из нутрине (КИЗ Лексика, Неготин,
2017)
Прошлост будућности (Ревнитељ, Ниш, 2018)
Урвине века, изабране песме (Српска
књижевна задруга, Београд, 2019)
КНИГИ ЗА ДЕЦА
Сунчев друг/ Сунчев осмех, са Русомиром
Арсићем, (Др4угари, Сарајево, 1987, Нипнос,
Београд, 1988)
Време за игру (Прометеј, Нови Сад, 2000)
Радовање и играње, са Р. Арсиће, Р.
Вучковићем и . Јовић, Нишки културни центар,
Ниш, 2000)
Откривање тајне, са Русомиром Арсићем
(Хипнос, Београд, 2001).
ПРЕВЕДНЕИ КНИГИ
Тъмен порозорец, стихотжорения и
фрагменти (ПАН, Софија, 1986)
Ръкопис, който съществува, стихотворения
(Фльорир, Софија, 2011)
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и с то р и ј а С в р љ и г а , Е т н о - к ул т у р о л о ш а
радионица, Сврљиг, 2005)
АВТОРСКИ КНИГИ
Зборник сврљишких песника Берачи звезда
(Градина, Ниш, 1989)
Бугарска књижевност јуче и данас,
хрестоматија, са М: Васовим (Савременик,
Београд, 1996)
Антологија савремене дијалекатске поезије
Матерњи језик (Освит, Лесковац, 1998)
Избор песама песника Сврљижана Сневања
и бдења (НУ Сврљиг и КК „Бранко ;иљковић“,
Књажевац, 1999)
Матерњи језик, антологија дијалекатске
поезије, прошиерно идзање (Лесковачки
култ урни центар и Књижевна заједница
„Борисав Станковић, Лесковац/Врање, 2019)
СЕЛЕКТИВЕН ИЗБОР НА КРИТИЧЕСКИ
ТЕКСТОВЕ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ЗОРАН ВУЧИЧ
Драгиша Витошевић: Достојанство песме,
приказ песничке књиге Пролазни свет, Борба,
20 август 1977.
Саша Хаџи Танчић: Свет као завичај, приказ
књиге Пролазни свет, Збивања, Ниш, 22
септембар 1977.
Драгишпа Витошевић: Ка своме гласу што
светли из мрака, Развитак, Зајечар, бр.4-5, јулоктобар, 1984.
Ђорђе Ј.Јанић: Страх од беспућа, поговор у
књизи записа Завешзања, Хипнос, Београд,
1990.
Милосав Славко Пешић: Дневник успомена,
приказ књиге записа Завештања,Дневник,
Нови Сад, 19. децембар 1990.
Радивој Станивук: Време подсмешљиве
ружноће, о књизи Завњштања, Летопис Матице
српске, Нови Сад, јул – август, 1991.
Добрица Ерић: Завичајни знациЗорана
Вучића, поговор у збирци песама Знаци из
тамнине, Драганић – Нолит, Београд, 1999.
Душан М. Адски: Рукопис који итекако
постоји, приказ књиге Рукопис који постоји,
Народне новине, Нишп, јул, 2000.
Саша Јеленковић: Све досади, поговор у
трећем издању поеме Досада Зорана Вучића,
независно издање песника, 2004.
Радиша Драгићевић: Храбар и видовит
глас, приказ поеме Дасада, Тимок, Зајечар, 29
октобар, 2004.
Недељко Терзић: Орфејево изгнанство,
приказ књиге Стари и нови стихови, Градина,
Ниш, бр.28, 2009.
Томислав Ђокић: Књига дубоке људске и
песничке забринутости, Савременик, Београд,
бр.152-153—154, 2007.
Милен Миливојевић: О суштини трајања, о
књизи изабраних песама Стари и нови стихови,
Буктиња, Неготин, бр.20, 2009.
Драган Радовић: Бисина и кућна змија,
Савременк, Београд, бр.168-169,2009.
Душан Стојковић: Песма као лек од лепоте
и од смрт, оглед о песништву Зорана Вучића,
књига Хлеб камена и неба, биб. Бфдење,
Сврљиг, Књажевац, 2010.
Жарко Ђуровић: Тескоба као вокацијска
рефлексија, часопис Бдење, Књажевац/
Сврљиг, 2010.
Душан Стојковић: Тавна дубина самоће,
поговор у збирци песама Знаци из тескобе, КК
„Бранко Миљковић“, Књажевац, 2010.
Срба Игњатовић: Лек од рђаве
бесконачности, оглед о поеми Досада, књига
Лирски осмоглас, Алтера, Београд, 2012.
Миодраг Сибиновић: Пламен у балканској
ноћи, поговор у књизи песама Знаци из
нутрине, КИЗ Лексика, Неготин.2017.
Оливер Милијић: Из таме света у свет
светла, поговор у збирци песама Прошлост
будућности, Ревнитељ, Ниш, 2018.
Љубомир Ћорилић: Непорецива симбиоза
поезије и песника, приказ књиге Прођлост
будућности, Бдење, сврљиг, бр.59, јануар март,
2019.

