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„Европейска Гимназия”
Владимир Захариев за шести
пореден път е избран за кмет
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Продължават антиправителствените Надзор над всички граждани, заръщащи
се в Сърбия от рискови страни
протести в България

П

ротестите на недоволните от властта
български граждани продължават
повече от два месеца в София и други
градове в страната. Техните искове са
оставката на премиера Бойко Борисов, на
главния прокурор Иван Гешев и провеждане на честни и свободни избори.
Протестиращите в столицата всяка вечер
около 20 ч блокират движението по бул.
„Цар Освободител“, след което минават

в традиционно шествие до „Орлов мост“.
Неотдавна организаторите обявиха, че
няма да влизат в преговори с премиера
Бойко Борисов и че подготвят голям
протест на 22 септември – Деня на
българската независимост, с начало от
17 ч, когато Триото ще огласи 5-те приоритета, които смята за най-важните за
развитието на България.
С.Дж.

Кризисният щаб на Р Сърбия съобщи,
че от днес ще се извършва надзор над
всички граждани, завръщащи се от
страни с по-голям брой заболели от
ковид. Надзорът, който ще продължи
около 10 дни, не означава ограничение на
свободното движение, а задължението
на отчитане в лечебното заведение, съобщиха от щаба.
Членът на Кризисния щаб Дария
Кисич Тепавчевич прикани всички
съграждани, които се намират в някоя от
съседните държави, които имат висока
честота на заболяванията, да се върнат
в страната си до петък, защото ще бъде
въведено наблюдение за всички пътници,
които влизат в Сърбия от тези държави.
България реши до 30 септември да
допуска граждани със сръбски паспорти
на територията на страната, без да е
необходимо да предоставят документ,
показващ отрицателен резултат от PCR
тест.
За разлика от България, Република
Сърбия изисква негативен тест за коронавирус за идващите от България. Тестът

трябва да е направен преди по-малко от
48 часа.
Лицата, преминаващи транзитно през
територията на Сърбия от България, не
е необходимо да предоставят негативен
PCR тест, ако преминаването им през
Сърбия не превишава 12 часа.
Броят на заболелите от Ковид-19 в
Сърбия намалява. Подобно е положението и в България. Специалистите
предупреждават, че през есента е твърде
вероятно да има втора вълна, като се има
предвид факта, че през есенно-зимния
сезон се създават благоприятни условия
и за грипа и другите респираторни заболявания.
Според последните данни на Световната здравна организация (СЗО) в света
са потвърдени над 29 милиона случая на
коронавирусна инфекция, а почти един
милион души са починали.
СЗО съобщи, че най-много инфекции
се наблюдават в двете Америки, следвани
от Югоизточна Азия и Европа.
С. Бойкова

Награда за Антон Дончев

Заседание на комисията по информиране към Координацията
на националните съвети

Искат среща с премиерката
във връзка с финансирането
на малцинствените
програми на РТВ Войводина
В
Нови Сад бе проведено заседание
на Комисията по информиране
към Координацията на националните
съвети. Стещата се състоя в помещенията на Русинския културен център, а
на нея бяха обсъдени информирането
на малцинствените езици и уволнението
на служители на Радиотелевизия Войводина, които са били ангажирани чрез
Агенцията по заетостта.
Представителите на националните
съвети бяха информирани за актуалната ситуация в РТВ от Мирко Канюх
- главен редактор на Втората програма
на Телевизия Войводина, Воин Попович
- главен редактор на Третата програма на
Радиото и неговата асистентка Златица
Няради. Те заявиха, че засега информирането на езиците на националните
общности не е застрашено и че ръководството на медийната къща е направило
всичко за да запази колкото се може
повече заети. Било подчертано, че истинският адрес, на който може да се разбере
защо се е стигнало затрудненото положение, е правителството на Република
Сърбия.
Стефан Стойков, председател на НС
на българското национално малцинство
и председател на Координацията на
националните съвети, казва, че на заседанието са стигнали до заключението да
поискат среща с премиерката, на която
да представат две искания. „Първото би
било да се осигурят тези 201 милиона

динара, които липсват на РТВ Войводина
за качествено финансиране на всички
малцинствени редакции, а втората точка
е - Комисията към правителството на
Република Сърбия да даде възможност
на РТВ Войводина да наема нови, млади
и образовани хора на работните места,
от които някой се е пенсионирал, или
по някакъв начин е напуснал фирмата»,
заяви Стойков.
Председателят на НС на българското
малцинсто подчерта още, че правителството на Република Сърбия е стабилен
партньор на всички национални съвети,
както и за самата Координация на националните съвети и изрази надежда, че
срещата с премиерката ще се проведе
възможно най-скоро и резултатът ще
бъде положителен. Той посочи, че е
поискано, освен него, в качеството му
на председател на Координацията на
НС, на срещата при премиерката да
присъстват и Борче Величковски, председател на НС на Македонското национално малцинство и зам.-председател на
Координацията, Йене Хайнал, председател на НС на унгарското национално
малцинство, Либушка Лакатош, председател на НС на словашкото национално
малцинство, Горан Каурич, председател
на Комисията по информиране към НС
на хърватското национално малцинство
и представител на РТВ Войводина.
П.Л.Р.

Големият съвременен български
писател академик Антон Дончев на 14
септември получи почетен плакет от
вицепрезидента на Р България Илияна
Йотова. Той е автор на „Време разделно“,
романа по който е направен филм,
прожектиран тази година и в Ниш в
рамките на мероприятието Дните на
българското кино.
Плакетът бе връчен на автора в знак на
признание за огромния му принос към
българската култура и духовност и по
повод 90-ия му рожден ден, които автора
чества на 14 септември под патронажа на
вицепрезидента Йотева.
Според някои български вестници
Антон Дончев 3 пъти бил предлаган
за Нобелова награда за литература,
ставайки втория българин, предложен
за наградата. Според тези публикации
номинацията му е оттеглена заради
интриги на завистници. Отново според
българския печат, през 2005 г. Антон
Дончев отстъпва само с 1 глас на британеца Харолд Пинтър, а през 2006-та го
изпреварва турският романист Орхан
Памук.
С.Дж.

Нови станции на метрото
в София

Н

а 26 август беше открит третият
лъч на метрото в София и съответно нови осем станции. Официалното
откриване се проведе на станция „Медицински университет“. Строителството
на третия лъч на метрото започна през
2016 година и първия етап трябваше да
приключи през август миналата година.
Но бяха необходими допълнителни
тестове за пускането в експлоатация на
първата отсечка от третата линия на
метрото. Допълнителните изпитания
за сигурността на съоръжението продължиха 9 месеца и пускането на метрото
беше очаквано през пролетта тази
година, което не стана навреме заради
пандемията от ковид 19. За разлика
от предишните два лъча, по спирките
на третия лъч са монтирани стъклени
перонни прегради, за да се гарантира
безопасността на пътуващите.

Първите 8 станции от третия лъч
се очаква да обслужват близо 60 000
пътници. Станциите „Хаджи Димитър“,
„Театрална“ (Театър София), „Орлов
мост“, „Патриарх Евтимий“, „НДК“,
„Медицински университет“, бул.
„България“ и „Красно село“ са вече
пуснати в експлоатация. До края на
годината се очаква да бъдат готови оше
4 станции от „Красно село“ до „Овча
купел“.
Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че е осигурено финансиране, с което да започне строежът на
следващия етап от третата линия на
метрото. Цялата трета линия се състои
от 4 етапа и има 21 метростанции.
За 11 години дължината на метрото в
София се увеличи с близо 40 км.
С.Дж.
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Босилеград

Приключи проектът „Европейска
Гимназия”

В

навечерието на новата учебна
година в босилеградската гимназия
се състоя тържествена церемония по
повод приключването на проекта „Европейска Гимназия”, който е финансиран
по линия на помощта за развитие от
българското правителство за Сърбия. На
церемонията, която се състоя при строго
спазване на епидемиологичните мерки,
присъстваха посланикът на Република
България в Белград негово превъзходителство г-н Радко Влайков, генералният
консул на тази страна в Ниш Димитър
Цонев и предедателят на Националния
съвет на българското национално
малцинство в Сърбия Стефан Стойков.
Проектът „Европейска Гимназия“ е
най-големият проект за 2020 г., който
е финансиран по линия на помощ за
развитие от българското правителство
за Сърбия. В рамките на проекта, стойността на който е 53 028 евро, бе подменена старата дървена дограма с нова
енергийноефективна PVC алуминиева
дограма и във всички класни стаи са
монтирани нови PVC алуминиеви врати.
Реализацията на този проект ще допринесе за повишаване на енергийната
ефективност на отоплителната система
в обекта на училището и ще намали
значително разходите за отопление
през зимния сезон, а същевременно ще
осигури качествени условия за обучение
на учениците.
В речта си директорът на гимназията Владимир Григоров благодари на
Република България и лично на посланика Радко Влайков за реализацията на
проекта „Европейска Гимназия”, посочвайки, че той успешно е бил реализиран от фирмата „Рапид-продукт”
от Валево, която в рамките на 50 дни е
подменила старата и е монтирала нова
енергийноефективна PVC алуминиева
дограма в училището. Той запозна
присъстващите и с историята на гимназията, основана през далечната 1941
година с указ на цар Борис III.
Поздравявайки присъстващите,
посланикът Радко Влайков изрази
удоволствие от реализацията на проекта
и пожела успех на учениците и преподавателите през новата учебна година.
Той изтъкна, че е доволен и от факта,
че Гимназията, начело с директора
Владимир Григоров, и фирмата - изпълнител на работите, са реализирали
проекта качествено и в договорения срок.

