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„БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДОПРИНАСЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО 
И ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА НИШ

Коронавирус: третата вълна на 
епидемията в Сърбия е в ход

Културният център «Босилеград» започна 
реализация на проекта за дигитализация 
на културното ни наследство

Презентация на програми за финансова 
подкрепа на стопанските субекти
Изложба на Димитър Илиев 

Публичен търг за отдаване под наем 
на държавни земеделски земи
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Надбавките вече няма да 
зависят от доходите на 
родителите
На заседанието на българския мини-

стерски съвет премиерът Бойко 
Борисов съобщи, че всички семейства с 
деца от догодина ще получават надбавка, 
независимо от дохода, който имат. 
Семействата с едно дете ще получават 40 
лева, за семействата с две деца сумата е 90 
лева, а за тези с три деца - 135 лева.

В момента семействата с деца полу-
чават месечна помощ, ако доходът на 
член от семейството е до 410 лева на 
месец. При доход от 410 лева до 510 лева 
се изплащат 80 процента от размера на 
помощта. 

Друго изискване за получаване на 

добавката сега е детето да посещава 
училище, както и да има всички задъл-
жителни имунизации и профилактични 
прегледи. Месечните помощи се спират 
за една календарна година, ако ученикът 
има над 5 неизвинени отсъствия за 
месец, а дете, което посещава група за 
предучилищно образование - повече от 
три дни.

Социалният министър Деница Сачева 
заяви, че решението да се дават надбавки 
на всички деца ще струва 398 млн. лева 
допълнително на държавния бюджет.

С.Дж.

Петото велико народно 
въстание на 16 октомври
В София продължават Антиправител-

ствените протести  на недоволство от 
управлението на страната. 94-ият проте-
стен ден бе видимо по-малоброен откол-
кото през топлите дни.

След 20 ч хората поеха на обичай-
ното си шествие към Орлов мост. След 
21 часа то достигна Орлов мост с викове 
«оставка».

Протестът приключи около 22 и 30 ч. 

Шест или седем души останаха на блоки-
рания Орлов мост, но движението беше 
възстановено.

Организатор на събитието е „Отровно 
трио“ и те продължават да настояват 
за оставките на правителството и на 
главния прокурор. Към исканията си те 
включиха още дистанционно и машинно 
гласуване и предсрочни избори.

С.Дж.

Инициатива на вицепрезидента на Р България Илияна Йотова 

Будната България 
Вицепрезидентът на Република 

България Илияна Йотова обяви 
инициативата „Будната България“, която 
има за цел да насърчи деца, младежи и 
възрастни от българските общности 
зад граница да изразят своята връзка с 
България, с нейното минало и бъдеще. 
Те могат да разкажат или покажат 
всичко, което ги зарежда със сила и 
самочувствие, че са българи - например 
любимо място в Родината, предадените 
през поколения традиции, паметта на 
своя род, прояви, поддържащи българ-
ския дух зад граница.

Всички желаещи да се включат могат 
да го направят, като изпратят видео 
запис, не по-дълъг от 3 минути. За сцена 

на виртуалния форум вицепрезидентът 
Йотова отново предоставя своя канал в 
ютуб и официалната си страница във 
фейсбук. „Чрез видео материалите, 
като с камъчета от мозайка ще сглобим 
образа на България на всички - будната 
България“, посочва Илияна Йотова.

Партньори на „Будната България“ са 
Институтът за етнология и фолклори-
стика с Етнографски музей към БАН и 
Българското национално радио.

За финал на инициативата е избран 1 
ноември - Денят на народните будители. 

Записите ще се приемат на budnabg@
gmail.com до 25 октомври 2020 г.

П.Л.Р.

Съобщение за медиите на посолството на Република 
България в Белград

„БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДОПРИНАСЯ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКОТО И ЕВРОПЕЙСКО 
РАЗВИТИЕ НА НИШ
 Посланикът на Република България в 

Сърбия Радко Влайков и генералният 
консул в Ниш Димитър Цанев се срещ-
наха с новоизбрания кмет на гр. Ниш 
Драгана Сотировски.

„София е най-близката до Ниш евро-
пейска столица”, заяви г-жа Драгана 
Сотировски. Специално внимание в 
разговора бе отделено как да се активи-
зират отношенията между двата града. 
Посланик Радко Влайков предаде от 
името на кмета на София Йорданка 
Фандъкова покана кметът на Ниш да 
посети българската столица.  Г-жа 
Драгана Сотировски изрази увереност, 
че фактът, че кметовете на двата града са 
жени, е още един допълнителен стимул 
и предпоставка за успешно сътрудни-
чество. При предстоящите контакти ще 
се потърсят онези форми на взаимо-
действие, които да предадат българския 
опит за реализиране на важни проекти. 
Ще се търсят и най-добрите условия за 
осъществяване на съвместни инициа-
тиви.

Акцент в разговора бе поставен 
върху възможностите за инвестиции 
от български фирми за развитието на 
икономиката и инфраструктурата на 
Ниш. Г-жа Драгана Сотировски даде 
много висока оценка на дейността на 
българските фирми „Трейс”, „Софарма”, 
„Нишка пивара” и др. Кметът на Ниш 
представи пред българския посланик 
и генералния консул на България в 

Ниш конкретни възможности как да се 
разшири присъствието на български 
фирми в града и региона.

Представителите на Българското 
национално малцинство в Ниш да 
получат от Общината на града подхо-
дящо помещение, в което да осъщест-
вяват своята дейност, бе обсъдено също 
по време на срещата. Същевременно 
тази дейност може да се съчетае с функ-
циите на информационен център за 
възможностите за сътрудничество 
между бизнеса и туристически органи-
зации от България и Сърбия. Кметът 
Драгана Сотировски приветства идеята 
на българския посланик и се ангажира 
да създаде организация в Общината за 
практическото й реализиране.

Генералното консулство на България 
в Ниш е единственото дипломати-
ческо представителство в града. Кметът 
Драгана Сотировски разчита на  ново-
назначения генерален консул Димитър 
Цанев да съдейства за по-широко 
присъствие на български инвестиции 
в града. Те могат да имат съществено 
значение за икономическото развитие на 
Ниш и региона и да допринесат за  евро-
пейската перспектива на Сърбия.

Г-жа Драгана Сотировски благодари 
специално на Министерството на външ-
ните работи на Република България 
за  предоставеното дарение на защитно 
облекло за Клиничния център в Ниш.”

На ГКПП „Градина” 

Предотвратен опит за 
трафик на момиче 
Гражданин на Дания от сирийско 

потекло опита неотдавна през ГКПП 
„Градина” да укрие в колата си и да влезе 
в Сърбия с млада жена. Според прецен-
ката на митничарите тя била на възраст 
между 22 и 24 години. Контрабандистът 
я укрил в тайник под задната седалка на 
автомобила си „Тойота”. 

През  август  митничарите от 
„Градина” регистрираха подобен случай, 
като успяха да предотвратят опита на 
един възрастен швед от марокански 
произход да влезе в Сърбия с 31-годишна 
мароканка, която бе укрил в тайник в 
комбито си.  

Б. Д.
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Коронавирус: третата 
вълна на епидемията в 
Сърбия е в ход

Членът на Кризисния щаб за борба 
с коронавируса, епидемиологът 

Бранислав Тиодорович заяви, че третата 
вълна на епидемията в Сърбия е в ход и 
че това се потвърждава от увеличаването 
на броя на пациентите.

- Мисля, че в този момент трябва да 
сме наясно - третата вълна е в ход. Не, че 
я очакваме, но тя вече е започнала и от 
това, което се случва около нас, виждаме, 
че броят на позитивните и болни хора 
нараства, а за съжаление увеличава се и 
броят на починалите. Ние също имаме 
увеличение, за което прогнозирахме, че 
ще се случи през първата половина на 
месец октомври, каза той.

Пред камерите на националната теле-
визия РТС ученият предупреди, че в 
някои големи колективи вече се показват 
определени характеристики на рециди-
вите на болестта.

-Това са големи колективи, в които 
работят млади работници от семей-
ства от няколко поколения и това вече 
показва началото на инфекцията и 
трябва да вземем много повече мерки 
там и всички трябва да направим много, 
за да не се разпространи инфекцията на 
големи групи, подчерта Тиодорович.

Епидемиологът Предраг Кон преду-
преди, че е време отново да се апелира 
за спазване на мерките, преди всичко 
да се държи разстояние и да се избягват 
масови събирания. 

-Носенето на маска се препоръчва и 
на открито, ако не може да се осигури 
разстояние. На закрито носенето на 
маска е абсолютно задължително, 
подчерта той.

От началото на епидемията в Сърбия 
са тествани 1,2 млн. души, а наличието 
на вируса е лабораторно потвърдено при 

почти 35 000. Общият брой на смърт-
ните случаи от началото на епидемията 
е достигнал приблизително 800.

Броят на заразените с Ковид-19 през 
последните дни в България драстично се 
увеличи.

Българският министър на здравеопа-
зването Костадин Ангелов предупреди, 
че хората не спазват мерките и то тези 
мерки, които не са толкова затормо-
зяващи – да се спазва дистанция, да се 
носят маски на закрито и да има дезин-
фекция.