Марија Стојановић: Пелуд на шљивама,
приказ књиге песама Знаци из нутрине, Наше
стварање, Лесковац, бр. 1-2, 2019.
Драган Лакићевић: Тема – боја поезије
Зорана Вучића, поговор у књизи изабраних
песама Урвине века, Српска књижевна
задруга, Београд, 2019.

КРЪВТА МОЖЕ ДА СЕ ПИЕ

Няма вече време
за достойна смърт,
нито за разсъждаване за нея.
Прекалено дълго трае
тази гозба на земята,
белеят се оглозганите кости
в полето.
А необузданият смях
не излиза
от тесните стаи,
от малките затвори.
Кръвта може да се пие шепнат най-жадните.

ПРАЗНОТА

Голяма е празнотата,
с която си свикнал,
както си свикнал с отечеството.
Тази вътрешна хидра
расте и прегръща света
с пипала невидими.
Грозна и гнойна,
тя ще стане по разсъмване
играчка от детството.

Превод:
Красимир Георгивев и Мила Васов

ГОРЧИВИ, БОЛЕЗНЕНИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Бележката на края на тази книга с
доняъде енигматично заглавие „Ръкопис,
който съществува“ обяснява самата природа
на нейното създаване, както и избраното
заглавие. Стихотворенията на Зоран Вучич
са се утаявали през времето, проверявали са
се, вероятно са се прочиствали и по някакъв
странен начин „сами себе си“ са оформили
като книга. Но така е при поезията на всички
големи, истински поети, а Зоран Вучич е без
съмнение такъв – отбрана поетична натура
– всъщност талант плюс невидима упорита
и дисциплинирана работа, която много
наподобява на безкрайните процеси, с които
природата облицова бижута на сталактитите в
пещерите.
Тези горчиви и често болезнени,
проницателни и изпреварващи мисълта на
читателя стихове сега са изнесени на светло
пред онази малка група читатели, за която
поетът намеква в споменатата бележка.
При това е известно, че стихотворенията на
Вучич, кореспондирайки с вече разголените
житейски неща, с утвърдения автентичен
тукашен опит и с европейския интелектуален
и лиричен опит, нямат сила да променят
света. С това поетът е наясно и оттук идва
неговото благородно отчуждение, приличащо
на преглътнат стон и на въздишка от бездната.
В поезията на Зоран Вучич няма
прекалено силни думи и прекалено
подчертани изкази. Всичко е отмерено,
дозирано, но по убийствено действен начин.
Яснотата на неговия поетичен дискурс е
обмислена, случайно избрана, но внимателно
изградена.
Книгата „Ръкопис, който съществува“ е
знакова книга на изтъкнатия сръбски поет
Зоран Вучич. В това може да се убеди всеки
поне малко обективен читател, ако е ценител
на поезията и ако е кадърен да разтълкува
този текст. Книги като „Ръкопис, който
съществува“ на ненатрапчивия, но стабилен
автор Зоран Вучич заемат своето заслужено
място в съвременната сръбска литература.
Сърба Игнятович
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