Към учениците и учителите г-н Влайков
отправи поздравления от името на вицепремиера по правосъдната реформа и
министъра на външните работи на Република България г-жа Екатерина Захариева и предаде нейните пожелания
към учениците и учителите за успешна
нова учебна година и удовлетворението
й от новата придобивка. Между другото
той изтъкна и че „проектът „Европейска Гимназия“ е най-ясен принос на
Република България за европейската
перспектива на Босилеград и е израз
на грижата на Република България за
нашите сънародници в Босилеград”,
каза посланикът Влайков и добави, че
този проект дава възможност децата и
преподавателите да учат в съвременни
и модерни условия. Той се обърна
към младите с призив винаги да пазят
българските си корени, да ги уважават и
съхраняват за идните поколения.
В поздравителното си слово председателят на НС на българското национално
малцинство в Сърбия Стефан Стойков
също изрази удоволствие от успешното приключване на проекта и изказа
благодарност към Република България
и посланика Радко Влайков. На учениците и преподавателите в гимназията
той пожела успешна учебна година и
изрази надежда и в бъдеще Република
България и Министерството на образованието на Република Сърбия, както
и Община Босилеград и НС на българското национало малцинство в Сърбия,
да помагат и реализират проекти в
гимназията, с които да се създават благоприятни условия за учениците и учителите. В речта си Стойков каза, че НС на
БНМ е взел решение босилеградската
гимназия да има статут на институция
от национално значение за малцинството и заяви, че на следващата сесия
на НС той ще предложи на училището,
което сега се нарича само „Гимназия”, да
бъде върнато първоначалното название
„Княгиня Мария Луиза”. Той изрази
надежда, че инициативата му ще получи
подкрепа от Община Босилеград и от
преподавателите в училището.
Посланик Влайков подкрепи предложението на Стойков и изтъкна, че се
надява то да получи подкрепа от останалите компетентни органи и институции
в Сърбия и България.
П.Л.Р.

Стартира проектът „Приказката на
килима”

Н

еотдавна успешно стартира амбициозният трансграничен туристически проект „Приказката на килима:
създаване и първоначално маркетиране
на нов трансграничен туристически
продукт, свързващ районите на Пирот и
Чипровци, чрез техните споделени килимарски традиции”, който съвместно ще
реализират Международното висше
бизнес училище от Ботевград и музеите
в Пирот и Чипровци.
Директорът на Музея на Понишавието в гр. Пирот Саша Йованович заяви
пред нашия вестник, че на първата си
работна онлайн среща партньорите са
установили, че дейностите са реалистични, изпълними и обвързани с
бюджета.
-На срещата създадохме организация,
включително и график на действията
за създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически
продукт, свързващ районите на Пирот и
Чипровци, заяви той.
Йованович подчерта, че целта на
проекта е развитие и популяризиране на
природното и уникалното етно-културно

наследство на трансграничните области,
чрез създаване на обща туристическа
дестинация, която ще спомогне за подобряване на социално-икономическия
климат в районите.
-Именно затова в музея ще сложим
вертикален тъкачен стан, за да могат
посетителите да видят на място как се
изработват надалеч известните пиротски
килими, добави той.
Йованович уточни, че ще се даде
възможност и на колегите от Чипровци
да демонстрират своите умения на
„пиротскьи разбой”.
Той благодари на Международното
висше бизнес училище за разработване
на проекта.
- Гостувах на Центъра за дистанционно обучени на МВБУ в София.
Възхитен съм от топлото посрещане и
впечатлен от качеството и капацитета,
които предлагат на студентите. Разказаха
ми, че има много студенти и докторанти
от Сърбия. Пожелах отново да се завърна
в студентските скамейки, добави Йованович.
С. Бойкова

Пореден приятелски жест на Р България към Сърбия

Пакети с храна и антибактериални
сапуни

П

равителството на България отдели
средства за 3 336 пакета с хранителни изделия и 16 690 антибактериални
сапуни за предпазване от разпространение на заразни заболявания за социално слаби домакинства в Царибродско,
Босилеградско и Бабушнишко. Стоката
е предоставена на Червения кръст на
Сърбия.
На тържеството, което по случай
връчването на хуманитарната пратка
се състоя неотдавна в Цариброд,
присъстваха посланикът на Р България
в Белград Радко Влайков, генералният
консул на тази страна в Ниш Димитър
Цанев, председателят на Червения кръст
на Сърбия Драган Радованович, кметът
на Царибродска община Владица Димитров, както и държавният секретар в
сръбското Министерство на държавната
администрация и местното самоуправление Иван Бошняк.
Хуманитарната пратка е в резултат на
солидарността на българското правителство със сръбската държава в усилията

й при преодоляването на социалните
последици от кризата с вируса Covid-19.
В речта си посланикът Влайков
сподели удовлетворение от това, че
за няколко месеца България успя да
направи определен брой важни доставки
в Сърбия. „Тези неща са израз на солидарността на България със Сърбия. Те са
и важен знак на европейската солидарност със Сърбия”, подчерта той.
Кметът Димитров изтъкна, че „в
трудни времена е важно да се имат приятели” и добави, че България от началото
на пандемията е приятел на Сърбия.
„По време на пандемията помощ от
България е разпределяна два пъти в
Община Цариброд. Искам да благодаря
за това и да пожелая пандемията час
по-скоро да приключи”, каза царибродският кмет.
Иван Бошняк сподели, че хуманитарните доставки от България за Сърбия
и нейните граждани са „израз на героизъм.”
Б. Димитров
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Зоран Джуров, председател
на Общинския съвет
Цариброд
Три приоритета в работата на Общинския съвет
Г-н председателю Джуров, доволни
ли сте начина, по който се проведоха
първите две сесии на Общинския
съвет (ОС), от темпото на сформирането на общинските органи и тела,
кои от тях са сформирани, а кои
трябва да се сформират в предстоящия период?
- Да, досега проведохме две сесии
на ОС и сформирахме всички органи
в общината. Избран е кмета, защото
според нашето законодателство един от
органите е именно кмета на общината,
след това е избран другия общински
орган – Общинския изпълнителен съвет
(ОИС), докато третият орган на властта е
самият ОС, съответно – избрани са председателя, зам.-председателя и секретара
на този орган. С това приключи процедурата по учредяването на общинската
власт, съответно на общинските органи,
които пряко се учредяват чрез волята на
общинските съветници.
На втората сесия сформирахме 12
работни тела към ОС и сега е останало да
се сформират още няколко. Те обаче не
се сформират по предложение на съветническите групи в ОС, а по предложение
на съответни институции, органи и т.н.
Останало е да сформираме комисия по
междунационални отношения и още
някои, но с този въпрос тук и сега мисля,
че не би трябвало да натоварваме вниманието на читателите ви, но трябва да
отбележим, че според съответния закон
тези комисии непременно трябва да
съществуват.
В съответствие със закона съветниците в ОС в Цариброд занапред
ще получават възнаграждение на
месечно ниво. Какво е Вашето мнение
по въпроса дали този начин на възнаграждаване ще ги мотивира да работят
още по-усилено, по-мотивирано...?
- Това в крайна сметка ще покаже
времето. Във вашия въпрос едновременно се намира и отговора или поне
част от отговора. Вярвам, че новия начин
на възнаграждаване ще мотивира съветниците да работят още по-мотивирано, да бъдат много по-съсредоточени
върху работата си, която ги очаква в
ОС, в резултат на което в крайна сметка
работа им би трябвало да стане още
по-резултатна, от който факт и общината, и гражданите й ще имат полза.
Бих припомнил, че на една от сесиите
на предишния състав на ОС, която се
проведе в края на 2019 година, кметът
на общината Владица Димитров
изтъкна, че трябва да се намери начин
съветниците много по-реално да бъдат
награждавани за работата, която вършат.
Ако си спомняте, той тогава даде и
детайлни обяснения и аргументи както
във връзка с начина на възнаграждаването на общинските съветници в бъдеще,
така и във връзка с мотивацията, която
въз основа на новия начин на възнаграждаване би трябвали да придобият.
Във връзка с въпроса бих добавил
и това, че много важни членове на ОС
оглавяват отделни нейни комисии, което
подсказва, че работата, която вършат не
е малка по обем. Когато вече говорим за
комиисите, нека да поясним, че председател на една комисия може да бъде от
редиците на общинските съветници,

но в крайна сметка това и не е нужно,
тъй като на чело на комисия може да
застане и някой експерт или пък друг
гражданин, който не е участвал в изборите пряко в качеството си на кандидат-съветник, но всички досега сформирани комисии към ОС са сформирани в
съответствие с волята на съветническите
групи. Имаме, както вече напомних, в
момента 12 сформирани комисии и,
разбира се, 12 председатели на тези
тела към ОС. Мисля, че е от съществено
значение да отбележа, че петима от тях
са от Сръбската прогресивна партия, по
двама са от Социалистическа партия
на Сърбия и от Демократическата
партия на българите, докато по един
председател на комисия имат Движението на социалистите, Партияата на
обединените пансионери на Сърбия и
Единствена Сърбия. Съзнателно исках
да наблегна този факт, за да покажа,
че оглавяващите комисиите не са само
представители на Сръбската прогресивна партия, но и хора от опозицията
- от Демократическата партия на българите и Единствена Сърбия. Нека да
напомня и това, че съветниците, които не
принадлежат към съветнически групи в
ОС, тъй като не са съществували условия
те да се сформират, имат не само свои
представители в комисиите, но дори
имат и председатели на тези тела. Това
беше мое предложение, с което кметът
Димитров се съгласи и напълно го
подкрепи. С такова едно предложение
излязохме на втората сесия на местния
парламент, която се проведе на 4
септември, и, както гражданите вече това
можаха да видят, то единодушно беше
прието. Смятам, че един такъв подход
към нещата е съвсем благополучен,
рационален и демократичен, тъй като по
този начин предоставяме възможност на
опозицията на определен начин да може
да действа, реагира и в крайна сметка
коригира управляващото мнозинство.
Кои ще бъдат приоритите в работата Ви като председател на Общинския съвет?
- Този въпрос вече ми зададоха колегите ви от други медии. Ако си спомняте, аз на учредителната сесия на
Общинския съвет вече говорих по тази
тема при обръщението ми към съветниците, когато отново получих доверие да
застана на чело на този орган. Модернизирането в работата на ОС ще е един
от приоритетите, които ще се стремя да
осъществя. След това, за да биха съветнците можали да се възползват от бенефитите, които ще предостави това модернизиране, ще се наложи да преминат
през една, бих казал, не много трудна
едукация, за чието реализиране разходите ще поеме ОС. Като трети приритет
набележих създаването на всички
възможни условия за равноправна
употреба на българския език в работата
на ОС. С други думи казано – като оглавяващ ОС ще настоявам за осигуряването
на материални, човешки и всички други
необходими ресурси, с цел и сръбския,
и българския език наистина да бъдат в
равностойна употреба в работата на ОС.
Г-н Джуров, за да бихме разсеели
недоуменията по въпроса дали едно
лице от друга община или град може
да е в състава на общински орган на
Царибродска община, бихме Ви помо-