- Всеки, който не иска да носи маска, 
това за мен е прищявка. Това не е отго-
ворно поведение. Демокрацията, за 
която всички се борихме преди, изисква 
спазване правата на всички хора, а едно 
от тези права е правото на живот. С 
нашето поведени и с демонстративното 
неносене на маски ние застрашаваме 
основното право на всеки един човек, 
предупреди той пред ТВ Нова. 

От началото на епидемията в 
България са тествани 600 хил. души. 
Общият брой на потвърдените случаи 
надмина 24 500, като активните в 
момента са около осем хиляди. Жерт-
вите на коронавируса в България са над 
900 души.

Статистическите данни показват, че в 
света броят на заразените достигна почти 
38 млн., на починалите 1,1 млн., докато 
оздравелите са около 28 млн. души. 
Най-много заразени са регистрирани 
в САЩ, Индия и Бразилия. В Европа 
най-много заболели от Ковид-19 са в 
Русия – 1,2 млн., след това в Испания (над 
800 хил.), Франция (над 700 хил.) и Вели-
кобритания (над 600 хил. души).

С. Бойкова 

В Македония без PCR тест
Гражданите на Република Сърбия от 

понеделник могат да влизат в Северна 
Македония без PCR тест за изследване 
на коронарирус, съобщи правителство-
то в Скопие.

Според принципа на реципрочност, 
македонски граждани също могат да 
влизат на теротирията на Сърбия без 
PCR тест.

Македонското правителство въведе 
задължителен PCR тест за влизане на 
граждани на Сърбия на нейна терито-
рия на 9 юли.

В аптеките лекарство срещу корона-
вируса «remdesivir»

Директорът на Републиканската 
здравноосигурителна каса Саня Радое-
вич Шкодрич заяви, че Сърбия е заку-
пила лекарството срещу коронавируса 
«remdesivir» и че е започнало разпро-
странението му в аптеките. 

- Това е много скъпо лекарство, ко-
ето се дава само в определена фаза на 
заболяването и ще се дава само със 
специално разрешение – уточни тя в 
изявление по РТС.

От тазгодишния „откуп“ на Министерството на културата на Сърбия 

Библиотеката в Цариброд 
получи 470 книги 
Царибродската Народна библиотека 

„Детко Петров” неотдавна се сдоби с 
470 нови книги в резултат на „откупа“ на 
Министерството на културата на Сърбия, 
който се провежда ежегодно. 

За закупуването на книгите за цари-
бродската библиотека министерството е 

заделило около 80 хиляди динара. Що се 
отнася до жанровете на произведенията, 
те са различни – има детски книги, 
романи на домашни и чуждестранни 
автори, както и творби от различни 
сфери на науката. 

Б. Д. 

Културният център 
«Босилеград» започна 
реализация на проекта 
за дигитализация на 
културното ни наследство
Със закупуване на необходимото 

оборудване за достъп до дигитали-
зирани материали, Културният център 
«Босилеград» започна реализация на 
проекта «Формиране на дигитален 
център и дигитализация на материала 
на асоцирани институции - Трета фаза». 

На пресконференцията, на която бе 
представена третата фаза от проекта, 
директорът на Културния център „Боси-
леград” Воислав Божилов и координа-
торът по проекта Горан Миланов изтъ-
кнаха, че общият бюджет за реализация 
на III фаза от проекта е 377 000 динара. 
300 000 динара от стойността е осигурило 
Министерството на културата и инфор-
мирането на Република Сърбия, 60 
000 - Община Босилеград, докато 17 000 
динара е обезпечил Културният център 
от собствени средства. Срока за реали-
зацията на проекта е от 1 август до 31 
декември 2020 г.

С посочените средства е закупен необ-
ходим хардуер за работа със сървърния 
блок - UPS устройство, монитор, клави-
атура, мишка, необходими кабели и 
други устройства. На сървъра ще бъде 
поставено цифрово хранилище с диги-
тализирани материали, формирани по 
време на всички фази от проекта. Гото-
вата платформа, базирана на инструмен-
тите Res Cart, която в Културния център 
са превели на сръбски език, ще даде 
възможност за търсене на термини, както 
в цялата база данни със заглавия, така и в 
текста на цифровите документи. 

Целта на реализирането на проекта 
е опазване на клтурното наследство 
чрез съхраняването му в дигитален вид 
и достъпността му до по-голям брой 
потребители, без посещаване на инсти-
туциите, където то се пази в първона-
чалния си вид.

Бе посочено, че Община Босилеград 
разполага с богата съкровищница от 
непреработено материално и нема-
териално културно наследство, което 
предимно се пази от Културния център 
„Босилеград“, Народната библио-
тека „Христо Ботев“, Издателска къща 
„Ново Братство“ и основните и сред-
ните училища. Културното наследство 

непрекъснато се увеличава поради есте-
ствено обусловената продължителност, 
но и поради нестабилната среда по отно-
шение на развитието на новите техно-
логии и промените в стила и начина на 
живот. Следователно грижата за опазва-
нето на културното наследство през 21 
век е не само декларативно задължение 
на компетентните институции, но е и 
морално задължение на цялото обще-
ство.

Воден от тази визия и с подкрепата на 
други институции, Културният център 
„Босилеград“ продължи и тази година 
проекта „Формиране на дигитален 
център и дигитализация на асоциирани 
институции“ с трета фаза, чиято реали-
зация е одобрена и подкрепена от Мини-
стерството на културата и информира-
нето и от Община Босилеград. И реали-
зацията на първите две фази от проекта 
(през 2018 и 2019 г.), също финансово 
подкрепиха министерството и общината, 
които по този начин потвърдиха изклю-
чителното значение на процеса на диги-
тализацията в опазването на културното 
наследство на нашия регион. 

На пресконференцията бе изтък-
нато и това, че през първите две фази 
от проекта са извършени качествени 
подготовки и е започнала работа по 
цифровизацията на писаното културно 
наследство. В рамките на първите две 
фази от проекта е закупена съвременна 
техника, оформен е дигитален център и 
извършена каталогизация и дигитали-
зация на всички екземпляри на вестник 
„Братство”, публикувани в периода от 
1959 до 2012 година, така че на сайта на 
Културния център вече са достъпни 
всички броеве на „Братство” в PDF 
формат, печатани в периода от 1959 до 
2012 година - общо 2 273. 

В Културния център планират да 
извършат дигитализация на всички 
стари книги, свързани с Босилеградско, 
с които библиотеката разполага, както 
и на списания, документи и други мате-
риали с цел съхраняване на културното 
наследство на Босилеградско за бъде-
щите поколения.

П.Л.Р.
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Повишава се сръбският 
износ в България 
Сръбският износ на стоки към 

България през периода януари-ав-
густ достигна 800,9 млн. лева или с 1,2 
% повече спрямо същия период година 
по-рано, показват предварителни данни, 
публикувани на сайта на българския 
Национален статистически институт 
(НСИ).

Според същия източник българският 
износ на стоки към Сърбия е намалял с 
20,7 процента и се е свил от 781,4 млн. на 
620 млн. лева.

През периода януари-август сръб-
ският износ е на суфицит от 180,9 млн. 
лева.

С.Б.
Босилеград 

Презентация на програми 
за финансова подкрепа на 
стопанските субекти
Агенцията за регионално развитие 

на Пчински окръг и Община Боси-
леград на 12 октомври в заседателната 
зала в сградата на Общинската адми-
нистрация организираха презентация 
на държавните програми за финансова 
подкрепа на стопанските субекти, със 
специален акцент върху програмите за 
смекчаване на негативните ефекти от 
пандемията на вируса COVID-19.

Чрез видеопрезентация бяха пред-
ставени програми на Фонда за развитие 
на Република Сърбия, Агенцията за 
развитие на Сърбия и на други донори, 
като Програмата за финансова подкрепа 
на икономически субекти за поддържане 

на ликвидност при трудните условия 
поради пандемията от „сovid 19”; 
Стартъп програми за подпомагане на 
малкия и средния бизнес; Насърчаване 
на предприемачеството чрез проекти за 
развитие и Инвестиционни кредити.

Представителката на Агенцията 
Биляна Стоянович подробно запозна 
присъстващите с условията за канди-
датстване и размерите на финасовите 
средства за всички програми поотделно. 
Тя подчерта, че най-голям интерес сред 
предприемачите тази година е предизви-
кала Програмата за финансова подкрепа 
на стопанските субекти за поддържане 
на ликвидността и текущи активи в обре-
менените икономически условия поради 

пандемията от „сovid 19”. Право да 
кандидатстват за този вид субсидии имат 
фирми, кооперации, малки и средни 
предприятия, които са регистрирани 
преди 2018 г., а в периода от 15 март 2020 
до този момент не са намалили броя на 
заетите с над 10%. Максималната стой-
ност на средствата, които ще се предо-
ставят по този начин, е от 10 милиона 
динара за предприемачи и малки пред-
приятия, до 120 милиона динара за т. 
нар. средни предприятия. 

Присъстващите получиха инфор-
мация и за отворените в момента 
кредитни линии, както и за програми за 
предоставяне на безвъзмездни средства 

от домашни и чуждестранни фондове.
Представителите на Агенцията изра-

зиха готовност да идват в Босилеград и 
безплатно да оказват помощ на всички 
начинаещи бизнесмени и собственици 
на фирми при кандидатстването им 
в конкурси за изтегляне на кредити, 
предоставане на безвъзмездни финан-
сови средства и други видове програми 
за финансова подкрепа и помощ.  