лили да ни обясните как този въпрос
уреждат законите. Естествено, проумявате, че алюзията ни се отнася до
члена на Общинския изпълнителен
съвет Йелена Джорджевич от пиротското село Суково, на която никой не
оспорва професионалните квалификации, но за някои е спорно местопребиваването й. Като човек и журналист
нямам абсолютно никакъв проблем
с този факт, но тази тема напоследък
стана една от любимите за определен
кърг граждани на Царибродско...
- Законите на Република Сърбия,
които регламентират начина на сформирането на органи на местно самоуправление, съответно органи на общини
и градове, не пречат едно лице от една
община или град да бъде в изпълнителната власт, съответно – да бъде член
на Общинския изпълнителен съвет в
друга община или град. Такова лице не
може да бъде кмет или заместник-кмет,
тъй като кмета и заместник-кмета се
избират от общинските съветници, а за
да би станал някой съветник, т.е., за да би
можал да се кандидатира за съветник и
участва в изборите в една среда, трябва в
тази среда, в която се появява като кандидат-съветник да има постоянно местопребиваване поне през изминалите 6
месеца.
Членовете на Общинския изпълнителен съвет няма нужда да имат
постоянно местоприбиваване в нашата
среда, тъй като те и не се избират от
редовете на общинските съветници.
Следователно, Йелена Джорджевич е
избрана за член на Общинския изпълнителен съвет на община Цариброд
в унисон с разпоредбите на законите.
Като огляваващ Общинския съвет към
нея ще се отнасям с пълно уважение,
именно както и към останалите членове
на този орган. Очаквам с пълно уважение
към нея да се отнасят и всички членове
на ОС. Нека да дадем шанс на Йелена
Джорджевич, нека в крайна сметка да
дадем шанс и на идеята на кмета Димитров в Общинския изпълнителен съвет
да бъдат застъпени и хора, които не
принадлежат към нито една партия,
а за които той е преценил, че имат
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достатъчна квалификация и достатъчно
опит да помогнат на общината да преодолее определени проблеми, които е
имала в миналото, има ги и в настоящото, а и може би ще ги има в бъдещето
в малка или в по-голяма степен. Следователно, нека да направим резюме по
тази тема: Йелена Джорджевич може
да бъде член на Общинския изпълнителен съвет на община Цариброд. Единственото условие за нея в случая е било
да е гражданин на Република Сърбия,
което е неспорно. Сега можем да си
поставим въпрос защо законодателт е
регламентирал така да изисква в такива
случаи като условие само гражданството
на Сърбия? Предполагам, че е предвидено така, затова, че Общинският изпълнителен съвет има нужда и от някакво
експертно, а не само политическо ниво.
Политиката е едната, но уменията,
знанията и експерните квалификации и
резултати, постигнати благодарение на
тях, са другата страна, от която се нуждае
не само Цариброд, но и всяка една среда
в Република Сърбия.
След четири години, когато ще
изтече Вашия, но и мандатите на останалите актуални общински органи,
включително и на кмета Димитров,
как виждате Цариброд, г-н Джуров?
Имате ли някаква визия по въпроса?
- Цариброд след четири години
виждам като градче, в което съществуват
всички инфраструктурни условия за,
да кажа така, нормален живот. Виждам
го като място, от което хората не се
изселват. Не очаквам десетки семейства да дойдат и да се настанят тук, но
се надявам, че ще спре отрицателната
тенденция хората да отиват някъде
другаде. Дано да дочакаме да видим
и това как определен брой хора по
потекло от Царибродско, наши роднини,
комшии..., се завръщат в своя роден
край, тъй като е най-хубаво, когато човек
си живее там, където се е родил.
Може би Вие не сте най-компетентния човек да отговорите на
следния въпрос, но все пак ще Ви го
поставим. Предвид, че икономиката е
гръбначния стълб на едно общество,
можем ли в тази сфера да очакваме
някакви подобрения?
- Да, този въпрос наистина до немалка
степен излиза от сферата на моите
компетенции като председател на ОС.
Мога обаче по темата да кажа следното:
Като човек от управляващото мнозинство, от поста, на който се намирам,
последвателно ще давам подкрепа на
начинанията за привличане на инвестиции в икономическата сфера и
изобщо за създаване на по-благоприятни
условия за развитие на икономиката.
Вероятно сте забележили, че в миналия
си мандат и кметът Димитров, и неговите най-близки сътрудници много
усилия положиха да се създаде Работната зона „Белеш”. Площите в нея са
продадени на частници, които, поне така
се надяваме, след пандемията от Covid19, която върлува не само в Сърбия и
България, но и в целия свят, все пак ще
построят заводи, в които ще се открят
нови работни места. Един завод вече е
налице в тази зона, но, повтарям още
веднъж, поради бедите, които се случиха
в последствие на пандемията на заразната болест, досега не отчетохме позитивни движения в сферата на икономиката в обем, който първоначално очаквахме. За съжаление в момента е така,
остава обаче да се надяваме, че обстановката в близко бъдеще ще се промени, т.е.
– ще се подобри.
Разговора води: Б. Димитров
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Рождество Богородично
– Малка Богородица

В

понеделник на 21/8 септември ще
празнуваме и един от най-големите
празници на Православната църква Рождество Богородично, сред народа
известен и като Малка Богородица. За
царибродчани особена дата, тъй като
честват храмовия си празник, а също
така и празника на общината. Това е
денят, в който е поставена стълбата на
сдобряването между човека и Бога и
началото на нашето спасение. Празникът е първото събитие, свързано с
Евангелието, и разказва за раждането на
най-святата сред човеците – Дева Мария.
Възпоменава се в настъпващата Нова
църковна година.
Господ, Който живее на небесата, като
поискал да се яви на земята и да живее
между човеците, трябвало най-напред
да си приготви на нея място, в което да
се всели Неговата слава – това място бе
Пречистата Му Майка.
Да си припомним за чудесното
събитие - Пресветата Дева Мария се
родила в Галилейския град Назарет от
праведни Иоаким и Анна. Иоаким е
от царски род - рода на Давид. Анна от свещенически род - рода на Аарон.
Нямали деца и се молили на Бога за
рожба.
На един голям празник Иоаким

отишъл в Иерусалим да принесе жертва.
Там бил упрекнат от първосвещеника, че
бил недостоен като бездетен да принася
дар на Бога. Наскърбен, той отишъл в
имението си, дето били стадата му, и се
предал на пост и молитва четирдесет
дни. Анна, като узнала причината за
незавръщането му, разтъжена, усилила
молитвата си.
Господ изпълнил молбите им: благовестникът на Божиите тайни Архангел
Гавриил известил на Иоаким, че ще им
се роди преблагословена дъщеря, чрез
която ще се благословят всички земни
племена и ще бъде дарувано спасението
на целия свят. Също известил и на Анна
и й казал да иде в Иерусалим и при
«златните порти» ще намери мъжа си,
комуто също е известено това. Отишла,
и точно там се срещнали и споделили
радостта от ангеловото известие.
Анна родила светата Девица, на
която дали име Мариам, което се
тълкува «госпожа-надежда». Родителите
принесли жертва благодарствена, като
помнели думите на Ангела.
На всяко богослужение в църквата се
прославя пресвета Дева Мария, която
се удостоила да бъде майка на нашия
Спасител Господ Исус Христос. Споменават се с благословение и нейните роди-

тели Иоаким и Ана като богоотци, като
праотци на Бога, явил се в човешка плът
за спасението на цялото човечество.
На празника Рождество Богородично
във всички храмове ще бъде отслужена
Света Литургия, на която се пее и следната песен:
«Рождението ти, Богородице Дево,
донесе радост на цялата вселена,
защото из тебе изгря Слънцето на
правдата – Христос, нашия Бог, Който
развърза клетвата, даде благословение
и, като унищожи смъртта, дари ни вечен
живот.»
Честити празник на всички царибродчани и всички празнуващи, и нека
Божията Майка бъде наша щедра спътница и покровителка по житейския ни
път!
Подготви Д. Христова

телно са съветници.
Местният парламент прие и Първото
изменение и допълнение на общинския
бюджет за 2020 година; Окончателната
сметка за изпълнението на бюджета за
миналата година; Решение за комунални
дейности на територията на Община
Босилеград; Решение за изменение и
допълнение на решението за зоохигиена;
Решение за сформиране на избирателна комисия за провеждане на избори
за членове на съветите на местните
общности; Решение за избор на Комисия
за осъществяване и признаване правата
на гражданите в областта на социалната
закрила и др.
Съветниците приеха отчетите за
работа, както и измененията и допълненията в плановете и програмите за
работа на повечето институции и организации, чиито дейности директно или
индиректно се финансират от общинския бюджет и др.
На заседанието бе разисквано и изменението на решението на публичното
предприятие „Услуга” за повишаване
цената на един кубически метър вода от
градския водопровод над определеното
количество за всеки член на домакинство, което местния парламент прие на
предишното заседание.
Кметът Владимир Захариев каза, че
„ние никога не сме поскъпвали водата,
така че и занапред ще си остава цената
от 10 динара за един кубически метър”.
Той изтъкна, че в Босилеград гражданите
плащат най-ниска цена за вода, подчертавайки, че в общините Сурдулица,
Владичин хан, Враня, Власотинце и др.,

цената за един кубически метър вода
възлиза от 35 до над 50 динара.
- Взето е решение за ограничение
ползването на вода от градския водопровод, което е определено на 6 м3 за
всеки член на домакинство. Не е редно
някой неограничено да изразходва вода
от градския водопровод, но всеки, който
харчи повече от определеното количество, трябва да си плати. Световната
норма е 4 м3, а ние взехме решение
и определихме по 6 м3 за всеки член
на домакинство, каза Захариев. Той
изтъкна, че ограничението за ползването
на вода от градския водопровод и въвеждането на т. нар. „червена зона”, която
подразбира плащане на всеки кубически
метър вода над определеното количество
по цена от 100 динара, е взето понеже
определен брой граждани са харчили
значително количество вода, за сметка на
което жителите в Добри дол и в по-високите квартали в Босилеград постоянно са
оставали без вода, особено през летните
месеци.
Кметът обясни и предложеното
допълнение и изменение на решението
за увеличената цена на водата от градския водопровод за количество, което
надвишава определения лимит от 6 м3
за всеки член на домакинство. Изтъкна,
че допълнението подразбира повишаване на разрешеното количество вода за
домакинства, които отглеждат домашни
животни, както и определяне на тарифа
за собствениците на къщи, които не
живеят постоянно в Босилеград.
Захариев добави още, че на 1-ви
октомври официално ще бъде пуснат
водопроводът от Рода, а тогава ще
започне и реализацията на проекта за
нов водопровод в Добри дол, който ще
бъде свързан към системата от Рода.
Доколкото в бъдеще има достатъчно
вода във всички квартали, решението

III редовна сесия на
ОС в Босилеград

В началото на заседанието съветниците
с едноминутно мълчание отдадоха почит
към починалия си колега Саша Миланов,
бивш председател на Общинската
скупщина и дългогодишен ръководител на
местното електроразпределително. След
това вместо Миланов, който бе избран
от листата „Това сме ние - Владимир
Захариев - За нашите деца - Александър
Вучич” за съветник бе назначена Боянка
Иванова от листата „Сръбска радикална
партия - д-р Воислав Шешел”.
На III редовна сесия на местния парламент, която на 11 септември се проведе в
заседателната зала в сградата на Общинската администрация в Босилеград, бяха
избрани членовете на всички съвети и
комисии при Общинския парламент, и
то:
- Съвет за бюджет и финанси;
- Съвет за урбанизъм, комунални
дейности и опазване на околната среда;
- С ъ в е т з а с то п а н с т в о , с е л с ко
стопанство, търговия, т уризъм,
гостилничарство, транспорт и
телекомуникации;
- Съвет за здравеопазване и социални
грижи;
- Съвет за местните общности;
- Съвет за информиране;
- Съвет за образование, наука и култура;
- Мандатно-имунитетна комисия;
- Комисия за жалби;
- Комисия за отношения с религиозните
общности;
- Комисия за трансгранично
сътрудничество и
- Комисия за равенство между
половете.
Мандатът на членовете на съветите и
комисиите е 4 години, а съгласно закона
председателите на тези органи задължи-
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Отбелязването на храмовия празник
в Цариброд
За втора поредна година царибродчани ще имат честта и удоволствието на
празника Рождество на Пресвета Богородица (21 септември) да присъстват
на архиерейска Литургия в своя храм
„Рождество Богородично“, тъй като
светата служба ще оглави Негово
Преосвещенство Нишкият епископ
господин Арсений. Този път ще бъде
по-различно, заради епидемичната
ситуация в църквата ще могат да влязат
30 вярващи, а останалите ще се разпределят в двора.
Светата архиерейска Литургия ще
започне в 8 часа и 30 минути;
Както научихме от местния
свещеник о. Синиша Бувач, в случай
епидемичната ситуация в града да
се влоши, традиционното Литийно
шествие ще бъде отменено.
Ще се почете и традицията
„колачар“, а домакин тази година е
Центърът за култура начело с директора Николайча Манов.
Нека добавим още, че на светата
служба ще бъде извършено и ръкоположение в йеродяконски чин,
прекрасна и рядка възможност за царибродчани да присъстват на едно такова
богослужение!

за ограничение на изразходването на
вода по лимитирана цена може да бъде
променено, или премахнато, подчерта
кметът.
По точката „Въпроси и предложения”
зам.-кметът Стефан Стойков поиска от
директора на ОУ „Георги Димитров” в
Босилеград Методи Чипев да даде пояснения относно безплатното осигуряване
на учебници за учениците в основното
училище.
Отговаряйки на въпроса, Чипев
каза, че от 2008 г. училището с финансова подкрепа на общината осигурява
безплатни учебници за всички ученици
от 1 до 8 клас.
- Тогава общината осигури около 1,6
милиона динара и закупи комплекти
учебници за всички ученици, които те
връщат накрая на учебната година, а те
се предоставят на по-малките ученици.
И в началото на тази учебна година тези
книги са раздадени на учениците, които
вече ги ползват в обучението. Тъй като
след продължително ползване някои
книги частично се изхабяват, училището
настоява да ги подменя с нови. Работните тетрадки не са задължителни, а
доколкото има възможност, училището
осигурява безплатно и работни тетрадки
и други помагала. Що се отнася до учебниците на български език и те също се
предоставят безплатно на учениците,
заяви Чипев.
Директорът изтъкна, че поради новата
учебна програма за трети и седми клас,
училището и общината ще закупят
комплектите учебници за тези два класа
и ще ги предостават безплатно на всичките 31 третокласници и 51 седмокласници, колкото в момента се учат в училището. За тази цел ще са необходими
около 630 хиляди динара.
П.Л.Р.
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Инфраструктурни дейности в Царибродско

Асфалтират се участъци
от регионални пътища

П

рез лятото в Царибродско се проведоха дейности по асфалтирането на
участъците от регионалните пътища от с.
Смиловци до Пъртопопински воденици
и от подстъпа към Лукавица от магистралното шесе до т. нар. Джонин мост
в това село.
Първият участък е с дължина около 2,
3, а вторият – около 2 километра. Финалните работи по асфалтирането и на

двата участъка, съответно полагането на
последния асфалтов слой, ще приключат
тези дни.
Средствата за целта са от републикански източници, съответно от
публични предприятия, докато краен
извършител на работите и в двата случая
бе пиротската фирма „Друмови АД”.
Б. Д.

В Босилеград бе избрано ново-старо общинско ръководство

Владимир Захариев за
шести пореден път е
избран за кмет

Н

Нов дом за царибродските прогресисти

Уютно помещение в
центъра на града

Ч

леновете, симпатизантите и изобщо
гражданите на Царибродско занапред ще намират помещението на
най-силната партия в общината не на
улица „Христо Смирненски”, а на улица
„Кирил и Методий”. А то е отсреща на
аптеката под линията, няколко десетки
метра от горната железопътна бариера
или почти в самия център на града, там
където преди няколко години се намираше кафето „Монстер”.
Влязохме в новото помещение и се
уверихме, че е уредено твърде хубаво.
Активистките на партията, които заварихме там, попитахме защо се е стигнало

до преселване. Получихме отговор, че
старото помещение в рамките на управителната сграда на някогашната каучукова промишленост, в което централата
на ОС на партията се намираше допреди
няколко седмици, в зимните месеци
много трудно се затопля, предвид, че е
доста голямо.
Във всеки случай дано в новия си
„партиен дом” царибродските прогресисти се усещат още по-уютно и дано в
него взимат редица добри решения за
своето и бъдещето на всички граждани
на Царибродско.
Б. Димитров

България отбеляза 135
години от Съединението
Н
а 6 септември бе отбелязана една
от най-паметните дати в българската история - Деня на съедиенението.
Точно преди 135 години българите
заявяват пред целия свят, че не може да
има граници между тях. Тогавашните
събития превръщат град Пловдив и
Голямо Конаре - днешния град Съединение, в център на събитията.
Съединението на България е акт
на фактическо обединение на Княже-

ство България и Източна Румелия през
есента на 1885 г. То е координирано от
Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). Съединението
се извършва след бунтове в различни
градове на Източна Румелия, последвани
от военен преврат на 6 септември 1885
г., подкрепен от българския княз Александър Първи.
Народното събрание на 18 февруари
1998 г. обявява деня за официален

а учредителното заседание на
местния парламент в Босилеград,
което се проведе в началото на юли, бе
избрано ново общинско ръководство,
чийто мандат ще продължи 4 години.
След потвърждаване на мандатите им,
съветниците с тайно гласуване за председател на парламента избраха Славчо
Владимиров, който и през изтеклите 4
години заемаше този пост. На Общинското събрание за зам.-председател бе
избран Иван Йорданов от Милевци,
който в предишния мандат бе заместник-председател на общината.

На първата сесия на местния парламент в новия състав, също с тайно
гласуване, бяха избрани и кмет, заместник-кмет и членове на Общинския съвет.
Съгласно Правилника за работа на
Общинското събрание председателят на
парламента Славчо Владимиров предложи Владимир Захариев за кмет на
Босилеград, а съветниците го избраха
единодушно с тайно гласуване. Така за
шести пореден път Захариев зае поста

кмет на Босилеград. В обръщението
си той благодари на съветниците за
оказаното му доверие и оповести завършване на започналите инфраструктурни
проекти, както и привличане на нови
инвеститори в Босилеград.
По предложение на новия-стар
кмет Захариев, за зам.-кмет на общината, също с тайно гласуване, бе избран
Стефан Стойков, който в предишния
мандат изпълняваше длъжността
помощник-кмет. След избора му за зам.кмет Стойков заяви, че заради конфликт
на интереси ще подаде оставка на поста
председател на Националния съвет на
българското национално малцинство в
Сърбия.
Съгласно Устава на общината кметът
предложи и петчленния състав на
Общинския съвет, а за членове бяха
избрани - Даниел Зарев, Олгица Захариев, Станислава Петракиев, Лиляна
Анакиев и Даниел Миланов.
Поради избора им на постовете
кмет и заместник-кмет вместо Захариев и Стойков Общинската скупщина
потвърди мандадите на двама нови
съветници - Денча Спасов от листата
„Владимир Захариев - Това сме ние Александър Вучич - За нашите деца”
и Марина Васева от листата „Сръбска
радикална партия - Воислав Шешел”.
П.Л.Р.