Въпреки че от общината са отправили 
официални покани до всички регистри-
рани фирми в Босилеград, на презента-
цията се отзоваха малък брой бизнес-
мени. 

П.Л.Р.

Окончателно 
решение в диалога 
Белград-Прищина
Ръководителят на европейската 

дипломация Жозеп Борел заяви, 
че до няколко месеца, а не години, ще 
бъде постигнато окончателно решение 
в диалога Белград-Прищина. Според 
него двете страни са настроени конструк-
тивно.

Върховният предствител на ЕС заяви, 
че и президента на Сърбия Александър 
Вучич и премиерът на временните 
институции в Косово Абдула Хоти са 
подчертали своя ангажимент за евро-
пейската интеграция и че „знаят каквото 
и да е решението на конфликта между 

Белград и Прищина, това е важно 
условие за напредък към Европейския 
съюз”, предодаха сръбските медии. 

Жозеп Борел по-рано този месец 
посети Прищина и Белград. 

В началото на тази седмица мини-
стрите на външните работи на ЕС се 
срещнаха в Брюксел с Върховния пред-
ставител на общността по външните 
въпроси и политиката за сигурност, за 
да обсъдят диалога между Сърбия и 
Косово.  

С. Бойкова

В пиротската галерия „Чедомир Кръстич” 

Изложба на Димитър Илиев 
Експозиция от скулптури и рисунки на 

реномирания царибродски художник 
Димитър Илиев бе открита преди дни в 
пиротската галерия „Чедомир Кръстич”. 
Директорът на ведомството и изку-
ствовед Радмила Влаткович оцени, че 
тази пета поредна изложба на Илиев е 
неговата най-силна и най-качествена в 
този град, предвид, че на едно място е 
съсредоточена съвкупната негова идея, 
т.е. всичко, което досега е творил. 

На откриването присъства синът на 
Димитър Илиев, Теодор, който пред 
публиката каза, че събирането на скул-
пурите и рисунките за изложбата е пред-
ставлявало процес, който е продължил 

няколко години. 
Димитър Илиев е роден през 1950 

година в Цариброд. В родния си град 
е завършил основно, в Ниш - средното 
художествено училище, а художествана 
академия, специалност - скулптура при 
професор Димитър Даскалов в София.  

Той е главният инициатор за създа-
ване на международния художествен 
пленер „Погановски манастир” и дълго-
годишен управител на местната галерия. 
Организирал е 30-ина самостоятелни 
изложби и участвал в над 200 колек-
тивни. 

Б. Д. 

Проява на царибродския театър „Христо Ботев” 

Изнесена комедията „Лъжецът” 
Царибродският театър „Христо 

Ботев” неотдавна представи спек-
такъла си „Лъжецът”, подготвен по 
пиесата на гръцкия автор Димитрис 
Псатас „Търси се лъжецът”. Адаптация, 
сценография и постановка на спектакъла 
са дело на местния театрален деец 
Слободан Алексич. Става дума за т. нар. 
комедия буфа, съответно на особен вид 
комедия, изграден върху груба ирония, 
изопачаване, пародия и сатирична 
импровизация. 

В ролите се проявиха: Драголюб 

Пейчев, Анджела Делчева, Милан 
Андреевич, Сърджан Христов, Вишня 
Димова, Ана Кирова, Милош Георгиев, 
Бранислав Йованович, Неда Алексова, 
Снежана Златанова и Лазар Манчев. 

Подг отвян ето  н а  спектакъ ла 
„Лъжецът” царибродският театър 
започна още в началото на годината, но 
поради предимно епидемиологичната 
криза не успя да я изнесе на сцената 
по-рано. 

Б. Д.
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Програмата “Swiss PRO” удължи 
срока за кандидатстване с проекти за 
равенство между половете
Програмата “Swiss PRO” удължи 

крайния срок за кандидатстване с 
проекти за подкрепа на местните власти 
за укрепване на механизмите за равен-
ство между половете до 23 октомври 2020 
г.

Публичната покана под лозунга „Да 
превърнем равенството в реалност“ има 
за цел институционално да укрепи мест-
ните механизми за равенство между 
половете. 

Чрез тази покана Правителството на 
Швейцария ще подпомогне до 30 местни 
самоуправления със 100 000 евро за укре-
пване на механизмите, които допри-
насят за насърчаването и промоцията на 
равенството между половете в местните 
общности. Право да участват в публич-
ната покана имат 96 града и общини от 

Шумадия, Западна, Южна и Източна 
Сърбия, включително и oбщина Босиле-
град.

Местните власти ще бъдат подпомо-
гнати с до 3 300 евро по проект, насочен 
към повишаване участието на жените в 
процеса на вземане на решения, подо-
бряване на положението на жените в 
местната общност в борбата срещу наси-
лието основано на пола, здравето на 
жените, създаване на по-добри условия 
за жените в селските райони и принадле-
жащите към уязвими групи.

Програмата особено насърчава уста-
новяването на междуобщинско и между-
институционално сътрудничество, а 
допълнително ще бъдат оценявани 
проекти, включени в местните планове 
за равенство между половете. 

Допълнителна информация за 
публичната покана е достъпна на 
уебсайта Swiss PRO.

Публичната покана „Да превърнем 
равенството в реалност“ се извършва 
в рамките на програмата „Подкрепа 
на правителството на Швейцария за 
развитие на общините чрез насърчаване 
на доброто управление и социалното 
приобщаване - Swiss PRO“. Програмата е 
подкрепена от швейцарското правител-
ство в сътрудничество с правителството 
на Сърбия, а изпълнява се от  Службата 
на ООН за проектни услуги в партньор-
ство с Постоянната конференция на 
градовете и общините.

П.Л.Р.

Босилеград 

Публичен търг за отдаване под 
наем на държавни земеделски 
земи

Oбщинската администрация в Боси-
леград - Отдел за селско стопанство, за 
поредна година обяви публичен търг 
за даване под наем и ползване на земе-
делски земи, които са собственост на 
държавата. Парцелите ще се отдават под 
наем за срок от 10 години. 

Заинтересованите могат да разгледат 
необходимата документация, графиче-
ските чертежи и др. в Отдела за селско 
стопанство към Oбщинската админи-
страция в Босилеград, всеки работен ден 
от 9 до 14 часа. 

Публичният търг ще се състои на 
3-ти ноември т.г. в Общинската адми-

нистрация, а крайният срок за пода-
ването на заявки за участие в търга е 28 
октомври. Определянето на стойността 
на наема за парцелите и избора на 
кандидатите ще се ръководи от специ-
ално оформената комисия към Общин-
ската комисия.   

Както узнаваме, на територията 
на Босилеградска община има над 10 
хиляди хектара земеделски земи собстве-
ност на държавата, а определено е на 
публичния търг да бъдат предложени за 
отдаване под наем 3,5 хиляди хектара от 
тях.   

П.Л.Р. 

Нишкият 
филмов 
фестивал тази 
година в кино

55-ото издание на „Филмовите 
срещи“ - Ниш се проведе в кинозалата 
Cineplexх от 10 до 15 октомври. Вместо 
досегашното традиционно място и 
време на провеждене на фестивала - 
лятната сцена в нишката крепост през 
август месец, тазгодишният фестивал се 
проведе по-късно заради опасността от 
разширяването на коронавирус, която 
беше по-голяма през август месец, и се 
премести в закритите кинозали, със задъ-
лжително носене на маски и спазване 
на дистанция т.е. всяка втора седалка в 
залата можеше да бъде заета.

55-ото издание на Филмовия фестивал 
беше официално открито, когато кметът 
на Ниш Драгана Сотировски тради-
ционно предаде ключовете на града на 
актьорите, този път на Тияна Печенчич, 
председател на журито. Освен нея в 
състава на журито са и актьорите Йелена 
Мила и Феджа Стоянович.

През петте дни на фестивала публи-
ката имаше възможността да види 
10 филма, а на финала бяха връчени 
наградите „Цар Константин“, „Царица 
Йелена“, Гран При „Naisa“, както и 
грамоти за изключителни мъжки и 
женски роли, награди за мъжки и 
женски епизодни роли и награда за 
най-добра дебютна роля.

Филмите се прожектираха в четири 
зали на Cineplexx, но церемонията по 
връчване на наградите се проведе преди 
последната вечер в главната зала на 
Cineplexx.

С.Дж.
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В Босилеград бе 
отбелязана Детската 
седмица 
По време на Детската седмица, която 

тази година в основното училище и 
детската градина в Босилеград бе отбеля-
зана при строго спазване на противоепи-
демични мерки за защита от „ковид 19”, 
бяха организирани редица мероприятия 
и инициативи с образователен, културен, 
спортен и забавен характер. Тазгодиш-
ното мероприятие се проведе от 5 до 
11 октомври под лозунга „Споделеното 
щастие е два пъти по-голямо“. 

В първия ден от Детската седмица 
учениците в основното училище подго-
твяха пана с рисунки и текстове, посве-
тени на правата на децата. На втория 
ден ОУ в съдействие с Културния 
център „Босилеград” за учениците и 
малчуганите от детската градина орга-
низира театралното представление 
„Вълшебният свят на приказките”, 
което на откритата сцена в училищния 
двор изнесе нишкият театър „Талия 
арт сцена”. Третият ден бе посветен на 
опазването на околната среда, когато 

учениците и учителите засаждаха деко-
ративни дървета в училищния двор. На 
четвъртия ден се проведоха спортни 
състезания по футбол на малки врати, 
шахмат и волейбол, както и надпревари 
по надбягвания в чували, теглене на въже 
и други забавни игри. 