празник.
И тази година имаше чествания в
много градове в страната. В София Денят
на Съединението беше отбелязан точно
в 12 часа с тържествена смяна на караула
пред сградата на Президентството.
Мнозина граждани на столицата отбелязаха празника с полагане на венци и
цветя пред Мавзолея-костница на княз
Александър I Батенберг.
Във Велико Търново празника отбелязаха с военен ритуал в центъра на града.
Издигнато беше и националното знаме,
а историци припомниха, че подготовката за Съединението започва именно от
старата столица.
Кулминацията на честването беше в

град Пловдив, където се проведе „Национален поход за Съединение“. Събитието събра родолюбиви българи от
цялата страна. Шествието тръгна от
площад „Централен“ и премина през
бул. „Цар Борис III Обединител“, моста
на Панаира, бул. „България“ и по бул.
„Руски“ до бул. „Шести септември“.
По целия маршрут участниците носеха
50-метров флаг, специално изработен за
събитието. Освен шествието в Пловдив
се проведе и традиционния маратон
„Съединение“, след който последва
тържествен молeбен в катедралния храм
„Успение Богородичино“, както и полагане на цветя в „Дондуковата градина“.
С.Дж.

В новия състав на местния парламент кандидатската листа „Владимир
Захариев - Това сме ние - Александър
Вучич - За нашите деца” спечели 30 от
общо 31 отборнически места, а листата
„Сръбска радикална партия - д-р
Воислав Шешел” един мандат.
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В детската градина в Босилеград
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„Ново Братство” пита, царибродчани отговарят

47 деца в предучилищния курс Коронавирусът – природен ли
е или изкуствен?
П
рез учебната 2020/2021 година в
предучилищния курс в Босилеградска община ще се учат общо 47 деца,
с 9 повече от миналата година. 30 деца са
записани в две групи в Детската градина
„Детска радост” в града, 9 в подведомствената паралелка на детската градина
в с. Райчиловци и по едно в Рикачево,
Бистър, Бранковци, Горна Любата, Долна
Любата, Мусул и Милевци. Освен в Босилеград и Райчиловци, където децата се
учат в помещенията на детската градина,
в останалите села обученията за малчуганите от предучилищния курс ще се
провеждат в обектите на четирикласните
подведомствени училища.
Учебната програма предвижда занятията в предучилищния курс да се провеждат всеки делничен ден от 8 до 12 часа.
В края на учебната година на децата ще
бъдат издавани, задължителните за записването им в първи клас, удостоверения
за завършен предучилищен подготви-

Гимназия Босилеград

телен курс.
Директорът на детската градина Тоше
Александров заяви, че ведомството е
предприело всички необходими противоепидемиологични мерки, почистени
са и дезинфекцирани всички помещения, мебели, играчки и учебни помагала. В градинката се спазват предписаните мерки за лична хигиена и защита
на децата и персонала, изтъкна Александров.
И през тази година услугите на
детската градина в града ще ползват и
малчугани на възраст от 3 до 5 години и
половина, които ще бъдат разделени в
групи. За тях ще бъде организиран целодневен престой от 7 до 15 часа.
Директорът подчерта, че се очаква
наскоро отново да започне да работи и
детският кът в Културния център „Босилеград”, който е в състава на детската
градина.
П.Л.Р.

47 ученици се учат в
първи клас

П

рез учебната 2020/2021 година
в първи клас в босилеградската
гимназия са записани 47 ученици - 36
в две паралелки с обучене на сръбски
език и 11 ученици в паралелката, в която
обучението се провежда изцяло на
майчин български език.
През тази учебна година в гимназията
ще се учат общо 185 ученици. Във всички
класове има по три паралелки - по една
с обучение на майчин български език и
по две с обучение на сръбски език. Във
втори клас има 43-ма ученици – 32-ма се
учат на сръбски и 11 на български език;
в трети има 50 - 38 на сръбски и 12 на
български и в четвърти клас 45 ученици 38 на сръбски и 7 на български език.
Директорът на гимназията Владимир
Григоров изтъква, че училището е
посрещнало новата учебна година с
почистени и дезинфекцирани класни
стаи, коридори и други помещения.
През лятната ваканция бе реализиран и
проектът „Европейска Гимназия”, който
финансира Р България по Програмата за

помощ на Република Сърбия. В рамките
на проекта изцяло бе подменена дограмата, а стойноста на проекта е 53 хиляди
евро.
По повод началото на новата учебна
година училището посетиха кметът
Владимир Захариев и зам.-кметът
Стефан Стойков и на всички ученици,
учители, както и на помощния персонал
дадоха по две маски за многократна
употреба, които в организация на общината се шият в обекта на текстилния
завод „Кобос”. На учениците и учителите те пожелаха успех през новата
учебна година.
Носенето на маски в училището
е задължително за всички ученици,
учители и други заети, a поради коронавирусната пандемия обучението е организирано „он лайн” и „присъствено”,
така че една седмица учебните занятия в
училището посещават първокласниците
и второкласниците, а следващата - третокласниците и четвъртокласниците.
П.Л.Р.

Банатските българи помагат
довършването на Чипровската
черква

Т

рима банатски българи дариха 3 000
евро за строящия се в Чипровци
католически параклис-костница „Дева
Мария – Майка на църквата”.
Директорът на Историческия музей в
Чипровци Анита Комитска заяви пред
местни медии, че дарението е събрано
от представители на стари чипровски
родове, заселили се след Чипровското
въстание от 1688 г. в Банат. Имената на
тримата дарители са Францис Драганов,
Никола Бегов и Франциск Ферменджин.
Според Комитска в параклиса ще бъдат
положени тленните останки на архиепископ Петър Богдан, епископ Илия

Маринов и францискански монаси,
допринесли за духовното развитие на
стария Кипровец през 17-ти век.
Историческият музей в гр. Чипровци
съвместно с Музея на Понишавието
от Пирот и Международното висше
бизнес училище от Ботевград успешно
реализират трансграничен туристически проект „Приказката на килима”.
Проектът е част от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg Сърбия-България, приоритетна ос „Устойчив
туризъм”.
С. Бойкова

Тези дни към царибродчани отправихме два въпроса: Дали коронавирусът
е изкуствен или природен и дали биха
се ваксинирали, доколкото наскоро бъде
създадена благонадеждна ваксина?
Христина Александрова: „Изкуствен е.
Дали бих се ваксинирала? Категорично
не! Трябва ли да ми вградят чип?“
Станислав Йованович: „Природен
е. Ще се ваксинирам, когато създадат
благонадеждна ваксина.”
Милорад Воинович: „Нищо не
мога да кажа за потеклото му. Просто
незнам. Бих се ваксинирал, доколкото
направят ваксина, за която се установи,
че е ефикасна. От години се ваксинирам срещу сезонния грип и оттогава
никога не са ме измъчвали каквито и да
е грипозни заболявания.”
Станика Иванова: „Вярвам в тезата, че
е природен. Бих коментирала, че природата се защитава от нас, хората, които я
застрашаваме. Не бих се ваксинирала,
тъй като нямам навик. Никога не съм се
ваксинирала срещу сезонния грип. Дори

през 1972 г. не съм се ваксинирала срещу
Вариола вера. Следователно, притеснявало би ме как ваксината срещу коронавируса би подействала върху общото
ми здравословно състояние.”
Никола Джорджев: „Във връзка с
потеклото на вируса, отговорът ми е –
незнам! Дали бих се ваксинирал в крайна
сметка зависи от това какво ще покажат
анализите по въпроса ефикасна ли е или
не. Ако се окаже, че е ефикасна, съответно ако специалистите установят, че не
причинява вреда и ако и други граждани
я приемат като такава, тогава и аз ще се
ваксинирам.”
Сашко Митов: „Според мен става
дума за природен вирус. Що се отнася
до ваксината, мисля, че тя би трябвало да
представлява ефикасно лекарство срещу
вируса, когато я направят. Аз дали бих
се ваксинирал? Вероятно да. На младите
бих препоръчал да се ваксинират, те
трябва да държат особена сметка за здравето си.”
Б. Димитров

В Цариброд на 19 септември

„Буркан срещу буркан”
за пети пореден път

В рамките на отбелязването на Деня
на Община Цариброд на 19 септември за
пети пореден път в града ще се проведе
мероприятието „Буркан срещу буркан”.
Поради общоизвестните обстоятелства,
предизвикани от пандемията, броят на
екипите ще бъде ограничен, съответно в
приготвянето на „айвар“ ще се съревновават само 10 екипи. В състава на един
екип ще може да има най-малко две,

а най-много шест лица, съобщиха от
Спортно-туристическото предприятие
„Цариброд”.
Заинтересованите ще могат да
подадат заявки за участие в проявата в
Туристическо-информационния център,
намиращ се в центъра на града, или по
телефон 010 360 873 и 010 363 124 до 16
септември.
Б. Д.