По традиция и тази година децата 
рисуваха по асфалта с разноцветни тебе-
шири, а рисунките им бяха посветени на 
приобщаващото образование и детските 
права.  

В последния ден от Детската седмица 
училището подсигури за всички ученици 
разноцветни балони, надути с хелий, на 
които децата завързваха написаните на 
листчета лични пожелания и мечти, 
а след това всички заедно ги пуснаха в 
небето над Босилеград. 

Освен лекции за детските права и 
спортни и забавни игри, за малчуганите 
в детската градина „Детска радост” в 
Босилеград бе организиран и маскарад. 

П.Л.Р.
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В ход е 27-ият пленер „Погановски манастир” 

Проявата се провежда онлайн 
В Царибродска община е в ход 27-ият 

пореден художествен пленер „Пога-
новски манастир”. Списъкът на участ-
ниците все още не е напълно уточнен, 
предвид, че проявата тази година се 
провежда по начин, който в условията на 
епидемиологичната криза бе единстве-
ният възможен - онлайн. 

Художниците от Сърбия, които със 
сигурност са взели участие в пленера 
са: Милош Шарич, Звонимир Янцич, 
Елизабета Маторкич Бисенич, Слободан 
Радойкович, Мирослав Живкович, 
Драгана Динич, Весна Павлович и 
Добрица Бисенич. Художниците от 
България, които официално би трябвало 
да бъдат включени в списъка на тазго-
дишното издание на пленера като участ-
ници, са Здравко Палазов, Владимир 

Пенев и Велислава Гочева. 
Центърът за култура в Цариборд, 

съотетно галерията, която работи към 
него, на художниците е предоставила 
необходимите материали за сътворяване 
на изобразителните творби, както и ката-
лози и снимки от предишните издания 
на пленера. 

Участниците ще имат задължение на 
Центъра за култура да предоставят по 
една картина. 

През този месец любителите на 
изобразителното изкуство ще могат в 
галерията „Методи Мето Петров” да се 
любуват на експозицията на творбите, 
създадени по време на миналогодиш-
ното издание на пленера. 

Б. Д. 

Продължава 
изграждането на 
новата фасада на ОУ в 
Босилеград
Работите по изграждането на новата 

фасада на Основното училище 
„Георги Димитров” в Босилеград са 
в напреднал етап и очаква се наскоро 
обектът да получи нов много по-красив 
външен вид. 

Изпълнителят на работите, строител-
ната фирма „ИТМ Планинг” от Велика 
Плана, започна изграждането на фаса-
дата след премахването на извънредното 
положение, въведено поради панде-
мията от коронавируса. Стойността 
на проекта е 6 милиона динара, а сред-
ствата за реализацията му общината е 
осигурила от Министерството на обра-
зованието, науката и технологичното 
развитие. 

Кметът Владимир Захариев подчер-
тава, че изказва голяма благодарност към 
държавния връх на Сърбия, който пози-
тивно откликнал на иска на общинското 
ръководство и отпуснал необходимите 

средства за изпълнението на проекта, 
чиято цел е подобряване на качеството 
на отоплението в училището и създава-
нето на по-добри условия за провеждане 
на учебния процес. 

Проектът се реализира в рамките 
на програмата „Подобряване на енер-
гийната ефикасност в училищата” и 
включва слагане на нова фасада със слой 
от изолационна минерална вата с дебе-
лина 10 сантиметра върху сегашната 
мазилка. Общата повърхност на външ-
ните стени на училището е около 1 500 
м2. В рамките на проекта е планирано и 
монтиране на 3-сантиметров слой мине-
рална вата върху тавана, който е с обща 
площ около 800 м2. 

Предвижда се с изграждането на 
новата фасада енергийната ефикасност в 
обекта да се повиши с 30%. 

П.Л.Р.

Рестартират Радио Ниш
Група ентусиасти пое инициатива за 

рестартиране на Радио Ниш, една от 
най-старите медии в Сърбия, която бе 
закрита през 2010 г. 

Колегите ни осведомиха, че целта е до 
края на месеца да се учреди Нов Радио 
Ниш, а първото появяване в ефира да 
стане на 31 декември, именно в нощта 
когато преди 75 години в навечерито на 
Нова година то започна да се излъчва.  

Радио Ниш е основан официално на 

21 февруари 1945 г.
В рамките на Радио Ниш от 1946 

г. до закриването му, с определени 
прекъсвания, се излъчваше и емисия 
на български език с адресат аудитория 
от българското малцинство в Сърбия. 
Идеята е новото радио да включи в 
схемата си и програмата на български 
език.

С. Бойкова

Вицепремиерът на Р 
България Марияна 
Николова: 
Разчитаме българите да подпомогнат 

и предстоящия зимен сезон, както 
спасиха летния

Над 900 хил. българи са посетили 
родното Черноморие, а общият брой 
на пътувалите из страната е 2,7 млн., 
като чужденците са 1,1 млн. Това заяви 
българският вицепремиер и министър 
на туризма Марияна Николова в преда-
ване по БНТ. 

Тя посочи още, че е имало засилен 
интерес към Южното Черноморие, 
както и към спа курортите, които и в 
момента са много подходящи за туризъм 
и допълни, че в условията на панде-
мията от COVID-19 туристите търсят 
по-малки места за настаняване, където 
може да се спазва дистанция и в тази 

връзка ще оцелее тази част от бизнеса, 
която прилага по-иновативни практики 
и проявява гъвкавост. По думите й през 
предстоящите зимни месеци се очакват 
и чуждестранни посетители, най-вече 
от близките балкански страни, които ще 
дойдат със сухопътен транспорт.

Министър Николова уточни още, 
че контролът за спазването на мерките 
в местата за хранене и развлечение 
е безкомпромисен и регионалните 
здравни инспекции проверяват непрекъ-
снато курортите, така че да се гарантира 
сигурността на всички гости. И най-мал-
кото нарушение няма да бъде толери-
рано, бе категорична тя.

П.Л.Р. 
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„Погановски манстир“ отбеляза своя празник
Една от най-древните светини в 

нашия край, манастирът „Св. Йоан 
Богослов“ в с. Поганово, отбеляза своя 
патронен празник на 9 октомври, деня 
в който се честват живота и кончината 
(успението) на св. Йоан. Както и предиш-
ните години и този път празненството 
започна със Света архиерейска Литургия, 
която отслужи Негово Преосвещенство 
Нишки епископ Г. Арсений в съслу-
жение с бройни монаси и свещеници от 
нишко, пиротско и царибродско.

Прекрасната природа и самата 
светиня в празничния ден създаваха 
впечатление именно както се казва в 
Благодарствения Акактист „Слава Богу 
за всичко“, Какнон 9: „Защо цялата 
природа тайнствено се усмихва в 
дните на празниците? От какво тогава 
в сърцето се разлива дивна мекота, 
несравнима с нищо земно, и самият 
въздух в олтара и храма става светло-
носен? Това е полъх на Твоята благодат, 
това е отблясък от Таворската свет-
лина; тогава небето и земята хвалебно 
пеят: Алилуя!“ Да, точно това можаха да 
почувстват миряните, дошли да почетат 
празника и да се помолят на св. Йоан 
Богослов, възлюбения Христов ученик, 
на когото е посветен този величествен 
манастир.

Да си припомним за каква забележи-
телна личност става дума

При самото призоваване от Господа 
свети Йоан бил наречен «Син на гърма», 
защото богословието му трябвало 
като гръм да се чуе по целия свят и да 
изпълни цялата земя. И той вървял след 
благия си Учител, поучавайки се от изли-
защата от устата Му премъдрост; и бил 
много обичан от своя Господ Христос 
заради съвършеното си незлобие и 
девствената си чистота. 

Но и той проявил към обичащия го 
Учител любов, по-голяма от любовта на 
останалите апостоли: понеже през време 

на доброволните страдания на Христа 
всички те, оставяйки своя Пастир, побяг-
нали, а едничък той неотлъчно гледал 
всички мъчения Христови, състрада-
вайки Му сърдечно, плачейки и рида-
ейки заедно с Пречистата Дева Мария, 
Майката на Господа, и не напуснал 
заедно с нея пострадалия за нас Син 
Божий до самия кръст и смъртта. За това 
при кръста той бил даден от Господа за 
син на Пречистата Дева Мария: висейки 
на кръста, Господ, «като видя майка Си 
и стоещия там ученик, когото обичаше, 
казва на майка Си: жено, ето син ти! 
После казва на ученика: ето майка ти! 
И от оня час ученикът я прибра при 
себе си» (Иоан 19:26-27). И той се отнасял 
към нея с всяко уважение, като към своя 

майка и й служел до честното и славното 
й успение. 

По времето на св. Йоан в Църквата се 
появили разни ереси. Еретиците тълку-
вали лъжливо светата истина на словото 
Божие. Някои лъжеучители отишли до 
там, че дръзвали да отхвърлят истината 
за божественото достойнство на Спаси-
теля. 

Християните молели настойчиво 
апостола да им предаде писмено 
учението, което чул от Божествения 
Учител. С него те възнамерявали да се 
борят срещу еретиците. 

Като наложил пост на вярващите в 
Ефес, Йоан взел със себе си своя ученик 
Прохор, изкачил се на висока планина и 
там прекарал три дни в пост и молитва. 

На третия ден апостолът заповядал 
на Прохор да пише всичко, което той 
ще му диктува. И тъй по внушение на 
Пресветия Дух ап. Йоан започнал своето 
Евнгелие с думите: “В начало беше 
Словото, и Словото беше у Бога, и Бог 
беше Словото”. 

Постепенно Прохор записал всич-
ките думи на това Евангелие, което се 
отличава от първите три с висотата на 
учението за Бог Слово. Затова и светият 
евангелист е наречен “богослов”. Това 
Евангелие е написано около 102 г., когато 
апостолът е бил вече в дълбока старост. 

Освен Евангелието св. Йоан е написал 
и известното Откровение. А това станало 
когато един неделен ден му било дадено 
да съзерцава в небесно видение бъдещата 
съдба на Църквата и на целия свят. Пока-
зано му било величието на Царството 
Божие. 

По заповед на Господа той описал 
това, което видял и чул. Тази свещена 
книга е известна под името Апокалипсис 
или Откровение. С нея завършива 
светата Библия.

В своето обръщение епископ Арсений 
честити празника на игумена на мана-
стира протосингел Мардарий и обителта 
и на всички празнуващи, като поръча, че 
всички ние трябва да отворим сърцата 
си за Христовата любов и да бъдем 
Негови съсъди и съсъди на Светия 
Дух. Това е поръчение на празника, на 
Христовото Евангелие и на личността 
на св. Йоан, който ни призовава и ние 
да бъдем възлюбени Христови ученици. 
Да обичаме Господ и ближния си и да се 
стараем да живеем по Божите заповеди, 
изпълнявайки светото Му Евангелие.

Нека св. Йоан Богослов ни насочва да 
вървим по верния път, да ни закриля 
от всяко зло и да се застъпва за нас пред 
Господа, а ние да го прославяме за него-
вите добродетели!

Д. Х.

Преподобна майка Параскева  - Света Петка
Тъй като празника на едната от най-по-

читаните светици в православния 
свят Света Петка се пада в периода на 
подготвянето на следващия брой на вест-
ника ни, който ще излезе на 30 октомври, 
решихме все пак да я уважим в този 
брой. Преподобна майка Параскева 
честваме на 27/14 октомври, а пазника 
сред народа е известен и като Петковден.

Света Параскева (Петка) е живяла в 
края на X и началото на XI в. Родена е в 
селището Епиват близо до град Кали-
кратия (Мраморно море), а родите-
лите й били благочестиви и уважавани 
християни. Когато била на 10 години, 
тя чула гласа на Исус Христос в храма 
и оттам нататък целия си жовот посве-
тила на вярата в Него и Неговото учение. 
Сменила дрехите си с просешки и 
често раздавала от своето имущество на 
бедните. Напуснала дома си и обходила 
светините на Константинопол, където 
останала няколко години. По-късно 
заминала за Йерусалим и Божи гроб и се 
установила в Йорданската пустиня. Там 
прекарала много години. Предусещайки 
смъртта си, Преподобна Параскева се 
завърнала в Епиват и след две години 
тихо угаснала, водейки усамотен и 

свят живот. Тъй като била непозната в 
родния си град, св. Петка била погребана 
като чужденец извън градските стени. 
Дълги години гробът на светицата бил 
забравен, докато не се случило на същото 
място да бъде погребан пак чужденец. 
Скоро тя се явила в съня на двама местни 
християни, като ги помолила да извадят 
мощите й и да ги пренесат. Оттам 
нататък нетленните й мощи са местени 
много пъти.

От 1238 г. до падането  под турско 
робство мощите на Преподобна 
Параскева почивали в църквата „Св. 
Петка Търновска” във Велико Търново, 
България. За известно време били 
преместени и във Видин, а 1397 г. (по 
времето на османското иго), когато сръб-
ската страна се управлява от княз Стефан 
Лазаревич, княгиня Милица ги измолва 
от султан Баязид и те биват пренесени 
в Сърбия. На Калемегдан в Белград, 
където била построена и църква в чест на 
светицата, близо до която и днес съще-
ствува аязмо с чудотворна вода, мощите 
останали до 1521 г. След Белград те били 
пренесени в Цариград, а през 1641 г. 
били положени в църквата „Три свети-
тели“ в град Яш (Северна Румъния) – 

където се намират и днес, а мястото посе-
щават поклонници от цял свят.

На този ден във всички православни 
храмове се служни празнична Света 
литургия. Над 30 години продължава 
традицията по почитане на праз-
ника в царибродското село Смиловци 
край храма, посветен на св. Петка. 
Всяка година на този ден край свети-
нята се събират стотици вярващи, за да 
прережат обредния хляб в чест на св. 
Петка и да отправят молитви към нея 
да продължи да ги подкрепя в живота. 
Разбира се, традицията не прекъсват и 
семействата, които от години специално 
за празника приготвят и раздават молит-
вена чорба за здраве и духовни сили на 
всички дошли да почетат празника. Ако 
имаме възможност, в следващия брой на 
вестника ще ви разкажем за честването 
на празника на това свято място.

Нека да е честито и на смиловчани и 
на всички празнуващи, а преподобна 
Параскева дано продължи да ни укрепва 
във вярата и да ни дава сили за преодо-
ляване на проблемите, които се изправят 
пред нас, без значение колко са големи!

Д. Х.
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КУЛТУРА
Интервю 

Иван Денчев, 
обществено-
политически деец и 
писател 
ЧОВЕК НИКОГА НЕ 
ТРЯБВА ДА СПРЕ ДА 
МЕЧТАЕ И РАБОТИ...  

Г-н Денчев, в момента сте един 
от най-възрастните дейци в обще-
ствено-политическата сфера в Цари-
бродска община. Председател сте на 
Управителния съвет на публичното 
предприятие Спортно-туристически 
център „Цариброд”, член сте на съве-
щателни тела към Общинския съвет 
в Цариброд... Впечатляващо е, че все 
още имате енергия за такива обще-
ствени дейности, макар че карате 
80-ата си година. Бихме оценили, че 
този факт едновременно подсказва, 
че настоящото поколение местни 
политици и други обществени дейци 
в общината и нататък има пълно 
доверие във Вашето знание и опит, 
очевидно продължава да се нуждае от 
Вас.

- Точно така. Занимавам се с обще-
ствно-политическа дейност повече от 
половин век. Тази дейност не бе съсредо-
точена само на ниво на Димитровградска 
община, но и на ниво на републиката 
като цяло, както и на ниво на някогаш-
ната федерация Югославия. Моята 
дейност като дипломиран юрист с издъ-
ржан правосъден изпит всъщност никога 
не е преставала, дори и когато се озовах в 
заслужила пенсия след 41 година трудов 
стаж. Активностите ми бяха забелязани 
от всички ръководства на общината, 
включително и от настоящото, така 
че пак се случи да ме предложат, т.е. 
изберат за член на някое съвещателно 
тяло към Общинския съвет. И аз съм 
им благодарен за това. Ще работя все 
докато мога. Сполай на Господа, здра-
вето и нататък ме служи. Бих добавил, 
че нямаше да имам нищо против в посо-
чените съвещателни тела да се избират 
по-млади хора, тъй като те вероятно биха 
можали да работят и повече от мен, но...  

Би било удачно в този разговор да 
ни припомните кои все обществе-
но-политически постове сте заемали 
през кариерата си, съответно в кои 
органи и фирми сте работили и кои 
управленски и други трудови задачи 
сте изпълнявали. 

- Ще припомня само за няколко поста, 
които съм заемал, тъй като в кариерата 
ми бяха наистина много и не би имало 
смисъл сега да ги изброявам всичките. 
През далечната 1966 година бях пред-
седател на Общинския комитет на 
младежта в Цариброд, след това бях 
секретар на местния Общински комитет 
на Съюза на комунистите, председател 
на Изпълнителния съвет на Община 
Цариброд, шеф на митническото подраз-
деление „Градина” и жп станцията в 
Димитровград, управител на митни-
цата в Димитровград... От последния 
пост, който посочих, заминах в пенсия. 

Понастоящем съм член на Комисията 
за разпоредби и управа към Общинския 
съвет в Димитровград, а председател съм 
и на Управителния съвет на публичното 
предприятие Спортно-туристически 
център „Цариброд”. По време на трудо-
вата си кариера многократно съм похва-
ляван и са ми присъждани най-различни 
награди. Най-скъпата награда за мен е 
„Орденът на труда със сребърен венец“ 
на Република Сърбия. 

Преди няколко години се проя-
вихте като автор на монография, в 
която говорихте предимно за родното 
Ви село Трънски Одоровци, както и 
за Вашия и живота на членовете на 
фамилиите Ви Денчеви и Цветкови. 
От книгата „Пътят, настилян с тръни” 
разбрахме, че сте имали трудно 
детство, а и младежките Ви години 
май хич не са били лесно прекарани. 
С други думи казано, както впрочем 
и самото заглавие на съчинението 
Ви подсказва, в живота сякаш е тряб-
вало да преминете по много трън-
ливи пътища, за да бихте отчели една 
такава трудова биография, която 
заслужава изключителен респект. 