В ОУ „Георги Димитров” в Босилеград

Строго спазване на
противоепидемичните мерки
В босилеградското основно училище
стриктно се спазват всички противоепидемични мерки, като носене на
лично предпазно средство, покриващо
носа и устата, дезинфекция на ръцете
на входа на училището и спазване на
физическа дистанция. Първият учебен
час във всички паралелки бе посветен
на мерките и начина на предпазване от
коронавирусна инфекция.
Поради пандемията от коронавирус
тази година първия учебен ден не бе
организирана културна програма по
повод традиционното посрещане на
първолаците и родителите им. Първолаците и техните родителите приветстваха
кметът Владимир Захариев, зам.-кметът
Стефан Стойков, както и директорът на
училището Методи Чипев, пожелавайки
им здраве, щастие и успех в ученето.
От името на общината кметът Захариев подари на първолаците тетрадки
и учебни помагала, а на тези, които се
учат на майчин език, връчи и ученически
чанти и таблети.
По повод началото на новата учебна

година Захариев и Стойков предоставиха
по две маски за многократна употреба на
всички ученици, учители и на помощния
персонал, тъй като носенето на маски е
задължително за всички в училището.
През учебната 2020/2021 година в
Основното училище „Георги Димитров”
в Босилеград в първи клас са записани 39
първолаци - 26 в централното училище в
града и 13 в подведомствените училища
в селата. Петима ученици в централноито училище ще се учат изцяло на
майчин български език, а останалите 21
в паралелката, в която обучението ще
се провежда на сръбски език. От 13-те
пърокласници в селата, 9 ще се учат в
четирикласното училище в Райчиловци,
двама в Паралово и по един в Милевци,
Горна Лисина и Млекоминци.
През новата учебна година в основното училище в нашата община ще се
учат общо 356 ученици - 268 в централното училище в града, а останалите в
подведомствените четирикласни и осмокласни училища в селата.
П.Л.Р.
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Новата учебна година започва
присъствено в България

М

В центъра на Цариброд

Бутната сградата на
старото кино

В

самия център на Цариброд неотдавна бе бутната сградата на някогашното местно кино, построена в началото на миналия век. Това бе направено
в съответствие с заключение на Общинския изпълнителен съвет и решение на
общинския строителен инспектор след
иск, отправен от страна на управителни
органи на Центъра за култура (ЦК).
Преценено бе, че почти рухналата
сграда представлява опасност за хората.
От културното ведомство се оплакаха, че
сградата, за която дълги години собственикът й не се е грижил, съответно не я
е поддържал, причинява вреда на сградата на ЦК. Директорът на ведомството
Николайча Манов сподели в изявление
за местния портал ФАР, че е било забелязано в рамките на сградата на старото
кино да е израстнало дърво с обем 20
сантиметра, чиито корени са проникнали под основите на сградата на ЦК и
по този начин е навлязла влага в обекта.
Оказа се, че собственикът на сградата
Микан Стефанов е бил против обектът
му да се срутва. Както пред горепосочената медия той заяви, плановете му
са били сградата да възстановява, но не
получил съгласие от комшиите в съседната сграда, съответно от ЦК.
Както и да било, сградата вече я няма

18 септември 2020 година

и пространството е изчистено. Животът
просто е такъв - всеки субект (без оглед
дали става дума за частно или юридическо лице) във всеки конкретен случай
си има свой интерес и се бори да го
осъществи. Така и в случая на принудителното срутване на сградата на старото
кино (която по-късно е била превърната
във физкултурна зала, а едно време е
служила и като склад) се вдигна малка
(или по-голяма?) гюрултия, която може
би ще стигне до епилог в съда. Всеки
от субектите в тази приказка там ще
предостави свои аргументи. Не е наше
да съдим, тъй като не сме съдилище,
нито пък да обвиняваме, тъй като не сме
прокуратура, а само да го отбележим.
Във всеки случай понастоящем
центърът на града изглежда (нека да ни
бъде позволено да се изразим метафорично), като че ли от челюстта на човек
е изваден някой от предните му зъби.
Остава да се надяваме, че на това място
в скоро време ще изникне друга сграда,
която ще е в благоустройствен синхрон
с останалите в поредицата – сградата
на книжарницата, общинския правозащитник (сръб: општински правобранилац), както и помещението на местния
туристически информационен център.
Б. Димитров

инистърът на образованието и
науката на Р България Красимир
Вълчев заяви на брифинг в двора на
Националната природоматематическа
гимназия заедно със заместник-кмета
на София Тодор Чобанов, че новата
учебна година в страната ще започне
присъствено във всички училища, за
всички ученици в дневна форма на
обучение. Той показа увереност, че
епидемичната ситуация ще продължи
още 10-12 месеца, тоест през цялата
учебна година, и затова са избрани
две стратегии за образованието през
новата учебна година, като моделът ще е
базиран на «превключването».
Министърът обясни, че най-вероятно ще има прагови стойности за
определени области или за определени
общини, на брой жители - 1000 или 10
000, при които ще се обявява влошена
епидемична ситуация и образователната система ще трябва да превключва за
обучение в електронна среда.
Насоките за училища през новата
учебна година са публикувани на сайта
на МОН и всяко училище ще направи
своя списък от мерки, защото учили-

щата са различни по броя на учениците
си. Освен задължителните мерки има и
предложени избираеми мерки, които
училищата ще избират на фона на броя
на учениците.
Родителите ще трябва да бъдат уведомявани един път седмично за епидемичната ситуация в училището и извънредно - при заболял учител или ученик.
При болни деца и учители ще се уведомява и районната здравна инспекция,
каза министър Вълчев. Той съобщи, че е
подписал насоки, чрез които учениците
с хронични заболявания ще може да
отсъстват, както и при хронични заболявания на родителите, децата ще могат
временно да се обучават от вкъщи.
До началото на новата учебна
година, която в България започва на
15 септември, има още време и може
да се случи всичко, но ясно е, че през
тази учебна година освен образователните предизвикателства ще трябва да
се осигури и трудният баланс между
правото на образование и правото на
здраве.
С.Дж.

По време на извънредното положение в Царибродско

По сметката на „Представи си
живота” внесени 673 хиляди динара

В

периода на извънредното положение
поради пандемията от Covid-19
на джиро-сметката на царибродската
фондация „Представи си живота” са
били инкасирани 673 хиляди динара.
Внесени са във вид на хуманитарна
помощ от страна на юридически и физически лица.
Сведението ни представи управителката на Фондацията Тияна Алексова.
Поради разбираеми съображения тя не
можа да посочи названията на юридическите и имената на физическите лица,
тъй като, както в писмена форма ни
съобщи, „на основание Закона за защита
на сведенията за самоличността, а с оглед
на факта, че няма разрешение от дарителите да публикува тези техни сведения
публично, не е в ситуация да ни предостави названията, съответно имената
им.”
Алексова в отчета напомня, че с цел
предотвратяване на последиците от
Covid-19 са купени 600 пакета за застра-

шени в социално отношение категории
граждани на Царибродско, в които са
били включени общо 14 хранителни и
санитарни изделия. За тази цел, се казва
по-нататък в отчета й, са били изразходвани 522 800 динара (на 19 май за
изделията са заплатени 333 200, а на 28
май - още 189 600 динара), докато останалите 150 200 динара са пренасочени
за реализиране на други програми на
Фондацията, разбира се, след полученото
разрешение на дарителите.
Нека да припомним, че по случай
извънредното положение, предизвикано
поради заразната болест, общинските
органи на властта в Цариброд в началото
на епидемиологичната криза приканиха хуманни хора и юридически лица
да помогнат на общината и особено на
социално закъсалите й граждани, като
внесат парични средства именно по
джиро-сметката на Фондацията „Представи си живота”.
Б. Димитров

Алея на книгата в София

Л

юбимото книжно изложение на
открито „Алея на книгата“ - София
тази година продължи цяла седмица, от
7-13 септември.
Почти 100 от водещите български
издателства и книготърговци представиха своите нови и подбрани заглавия в
общо 37 шатри, което прави рекорден
брой.
Тазгодишната седма поредна „Алея
на книгата“ имаше традиционните
бели шатри, разположени на пешеход-

ната част на бул. „Витоша“, от пресечката с ул. „Солунска“ до бул. „Патриарх
Евтимий“, и в парковото пространство
пред НДК. Изложението беше открито
за посетители от 10 до 20 часа. Достъпа
беше свободен и на литературния кът
на Алеята, който всяка година е сцена
с богата културна програма, като
премиери на книги, срещи с автори,
издатели и преводачи.
С.Дж.

Община Босилеград получи дарение 3D мини принтер

О

бщина Босилеград получи 3D мини
принтер като дарение от фирмата
Каталог К от Лесковац.
По думите на Даниел Зарев, член на
Общинския съвет в Босилеград, дарението ще се ползва за организиране
на курсове за запознаване с основите
на технологията за 3D печат, които ще

бъдат водени от компетентно лице.
Освен ученици, студенти и младежи,
курсовете ще могат да посещават и други
заинтересовани граждани от общината,
желаещи да овладяват съвременната
технология за триизмерен печат.
П.Л.Р.

novo.bratstvo.rs

18 септември 2020 година

КУЛТУРА • ПРОСВЕТА

9

Босилеград

Стартира новият ловен сезон
Н
овият ловен сезон на диви свине
в Босилеградско започна на 30
август и ще продължи до 31 януари 2021
година. Преди откриването на сезона в
местното ловно дружество „Сокол” бе
проведено редовно заседание на Скупщината, на което освен решението за
откриване бяха взети и решения относно
спазването на противоепидемичните
мерки за защита от „covid 19” и за недопускане на злополуки или наранявания
по време на ловувне.
Председателят на сдружението на
босилеградските ловци Славко Григоров
заяви, че преди обявяването на началото
на новия ловен сезон ръководството на
дружеството е провело консултации с
Общинския щаб за извънредни ситуации в Босилеград и е извършило всички
необходими подготовки с цел прилагане на противоепидемичните мерки за
борба с „covid 19”, както и на мерките за
безопасност на ловците и гражданите.

От ловното дружество апелират към
всички ловци да спазват наложените
мерки на националния и общинския
кризисни щабове, Закона и правилата за
лов, да се грижат за личната и за безопасността на другите ловци, както и на берачите на гъби и други горски плодове,
които през септември често обитават
ловните райони.
Григоров изтъкна още, въпреки че в
Босилеградска община няма регистрирани случаи на диви свине, заразени с
Африканска чума, и през новия ловен
сезон в общината остават в сила всички
мерки за предотвратяване на разпространението на болестта, наложени от
съответните републикански министерства и Съюза на ловците на Сърбия.
От ловното дружество „Сокол” съобщават, че в босилеградска община има
към 450 регистрирани ловци.
П.Л.Р.

ОО на ЧК в Босилеград

Поредна кръводарителска
инициатива
32-ма босилеградчани се включиха в
кръводарителската инициатива, която
местната организация на Червения кръст
организира в петък заедно с Института
по кръвопреливане от Ниш. Акцията се
проведе в заседателната зала в сградата
на Общинската администрация в Босилеград при строго спазване на противоепидемичните мерки. Сред кръводарителите бяха и три жени, както и едно
лице, което за първи път е взело участие
в хуманитарната инициатива.
Това бе петата кръводарителска
акция, която ОО на ЧК организира
от началото на годината. Освен трите
инициативи, организирани съвместно с
Института по кръвопреливане от Ниш,
състояха се и две в организация на oбщи-

ната и Военномедицинската академия в
Белград.
Секретарят на Червения кръст Руска
Божилова заяви, че до края на годината
са запланувани още две инициативи - с
Института за кръвопреливане от Ниш
и с общината и Военномедицинската
академия в Белград.
От Общинската организация на
Червения кръст изказват благодарност
към всички участници в кръводарителските инициативи и подчертават,
че даряването на кръв е изключително
хуманен акт, с който се оказва помощ
на хора в нужда и се спасяват човешки
животи.
П.Л.Р.

Босилеград

В ученическото
общежитие строго спазват
противоепидемичните мерки

В

началото на новата учебна година в
ученичското общежитие в Босилеград подготвени посрещнаха квартирантите, като по време на лятната ваканция
e извършена редовна дезинфекция и
детайлно почистване на обекта.
По думите на Зора Дойчинова,
директор на общежитието, през настоящата учебна година в обекта ще квартируват общо 26 ученици - 18 гимназисти и
8 от основното училище.
Дойчинова изтъква, че в общежитието
строго спазват всички противоепидемични мерки, наложени от Министерството на образованието и Националния
кризисен щаб за борба с „ковид 19”.
Закупени са дезинфекционни препарати
и материали, поставени са дезинфекционни бариери, външни лица не се допускат в пансиона, а спазват се правилата
обитателите да не се събират на групи.

Маските са задължителни извън стаите,
строго се спазва дистанция между учениците и персонала, а при влизане в сградата на всеки ученик се измерва температурата.
Тъй като поради пандемията учебните занятия за гимназистите се организират една седмица „присъствено”, а
следващата „он лайн”, в общежитието
постоянно пребивават само половината
ученици от гимназията, което облекчава
прилагането на противоепидемичните
мерки.
Освен уютните стаи за нощувки и
престой, на учениците в общежитието са
на разположение и помещения за учене,
развлечение и физкултура, а в стола на
основното училище за ползващите услугите на общежитието се осигуряват по 3
хранения на ден.
П.Л.Р.

Сигнали

Не чупете пейките!

Г

раждани на Цариброд се обърнаха
към „Ново Братство”: „Пишете да не
се чупят пейките в парка в центъра на
града. Апелирайте към компетентните
да поправят счупените пейки, няма къде
да си отпочинем.” Сигналът бе тревожен
и дойде предимно от пенсионери, които
са и най-честите гости в парка.
В един момент през това лято почти
нямаше пейка в посочения парк, на
която можеше да се седне.
И ние бяхме гневни. Кой ли толкова
„систематично” ги разваля? На кого му
пречат? Възможно ли е така да се държат

царибродските младежи? Дали „в работата по развалянето на пейките” може
би им помагат и мигрантите, които
толкова често можем да видим в парка
в центъра на града?“, бяха въпросите,
които си задавахме в тези моменти.
Хората от местния „Комуналац” ни
изпревариха в едно нещо – ремонтираха
пейките преди да пуснем апела на гражданите във вестника. Браво за „Комуналац”! Долу хулиганството! Недейте
повече да чупите пейките, вие, които ги
чупихте! Не причинявайте вреда повече!
Б. Димитров
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Изключителен успех на
царибродските момичета

Втори на музикалното шоу „Сърбия в
ритъма на Европа“
Царибродските участнички в тазгодишното музикално съревнование
„Сърбия в ритъма на Европа” се представиха блестящо и заеха високото второ
място. Традиционното мероприятие,
което се организира от 2008 г., този път
се състоя на 5 и 6 септември във Враня,
а участие взеха талантливи представители от 23 града в Сърбия. Победители
станаха участниците от град Чачак, а
последваха ги нашите пет момичета,
които изпълниха песента “I stand”, с
която Чехия се представи на Евровизия

18 септември 2020 година

2016-а година. Песента изпяха Мария
Георгиев и Хелена Стоянов, подкепени
от танцовите изпълнения на Селена
Стаменов, Петра Димитров и Уна
Петров.
Този детски музикален проект в
Сърбия е подкрепен от посланиците на
Европа и ЕС, а медиен покровител е ТВ
„Първа“.
Тъй като следващото съревнование се
организира в града победител, пожелаваме на участниците от Цариброд още
едно блестящо представяне и победа в
Чачак.
Д. Х.

Сърбия в ритъма на Европа

Босилеградчани
завоюваха седмо място

Босилеградският певец Добри
Миланов и танцьорките Саня Владимиров, Анджела Захариев, Мартина
Миланов и Габриела Гонев завоюваха
седмо място на тазгодишното детско
музикално състезание „Сърбия в ритъма
на Европа“, чиято финална част бе излъчванa пряко по Първа телевизия.
След като две поредни години печелиха второ място и този път Добри и
танцьорките направиха блестящо представяне на престижното музикално
състезание, изпълнявайки песента
„Вайлд Денсис”, с която украинската
певица Руслана спечели победа на Евровизия през 2004 година.
Победител в тазгодишното издание
„Сърбия в ритъма на Европа” бе Чачак,
а на второ място се класираха представителите на Цариброд. В надпреварата
участваха изпълнители от 23 града и
общини от Сърбия, които представляваха 23 европейски страни. Победителят бе излъчен въз основа на сбора от

Афоризми

гласовете на публиката, изпратени по
СМС, и гласовете на журито, в чийто
състав бяха представители на всички
общини, участници в състезанието.
Зам.-кметът Стефан Стойков, който и
тази година бе ръководител на проекта
„Сърбия в ритъма на Европа” за нашата
община и член на журито, изтъкна,
че изказва огромно благодарност към
певеца Добри Миланов и танцьорките,
които по великолепен начин са представили общината.
- Това е изключителен успех за Босилеград. Изказвам благодарност и към
всички наши съграждани и хора от други
краища на Сърбия, които са гласували
чрез СМС и са подкрепили нашите
младежи. Всички разноски за подготовките и участието на нашите представители изцяло финансира общината, която
ще продължи и занапред да подкрепя
талантливи деца и младежи, подчерта
Стойков.
П.Л.Р.

Симеон КОСТОВ

[[ За държава с неграмотен народ все едно
е кое писмо ще е официално.
[[ В нашите села няма огради. Нито има
кой, нито от кого да се огражда.
[[ Патриотизма се измерва с любов към отечеството.
Държавата му връща адекватно кеш.
[[ Може би легализацията на марихуана ще върне младите на село.
[[ Лекарствата след хранене пия след съня, че съм ял.
[[ Голямо нещастие е, когато счупиш зъб, а орехът празен.
[[ Не се връщай в миналото. То не е вече само твое.

На държавния финал „Дунав ‘осигуранье’ (застраховане)
младежки спортни игри”

Босилеградският тенисист Борислав
Григоров спечели сребърен медал

Б

орислав Григоров, член на босилеградския клуб по тенис на маса
„Младост“, спечели второ място на
държавния финал на „Дунав застрохаване младежки спортни игри” в категорията момчета до 12-годишна възраст.
Състезанието се проведе от 11 до 13
септември в Бързече край Копаоник. С
този успех Борислав си осигури участие
в Международния финал на младежките
спортни игри в Сплит.
Втория наш представител на това
престижно състезание Владан Стойнев
стигна до четвъртфиналите.

Треньорът на клуба по тенис на маса
„Младост” Никола Талески изказва
благодарност към състезателите за
изключителната им ангажираност и
упоритост, към помощник-треньора
Мирослав Захариев, както и към Община
Босилеград, която изцяло финансира и
помага дейностите на отбора.
„Това е огромен успех за нашия клуб
и още едно доказателство, че работим
усилено и сериозно с младите таланти“,
изтъкна Талески.
П.Л.Р.

През фотообектива

Пенка ориентировката

Р

екламната кукла пред един царибродски магазин, за която писахме
преди известно време, междувременно
получи име. В съответствие с духовития
си нрав царибродчани я нарекоха Пенка.
Пенка едно време, когато измина
извънредното положение и ситуацията
с коронавируса в страната се стабилизира почти напълно, бе свалила предпазната, не маска, а забрадка, но след
като обстановката с коварния вирус през
лятото пак се нажежи, собствениците на
магазина прецениха, че „пак трябва да я
защитят”.