- Да, през 2014 година публикувах 
посочената книга. Драго ми е, че забе-
лязахте, че от самото заглавие може да 
се разбере, че моите детски и младежки 
дни изобщо не са прекарани по лесен 
начин. Останах сирак, когато бях на осем 
години - умря татко ми. Майка ми след 
това се омъжи за друг човек, така че аз 
и брат ми Бранко, който е три години 
по-голям от мен, в един момент оста-
нахме сами. Майка ни и втория баща се 
стараеха да ни помагат, но предвид, че тя 
беше домакиня, а той земеделец, финан-
совите средства, с които разполагаха, 
бяха много скромни. Затова винаги съм 
предпочитал да кажа, че трудно прека-
раното детство е повлияло да заякна и 
да се превърна и преди пълнолетието 
ми в силна личност. Когато човек няма 
кого да чака и на кого да се надява, тогава 
не му остава нищо друго, освен да вземе 
нещата в свои ръце и да продължи да 
работи... Няма лесно, няма трудно, няма 
щем или нещем. 

Чухме, че подготвяте нова книга. 
Бихте ли ни казали нещо за нея – как 
ще гласи названието й, ще представ-
лява ли продължение на първата Ви 
книга, какво ще е съдържанието й...? 

- Да, написах още една книга, която 
ще се нарича „Сънят и щастието”. В 
нея говоря за това, че един човек през 
целия си живот нещо сънува и настоява 
нещо да осъществи. Някои от бляно-
вете му никога не се осъществят, но той 
не трябва да си позволи да се разоча-
рова, да се откаже от това да си мечтае, 
а трябва и нататък да работи, да се 
бори... В книгата съм писал за поня-
тието щастие, съответно споделял съм  
мислите си във връзка с това какво всъщ-

ност то представлява, как трябва да се 
работи, да се сътворява и дали трябва 
да се чакат специални условия, за да би 
започнало създаването или пък трябва 
да се работи упорито, след което всички 
неща ще дойдат по местата си. В книгата 
припомням и за 100 народни мъдрости. 
Надявам се, че второто ми съчинение 
ще представлява интересно четиво и 
до немалка степен ще бъде полезно за 
онези, на които трябва съвет от човек, 
който в живота си е изживял много и 
сполучливи ситуации, но и такива, които 
изобщо не са били приятни. 

Кога бихме могли да очакваме изли-
зането на втората Ви книга? 

- Надявам се да излезе от печат до 
края на настоящата година. 

Накрая на разговора ни, нека фоку-
сираме вниманието Ви пак върху 
Царибродска община. Като човек с 
огромен опит, бихте ли дали публична 
преценка по въпроса Царибродска 
община върви ли по пътя, който води 
към по-доброто бъдеще за нейните 
граждани? 

- Вижте, аз много обичам Димитров-
град. Тук съм построил къща, в него 
живея повече от 50 години. Бих обичал 
градът да изглежда ощо по-хубаво, да се 
открие в него поне един завод, в който 
работа да намерят 100-200 души и това 
предимно млади хора. Единствено в 
този случай стандартът би се повишил, 
младите не биха напускали града, тук 
биха създавали семейства, раждали 
деца... Страхувам се, че в бъдеще в града 
и общината като цяло ще останем 
само ние, по-възрастните хора, което в 
никакъв случай не би било добре. Бих 
напомнил и за голямото ми желание 
в града в близко бъдеще да се построи 
топлоцентрала, която като енергийно 

гориво би ползвала газ, предвид, че, 
както вече разбрахме, през територията 
на общината ще минава газопроводът 
Ниш-София. На Димитровград със 
сигурност ще се даде възможност да има 
пункт за свързване към газопровода. На 
семействата, съответно на къщите и сгра-
дите в града и може би някои селища 
в общината след това би трябвало да 
се даде възможност, естествено, след 
изграждането на топлоцентралата и 
другите съответни инсталации и съоръ-
жения, да се присъединят към газо-
провода. Някои семейства това биха го 
направили веднага, на други би се дала 
възможност да го направят тогава, когато 
осигурят необходимите финансови сред-
ства за инвестицията. 

Известно ни е, че сте редовен 
читател на нашия вестник. Какво 
мислите за него? 

- Да, обичам вестник „Братство”, съот-
ветно наследника му „Ново Братство”. 
Чета го повече от 50 години. Съхранил 
съм някои броеве, печатани още през 
70-те години на миналия век. Разбира се, 
съхранявам и броеве на „Ново Братство” 
и то предимно онези, в които на члено-
вете на редакцията съм давал интервюта 
или пък съм писал авторски статии, 
тъй като и това се е случвало. Не искам 
да омаловажавам устната реч, но тя все 
пак дойде и си замине, докато речта, 
написана на хартия, т.е. записаното, 
по принцип остава завинаги! Затова 
настоявам за това на вестник „Брат-
ство”, съответно „Ново Братство”, да се 
помага финансово, за да може най-ре-
довно да излиза и да ни информира още 
по-щедро. Впрочем това е в интерес не 
само на читателите му, но и на българ-
ското малцинство в Сърбия като цяло. 

Разговора води: Б. Димитров 
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135 години от Сръбско-българската война (2) 

Конфузно командване на 
сръбската войска 
(продължение от миналия брой) 

През септември 1885 година България 
имала само около 2000 войници на 
границата със Сърбия. С нетърпание се 
очаквала войската, която трябвало да 
дойде от границата с Турция. Очаквал 
се удар и от Османската империя, но 
турците мирували. Преди войната 
да започне официално, България се 
обърнала към Великите сили с цел да 
влияят върху Сърбия да се откаже от 
войната. Търсила помощ и от Турция, 
но от Истанбул  пристигнал отговор, 
че помощ ще бъде оказана само ако се 
отмени Съединението, което за България 
било условие, а което не можало да се 
изпълни. 

НА 2 СЕПТЕМВРИ 
БЪЛГАРСКИЯТ КНЯЗ  
АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ 
БАТЕНБЕРГ ИЗДАЛ 
МАНИФЕСТ

до целия български народ. „Всеки 
българин, способен да носи оръжие, да 
дойде под знамената да се бие за своето 
отечество и свобода, за защита на земята 
ни от нахлуването на нападателя”, 
се казвало в този документ. Народът 
откликнал, започнали да се създават 
доброволчески отряди от бивши опъл-
ченци, българи от Македония и др. 

В първия ден на войната (2 ноември) 
сръбската войска нахлула в българската 
територия. Българите преценили, че 
на сърбите не могат да се опълчат нито 
в Цариброд, нито в Драгоман, така че 
ги пуснали да навлязат близо до град-
чето Сливница, където подготвяли 
съпротивата, съответно където възна-
мерявали да удържат настъплението. 
Крал Милан имал план да стигне до 
столицата София, където да излезе със 
своите условия за установяване на мир. 
Едно от тях било българската тери-
тория от границата със Сърбия до река 
Искър да се присъедини към Сърбия, 
столицата на България да се измести във 
Велико Търново, България да заплати  
компенсация за щетите, предизвикани 
от войната, да се проведе парад на сръб-
ската войска в София и т.н. 

Непосредствено преди началото на 
войната в България се завърнали 40-ина 
млади българи, които дотогава се учили 
в школа за офицери в Русия. Някои от 
тях пристигнали без дипломи, съответно 
преди официално да завършат образова-
нието си във военните академии в Русия. 
Това било донякъде положително обсто-
ятелство за България, макар че младите 
офицери още нямали никакъв практи-
чески опит. Българската пехота имала 
стари пушки, докато артилерията разпо-
лагала с 200 оръдия, от които 40-ина 
били неизползваеми. Боеприпасите 
били недостатъчни, както и унифор-
мите. Снабдяването с храна на българ-
ската войска не било организирано както 
трябва – храната се събирала предимно 
от доброволното предоставяне на насе-
лението или чрез дарения на българи 
извън България. Военни болници не 
съществували. Българският княз Батен-
берг бил заедно с войската си при Слив-
ница. С войската си ще бъде и по-късно, 
когато тя започне настъплението си в 
сръбска територия все до Пирот.

ЗА РАЗЛИКА ОТ 
БЪЛГАРСКАТА, 
СРЪБСКАТА ПЕХОТА

 разполагала с нови пушки. Лекар-
ското обслужване било едно от най-мо-
дерните за времето си. Сръбските гене-
рали Йован Белимаркович, Джура 

Хорватович, Милойко Лешанин и други 
били опитни, като зад себе си вече имали 
две войни. 

Битката край Сливница продължила 
четири дни – от 5 до 8 ноември. Сръб-
ската войска на моменти имала успехи, 
като успяла да завладее с. Брезник. 
Отбраната на българската войска била 
организирана на три позиции в Слив-
нишко. Легендарният сръбски Войвода 
Живоин Мишич, който участвал във 

войната като поручик, по-късно в своите 
исторически бележки записал, че 
командването на сръбската войска било 
лошо организирано. Дори се случвало 
сръбски войници да загиват от куршуми, 
които долитали от сръбските позиции. 
В първия ден на войната българите 
нанесли тежък удар на сръбската войска 
на височината Мека цръв. На следващия 
ден българите отнесли победа при с. 
Кощица. На 7 неомври сръбската армия 
претърпяла поражение на височината 
Три уши и започнала да отстъпва от 
Сливнишката позиция. Българската 
войска предприела контраатака. Крал 
Милан в щаба си в Цариброд започнал 
да получава лоши информации за 
боя в Сливнишко. Вече при първите 
информации, че българите се насочват 
към Цариброд, заповядал щабът да се 
изтегли в съседния Пирот. Тъй като се 
страхувал от бунта на Никола Пашич и 
неговите радикали, кралят говорил: „Не 
мога да остана тук, 

НЯМА ПАШИЧ И 
ГЛАВАТАРИТЕ МУ ДА МЕ 
ВОДЯТ ВЪРЗАН ПРЕЗ 
СОФИЯ”. 

Очевидно било, че кралят имал 
кошмари от Никола Пашич, който по 
време на Сръбско-българската война 
бил в България. След изборите през 
1883 г., на които радикалите спече-
лили мнозинство, Пашич като лидер на 
Народната радикална партия нажежил 
отношенията си с крал Милан, вслед-
ствие на което същата година възникнало 
Тимошкото въстание. С няколко свои 
привърженици Пашич, след неуспеш-
ното въстание, избягал в България, тъй 

като в Сърбия като водач на въстанието 
получил смъртна присъда. Амнистиран 
бил през 1889 година, когато крал Милан 
абдикирал.  На въпрос на началника на 
здравната служба (и по-късно мини-
стър-председател) Владан Джорджевич 
защо вместо да седи в Пирот не отиде 
при войската си, кралят разгневено му 
отговорил: „Знаете ли, че щабът ми вече 
24 часа не знае къде са му три дивизии?” 
На 8 октомври ядосаният крал се 

изтеглил още по-далече – в Бела паланка. 
Кралица Наталия, която проявявала 
склонност към политиката и която на 
този ден получила телеграма от съпруга 
си крал Милан от Бела паланка, по-късно 
в мемоарни записки набележила: 
„Когато получих телеграмата от краля 
от Бела паланка, веднага видях колко 
далече е от своята армия и кръвта в 
сърцето ми се вледени”. По внушение на 
министър-председателя Милутин Гара-
шанин, който според записките на Стоян 
Новакович дори го заплашвал, че ще го 
убие, ако продъжи, както е започнал, 
крал Милан все пак се завърнал в щаба 
в Пирот, но това не било от голяма полза 
за войската му, която и нататък получа-
вала противоположни заповеди как да 
води войната. Живоин Мишич пише: 

„Постоянното мотаене без никакъв 
смисъл ни беше неприятно... Мина-
вайки рововете, които предната нощ 
бяхме напуснали, моите патрули бяха 
посрещани с огън от пехотата. Веднага 
щом командвах „атака”, идваше конник 
със заповед да се върнем там, откъдето 
сутринта бяхме тръгнали”. 

- продължава - 
Подготвил: Б. Димитров
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МОЗАЙКА

Фотооко 

Гарван и орех 
Вероятно на мнозина е известно, че 

гарваните са хитри животини, които 
намират удачни начини за решаване на 
проблеми. Няколко пъти в живота сме 
виждали такива гледки, без да сме подго-
твени, съответно „въоръжени” с фотоа-
парат или камара. 

Този път най-сетне сполучихме и 
заснехме как един гарван хвърля от 
високо орех долу на асфалта, с цел да 
счупи черупката му и след това да изяде 
ядката. Това неотдавна се случи в цари-

бродския спортен център „Парк”, когато 
ходихме по асфалтовата пътека, която 
води към тенискортовете и басейните. 
Чухме, че нещо дрънка, обърнахме се, 
но подир нас не забелязахме хора, а само 
ореха. След малко на мястото се озова и 
хитрата птица. 

Б. Димитров

1 2 3 4 5 6

6 7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34

35 36 37

Водоравно: 2. Легендарен хърватски 
футболист (Звонимир). 6. Скитник, 
чергарин. 8. Легендарна поп певица от 
САЩ (Даяна). 10. Името на българския 
писател Пелин. 11. Град в Република 
Сръбска. 12. Отново. 13. Хотел в турското 
летовище Бодрум. 14. Сложен уред (мн.ч.). 
16. Даскали. 21. Притежават (син.). 22. 
Лекарство, медикамент. 23. Положителен 
отговор. 25. Иван Димитров. 26. Името 
на артиста Пачино. 27. Свод над врата или 
прозорец (мн.ч.). 29. Жилещо насекомо. 
31. Легендарен боксьор от САЩ (Мухамед). 
32. Река (исп.). 33. Превръзка. 34. Името 
на някогашната хърватска актриса 
Бегович. 35. Иван Симов. 36. Английско 
мъжко име. 37. Името на писателя 
Црънчевич. 

Отвесно: 1. Автомобил. 2. Управител в 
Бановина. 3. Оливер Драгоевич (иниц.). 
4. Някогашният палестински лидер (Ясер). 
5. Белградска издателска къща. 6. Страна 
в Азия. 7. Името на пилота във „Формула 
1” Хакинен. 9. Поредици. 11. Тържествен 
преглед на войски. 13. Мюсюлманско 
мъжко име. 15. Петър Иванов (иниц.). 
16. Атаки. 17. Българско мъжко име. 18. 
Теодора (галь.). 19. Ехо, екот. 20. Кумири. 
24. Столицата на Йордания. 26. Името на 
някогашния английски футболист Шиърър. 
28. Вид хищник. 29. Заострено на единия 
край тънко дърво. 30. Ана Николова. 
31. Женско име. 33. 11 и 15 буква в 
българската азбука. 34. Ева Рас (иниц.).

Решение на кръстословицата 1.  Водоравно: 1. Калас. 6. Пак. 9. Пиле. 10. Ака. 12. Ман. 13. Лос. 14. Ом. 16. Са. 17. Лек. 19. Тибор. 24. Има. 26. Идол. 28. Пилот. 30. Ало. 32. 
Мис. 34. Табор. 36. Тс. 37. Ир. 39. Род. 41. Тим. 43. Цар. 45. Кух. 47. Текила. 49. Ибар. 50. Дилема. 51. Ан. 

Двама българи прекосиха 
Атлантическия океан с гребна лодка

Подвигът на баща и син - Максим и 
Стефан Иванови, които сами построили 
лодка с цел експедиция и прекосили 
Атлантическия океан от изток на запад 
в сезона на ураганите, който е от юли до 

октомври.
Това е първото прекосяване на Атлан-

тическия океан с гребна лодка и първата 
океанска гребна експедиция за България.

С.Дж.

In memoriam На 71 години, след продължител-
но боледуване на 8 октомври, почина 
Славко Велинов.

Велинов е роден в Босилеградското 
село Долна Лисина. Измина труден път 
към благополучието, в коeто нямаше 
място за натоварващи спомени и за 
реликтови видове. Беше  семеен човек, 
баща на двама синове, преди пет годи-
ни останал без съпругата си Светла.

Велинов беше първият комерсиа-
лист в Издателство „Братство”, където 
изгради цялата си кариера. Комерсиа-
лата за него не бе просто творчество, а 
битка с невидими образи. Всеки един 
динар спонсорство носеше в споме-
ните и мечтите си. Бе се превърнал в 
един малък бог, който трябваше да вдъ-
хне живот на вестника и едва тогава да 
изпита своето щастие, което упорито 
криеше от хората.

Поклон пред светлата му памет!

След 5 изиграни кръга на ПФЛ

„Младост“ на четвърта позиция
След неочакваната домакинска загуба 

срещу „Младост” от Сувойница, 
петия кръг на Пчинска футболна лига 
босилеградска „Младост” завърши 
наравно 1:1 при гостуването си на 
второкласираната „Лугина” в Прешево. 
Голмайстор на единственото попадение 
за босилеградчани беше Марко Асков.    

Във временното подреждане в ПФЛ 
„Младост” заема четвърто място. След 4 

изиграни мача от старта на първенството 
възпитаниците на Владица Манасиев 
спечелиха 7 точки - 2 победи, едно равен-
ство и една загуба, а в третия кръг „зеле-
ните” бяха свободни. 

Начело в класацията е „Търновац” с 
максимален актив от 15 точки, следват 
„Лугина” с 11 и „Левосое” с 8 точки.  

П.Л.Р.
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 [ Казват, че смехът удължава живота. Може и да 
го съкрати - зависимо на кого се смееш.

 [ Малък подарък - малко внимание. Голям подарък – голям кредит.
 [ На чиновника му е тежко да вземе мито, 

а още по-тежко да не го вземе.
 [ В моята къща всичко прави робот, когото 

жена ми назовава с моето име.
 [ Минусът може да стане плюс, ако го 

пресечеш с една вертикална черта.
 [ Служебната и брачната длъжност можеш да обединиш 

само извън канцеларията и извън брака.
 [ Нашият камък за препъването защитава полицейски кордон.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

В Царибродския край 

„Веселите машини” работят усилено 
„Тази година в Царибродския край 

бе сварено толкова голямо количество 
ракия, та през идните поне пет години 
няма да може да се продаде нито литър“, 
бе коментара, който неотдавна чухме от 
един царибродчанин. 

И наистина, тази година в Цари-
бродско, а вероятно и по-широко, 
сливите, крушите, ябълките и други 
овощия, родиха изключително добре. 
За това пред нашия вестник посвидетел-
ства известният нашенец, който живее 
и работи като адвокат в Ниш, Данаил 
Андонов Джани, който от време на 
време се завръща в родния си Цариброд, 
където на централната градска улица 
има две къщи и малък двор. А има и 
овощна градина в с. Градине, от което 
е произхода на майка му Ангелина. 
Садили я преди много години с баща 
си Петър Андонов, сред по-възрастните 
царибродчани по-известен с прозвището 
си Денкица. 