Куклата междувременно стана своеобразна ориентировка за царибродчани,
които нямат достатъчно време да следят
информациите за ситуацията с коронавируса в страната. Затова тя е там, на
главната царибродска улица, на няколко
десетки метра от центъра на града, за
да показва какво се случва, съответно ако Пенка върху устата и носа си носи
забрадката, тогава ситуацията е сериозна, ако пък е без този „моден аксесоар”, тогава и хората могат да си отдъхнат.
Б. Димитров
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Готина приказка с хепиенд
(или: Как Гордана и Горан Ранчеви
намериха Жак)
оже би на пръв поглед темата е
банална, но ние, журналистите с
опит, знаем, че такива статии винаги
придизвикат внимание, респективно – с
удовлствие се четат. То нали се и казва, че
животът е сбор от дребни неща.
За какво става дума? За папагала Жак
ще ви разкажем, който през лятото се
измъкна от уютния дом на царибродската брачна двойка, архитекти по
професия, Гордана и Горан Ранчеви,
които около една седмица полагаха
усилия да го намерят. В един момент,
както разбрахме по-късно от тях, дори
загубили надежда, че ще го намерят,
предполагайки с основание, че една
такава домашна опитомена птичка
надали след толкова дълъг период може
да оцелее сама. Жак го издирвали из
улиците на града, питайки при това
съгражданите си дали са видели зелен
папагал с червен оттенък върху гръба му.
Усилието им все пак се оказало
резултатно. Един ден, след, както вече
напомнихме, около една седмица безуспешно издирване, Жак ненадейно
влетял в хлебопекарницата „Бръмко”
на централната градска улица. Дали е
бил гладен и е дошъл да закусва, това

М

вече не можем да твърдим. Свидетели
сме обаче, че беше много притеснен. В
хлебопекарницата влизаха мющерии
и продавачката Марина им показваше
птичката, все до момента, когато нейната
колежка Зорица от съседния магазин не
проумя: „Знам, чий е този папагал! На
Гога Ранчева. Тя преди няколко дена го
търсеше из моята улица...”.
След това беше лесно. Хората, които
имаха телефонния номер на Гордана
Ранчева, я извикаха и тя със съпруга си
Горан след малко дойде в хлебопекарницата и си прибра папагала.
По-късно в разговор с журналиста,
който ви предава тази симпатична
приказка с хепиенд, сподели: „Ами,
когато човек има някакъв проблем,
трябва да го сподели пред други. Ако не
бяхме търсила Жак и ако не бяхме обяснявала на хората как изглежда, надали
някой би се досетил, че е нашия и надали
би ни информирали къде се намира”.
Правилно, Гого! И ние сме на такова
мнение.
А ти, Жак, повече недей да бягаш!
Този път имаше късмет, следващия
може би няма да е така. Животът е суров,
Жак!
Б. Димитров

Стартира новия сезон в Пчинска футболна лига

Босилеградска „Младост“ спечели с
3:2 срещу „Челик“ от Бело поле

През настоящия сезон в Пчинска
футболна лига се състезават 11 отбора.
осилеградска „Младост” спечели с
3:2 като домакин срещу „Челик” от
Бело поле в първия кръг от новия сезон
в Пчинска футболна лига, който стартира през уикенда. Срещата на стадиона
Пескара в Босилеград се игра при строго
спазване на противоепидемични мерки,
а на трибуните не бяха допуснати
зрители.
Гостите откриха резултата още в 6-ата
минута с гол на Никола Джорджевич,
обаче до края на първата част босилеградчани вкараха два гола и направиха
обрат в резултата. Най-напред Небойша
Йорданов бе точен от дузпа в 24-ата

Б

минута, а няколко минути по-късно се
разписа и нападателят Дарко Трайков.
През второто полувреме и двата
отбора създадоха по няколко изгодни
голови положения, а гостите успяха да
изравнят резултата в 70-ата минута с
точен изстрел на Ивица Костич от пряк
свободен удар. Крайният резултат 3:2 в
полза на „зелените” оформи Александър
Захариев след добре организирана
контраатака на отбора си.
Във втория кръг босилеградчани
гостуват на „БСК” в Буяновац, а срещата
ще се играе на 20 септември (неделя) от
15 часа.
П.Л.Р.

ТЪЖЕН ПОМЕН

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 15 септември се навърши ЕДНА
ГОДИНА от смъртта на

СТАНКА ИВАНЧЕВА,

На 2 юли се навършиха ДЕВЕТ ГОДИНИ от
смъртта на

СТОЙНЕ ИВАНЧЕВ,

учителка от Райчиловци
учител от Райчиловци
(1936 - 2019)
(1930 - 2011)
Вечно ще ви носим в сърцата си и ще пазим от забрава хубавите
спомени за вас и за вашите добрини. Почивайте в мир!
Дъщерите Снежана и Нада със семействата си

На 6 септември се навършиха
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
от смъртта на нашата леля

ВЕРА СТОЯНОВ
На 15 юли се навършиха
ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия тетин

БЛАГОЙ СТОЯНОВ,
Бата Блажа
Поклон пред светлата ви памет!
Душко и Берта с децата си
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Изминаха ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ
без много обичания ми баща

СТОЯН
НАЙДАНОВ

и СЕДАМНАДЕСЕТ години
без прекрасната ми майка

МИЛКА
НАЙДАНОВА

Няма думи, с които да опишем колко е празно без вас, мили родители.
Времето минава, но не лекува тъгата.
Спомените за вас вечно ще останат в нашите сърца.
С безмерна обич дъщерята Сунчица със семейството си
Вечна и блажена памет!
На 4 септември се навършиха ОСЕМ ГОДИНИ, откакто
замина за новия дом на небесата обичаната ни
съпруга, майка и баба

ВЕЛИКА ХРИСТОВА

От Цариброд, по потекло от с. Нашушковица
Бъди блажена там в Божите дворове, където само
нашите молитви могат да достигнат и където
праведниците светят като светила!
От най-близките
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novo.bratstvo.rs

IN MEMORIAM

In memoriam

ВЕЛИМИР
КОСТОВ
- ЧЕДА
1956-2020

Поет и преводач

К

акто живя, скромно и тихо, но
достойно и честно, тези дни замина
в небитието Велимир Костов, поет,
преводач, съставител на антологии,
журналист... Директор на Издателство „Братство“, директор на Кукления
театър в гр. Ниш, член на редакционната
колегия на нишкото списание „Градина“,
член на Надзорния съвет на Сръбския
ПЕН-център, член на българския ПЕН,
на Сдружението на независимите писатели на Сърбия... Носител на награди и
признания....
Роден е в село Брайковци, Царибродско. Завършва гимназия в Крушевац
и английска филология в Ниш, където и
живя все до преждевременната си смърт.
Като автор на няколко стихосбирки
на сръбски и на български език, той
успя да се утвърди като поет със своеобразен почерк, търсещ светлина в тези
разломни времена и пространства. Осланяйки се на мъдростта на дедите и прадедите си от родната Стара планина, той и
в поезията си бягаше от рамки и окови,
но не бягайки от водовъртежите на
лирическите си герои, той все търсеше
моралността и мъдростта и за някого
дребнави, но фалшиви и неморални
неща, го вълнуваха, и той им посвещаваше поетическото си умение, търсейки
цяр ...
Като преводач от английски на
сръбски и обратно и особено от
български на сръбски език, той остави
значимо дело, допринасящо за трайното
укрепване на културните връзки между
народите.
Като сътрудници в Издателство
***
„Братство“ успявахме да се зареждаме
с идеи,
но
на всички
ñèãóðíî
ìíîãî
ñúìблагодарение
èçìîðåí
ïîíåæå
òàêà
äúëãî
заети,
и
да
ги
реализираме.
И
в последíå ìîãà äà îòâîðÿ
äâåòå
î÷èот живота си, грижи за
нитеíàé-ëåñíè
мигове
работата си на заместникèсемейството,
òàçè óìîðà
íèêîé íÿìà äà ìè çàïèøå
директор
на
Кукления театър в Ниш,
â òúíêàòà áèîãðàôèÿ
çà
òîâà успя
êàê ñå ñúáóæäàì.
той
да направи чудесен превод
на избрани стихове на съвременния
български поет Едвин Сугарев.
Лека му пръст и поклон пред светлото
му дело!
Денко Рангелов, писател и преводач

18 септември 2020 година

ÍÀÂÈÊ Â ÎÁÙÓÂÀÍÅÒÎ

***

Êîãàòî ïúòóâàø çà Ñîôèÿ
è ñå ïî÷óâñòâàø ñàìîòåí,
íå å ìíîãî óìíî
äà ñå ìèñëèø çà íåóê

ùå ñå ðîäÿ îòíîâî êàòî ÷åðíà ï÷åëà
â ïàóíîâèòå ïåðà
íàä ìåñèíãîâàòà ãëàâà íà ñëîíà
êîãàòî ñå ïîÿâÿò ñåíêèòå
ëàêîìè êàòî ìîìè÷åòà
êîèòî áúðçî ãúëòàò

Ïîíåæå êîãàòî ïúòóâàø ñàì
íà íèêîãî íå ìîæåø äà ðàç÷èòàø
îñâåí íà ñåáå ñè.

è ñåíêèòå íå ñà èçðàñíàëè
è íå îáðúùàò ñâåòëèíàòà â òàéíà
ïî-õèòðè ñà îíåçè
íà áàëêîíèòå
îò äðóãàòà ñòðàíà íà ïîçëàòåíèÿ ïðîçîðåö
ñóòðèíòà íà 29 ÿíóàðè

À êàê áè ìîãúë äà ñå äîâåðèø íà íÿêîãî,
àêî ãî ñìÿòàø çà íåóê
Êàæè ñàìî „Íå ðàçáèðàì“.
Íåùàòà, êîèòî íå ðàçáèðàø
íàïúõàé â ÷àíòàòà,
à ÷àíòàòà ìåòíè íà ðàìî
è áåç òîâà ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî
òÿ âñå ïîâå÷å îëåêâà.

òóê ñúì òèõ
êðàé îñëåïÿëàòà ï÷åëà
è ñúì king bee
è ñúì îñëåïÿë
îò ñëúí÷åâ ëú÷
ìàêàð è ïîçëàòåí.

Денко Рангелов
На Велимир Чедо Костов

Птиците отлетяха.
Чановете на стадата
в твоето село
отдавна занемяха.
Пасбищата и горите
пожълтяха.
Баба ти,
която
често
споменаваше
Как за закуска
ти давала
филийка
ръжен хляб
С мас от
мангулица
намазана.
И в чашка дървена
козе мляко
сипвала
А дядо ти
учел
те да косиш
„опоритата“ трева
по
склоновете на
Видлич планина.
....
Освен врабчетата
Всички си заминахте.
Остана и
кучето Мурджа,
което все по-често вие,
отколкото лае.
Остана открехнат малкия
прозорец на стаичката,
в която ти спеше
и книги четеше
Почти изгнил
като че ли убеден
че неговото Чедо
ще се завърне
непобеден ...
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В град Пирот, по повод вестта за
кончината на поета, август 2020 г.
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