На снимката Данаил е край казана, 
а подир него седят другарите, които 
му помагат да бере овощията и да вари 
ракията – Славиша Тодоров Шушея и 
Сашко Митов Барабата. Дружинката 
понякога е и по-широка, съответно към 
нея от време на време се присъединяват 

и Георги Павлов, Милан Бабич... 
Поговорихме по темата за тазгодиш-

ната овощна реколта в Царибродско с 
Данаил Андонов: „Не си спомням, че 
някога съм набрал повече овощия, откол-
кото през тази година”, каза той, а по 
въпроса колко казана ракия тази година 
ще вари, сподели: „Около 60 казана със 
сигурност ще има. Аз си спомням, че по 
време, докато татко ми още беше жив, 
една година сварихме 22 казана ракия 
и това смятахме почти за недостижим 
рекорд. Тази година обаче този рекорд 
лесно ще счупим, като сварим почти три 
пъти повече.”

Известният нишки адвокат наблегна, 
че изключително обича родния си Цари-
брод и винаги, когато задълженията 
му позволят, гледа в него да се завърне. 
„Пътните разходи особено сега, когато 
заради брането на овощията и варенето 
на ракията често пътувам на релацията 
Ниш-Цариброд, в никакъв случай не са 
за занемаряване, но любовта към родния 
край и мечтата да обера овощията от 
градината, която засадихме с покойния 
ми татко Петър, все пак надделяват”, 
сподели събеседникът ни.  

Б. Димитров

Манчин рабуш 

По-далеко од Пирот на запад и од Сливницу на исток 
Печем рећию у дворат и куде си 

ядуйем що малко изтече, куде ме 
облази Сима УДБА-та. Кво да му праим. 
По принцип винаги сам бил госто-
приеман домаћин, ко са да га върнем у 
рикверц? Прекорат УДБА-та му наде-
нуше у комунистическото време. Само 
ослутуйеше, провоцираше човеците 
нещо да кажу, а после отиде у Коми-
тетат или у полициюту па ђи клевети. 
Тия рекъл това, ония рекъл онова. После 
ка паде Берлинската стена, Сима си 
настави с тую практику, ама Комитетат 
закрише, вербалният деликт се ућину, 
полицията ману да се занимава с това 
кой кво йе рекъл, кой кико мо** – дали 
жълто или бело... На Симу остаде нави-
ката да клевети. Това, колко я с мойту 
просту памет могу да проценим, си йе 
вид болес. 

- Арлия работа!, изока Сима ка дойде 
до мене. 

- Да си жив и здрав, Симо!
- А-а-а, протекло, а? 
- Протече, Симо, протече. Очеш ли да 

ђу пробаш? 
- Гледе, Манчо, я ти веруйем да йе 

добра, ама ако имаш прећипелу да ми 
сипнеш...? 

- Има, бе, Симо, има! Кву очеш – 
од сливе, од круше, од дунье, мешану 
воћну... 

- Я донеси од дуньевачуту да ђу 
пробам. 

Я отидо, донесо, сипа... Дотука, 
чинеше ми се бар, добро иде, ама сам 
на щрек, йер знам Симу УДБУ-ту у 
душуту и знам какъв пакъл йе спреман 
да предизвика. Памтим ко полицията 
после паданьето на комунизмат беше 
залетела од ньега. Само идеше да клевети 
йеднога, другога, трећега... И говори 
ньим: „Деца, я доодим, йер у душуту 
имам тия порив да браним държавуту од 
неприятельи”. И ко ония Чворовић из 
‘Балканског шпиюна’ йош и додаваше: 
„А ви ако се некига сетите да сам чинил 
добро за държавуту и ньойньуту сигур-
ност, наградете ме, ако пак не се сетите, 
тъгай нища, я нема да се лютим“. 

Йедно време у СУП-ат беоше арно 
залетели од ньега. Беоше чак задужили 
йеднога полицайца да осматра ка Сима 
пойде къмто зградуту и да ђи инфор-
мише. Они, сирома, заключе вратата, а 
Сима почне да чука на пенджерат и ока: 
„Пущете, бе! Пущете ме да ви саобщим 
важне информацийе за безбедност на 
държавуту!”. Йеднуш му одключили 
и га примил началникът. Рекъл му 
учтиво: „Господине или друже Симо, 
ми смо свесни да сте ви много задужили 
държаву у прошлости, али йе дошло 
друго време, постойи слобода говора, 
тако да нам ваше информацийе више 
нису потребне.” Сима пренебрегал това 
внушение на началникатога и пак, ка 
заключе вратата на СУП-ат, у моменти 
ка се он зададе, си настаил да тропа на 
пенджерат и да ока: „Пущете ме, бе! 
Пущете ме да ви саобщим важне инфор-
мацийе за безбедност на държавуту!”. У 
СУП-ат тъгай видели да йе Сима много 
застранил и решили да примене другу 
тактику. Излезал йедън полицаяц од 
два метра и 130 ћила и му рекъл с остар 
тон: „Слуше, бе, ти, Симо, немой да 
те ми уведемо доле у подрумат, да ти 
ми нещо там кажемо. И не само да ти 
кажемо, него и да ти покажемо.” Това, 
що се каже, уродило плодом, Сима се 
уплашил и више не ньим досаджувал. 
Они белћим би га били изистинсћи, че 
си мажу руће с го***, ама морали, чове-

ците некако да се одбране, да спасе главе. 
После Сима почел да иде у общинуту 
да клевети. Там функционерите извесно 
време га слушали, па ка видели с кога 
имаю работу, рекли на обезбеђеньето ка 
се Сима зададе, више да га не пуштаю. 
Рекли на момчетията: „Аман, главе од 
ньега ни стануше ко телевизори!” Jош 
па рекли на обезбеђеньето и това: „Ка 
се Сима появи, поручите му да иде при 
новинарете, йер они и немаю друђе, 
по-паметне работе, освен да се зани-
маваю с клюће.

- Абе, Манчо, ти пратиш ли кво се 
дешава у общинуту?, пита ме Сима, а я 
у тия тренутак си помисли: „А-а, почело 
йе, почело!”

- Па, Симо, я слабо пратим у заднье 
време кво се дешава и у общинуту, и у 
държавуту. Гледам си свойе работе и не 
се замарам с чужди проблеми. 

- Ко че те не интересуйе, бе?, настаи 
Сима с провокативан тон. – Видиш ли да 
на човека срушише зграду у центарат? 
Що ђу срушише? И они не знаю, а...а....?

- Незнам, Симо, не съм информисан, 
не ме занимаю такве работе... 

- Не те занимаю, а...а...? А занима ли 
те що меджу Смиловци и Пъртопо-
пинсће воденице напраише пут, а оно 
нейе пут, него личи на писту за авиони? 
Защо се прави съга такъв пут, ка народ 
више нема? Не йе ли могло по-рано да 
се напраи, ка имаше народ? А занима 
ли те що прайе толкова луксузну улицу 
у Лукавицу, а я еве неколко године кукам 
да закърпе мойту улицу, тука у градът, а 
они не ме йе******. 

- Ама, Симо, мани са Лукавицу, малко 
ли се намучише лукавчанье с улицуту, 
малко ли се нагълташе прашище... 

- А-а-а, нагълтали се прашище, а я що 
се соплитам по мойту улицу...! Що йе 
са зор да ремонтираю гимназиюту, ка 
ученици све по-малко и по-малко... 

- Па, добро, бе, Симо, мани, не се сове 
у децата, оно йес да намаляваю, ама 
никига се незнайе, мож па да почну и да 
се придаваю... 

- Че се придаваю..., ка? Ютре! Що ђи 
па ти све нещо браниш? Поткупише ли 
те, потплашише ли те? Е-е-е, какъв ти 
некига човек с бистар ум и остар йезик 
беше... А са, а са...! Виде ли кво су подпи-
сали у Вашингтон? 

Е, ка Сима спомену Вашингтон, оно 
желюдацат и цревата почеще да ми се 
обърчаю у мешинуту и я, ко полицай-
ците, реши да меньам тактикуту, само и 
само да спасим главу: 

- Симо, немой да ме вређаш! И я 
сам човек од кърв и месо. Немой да се 
рипнем! А що се касае до Вашингтон, 
не йе ли те срам у оратуту да отидеш 
чък до там, ка у животат не си отишъл 
по-далеко од Пирот на запад и по-да-
леко от Сливницу на исток? Него, я че 
мора да улезнем съга унутра да подсетим 
бабичкуту да требе да изпие лековете за 
реюмуту, йер ми се чини да йе заспала. 
А после требе малко да яднем и да си 
поодморим... 

- Добро, бе, Манчо, кво се одма 
сърдиш? Па говоримо си, да га йем. 
Него, я ми сипи йош йедну чашку, па че 
си идем. Убава ти тая дуньевача. 

- Немам време, Симо. Те, покланьам 
ти целото шише. Те ти и кеса, тури си 
шишето у ньу, па си пи дома. 

Алеле, йедва се отърва од Симу УДБУ-
ту. Що су говорили старите – да пази 
човек да не залети, а залети ли...  

Манча


