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Международни влакове от Цариброд до София?
През декември месец в Р България 

се очаква да бъде въведено ново 
разписание на влаковете. Предвидено е 
да бъдат пуснати два влака от София до 
Цариброд и обратно. Те ще се движат 
като пътнически влакове.

Композициите за Цариброд ще 
тръгват от Централна гара София в 9:20 
ч и 13:20 ч българско време. От Цариброд 

за София ще потеглят в 11:40 ч и в 15:15 ч 
сръбско време.

Все още обаче има неяснота дали това 
ще се случи точно през декември или 
по-късно, тъй като международните 
влакове не се движат заради епидемио-
логичната обстановка. 

С.Дж.

Затваряне на граждани в къщите им, 
не води до успех
Членовете на Европейския съвет 

проведоха видеоконференция, в 
която взе участие и българският премиер 
Бойко Борисов. По основната тема на 
Съвета - пандемията на коронавирус, 
премиерът се изясни, че има няколко 
страни, в които са въведени много тежки 
мерки, но данните сочат, че това не води 
задължително до успех. Той смята, че 
отразяването на т.нар. локдаун е нега-
тивно върху психиката и следователно 
върху здравето на хората, затворени по 
къщите си.

Борисов заяви, че предпочита много 
добра организация и спазване на строги 
противоепидемични мерки, но по начин 
всеки един да прояви съзнание и разум 
при спазването на мерките, а не да ги 
чувства като заповед, с която ги спазва на 
сила.

По темата за ваксините Борисов кате-
горично заяви, че те ще бъдат безплатни, 
доброволни и сертифицирани.

С.Дж.

Почина генералният директор на БТА 
Максим Минчев
След кратко боледуване почина гене-

ралният директор на Българската 
телеграфна агенция  Максим Минчев, 
който изгуби битката с коронавируса. 
Ще го запомним като рядко добър, 
работлив и обаятелен човек.

Максим Минчев е роден на 5 юни 1953 
г. в София. През 1976 г. завършва специ-
алност „Журналистика“ във Лвовски 
университет, Украйна, а през 1986 г. -  
педагогика във Военната академия „Г.С. 
Раковски“. От 1993-1996 г. е стипендиант 
на НАТО, към щаб-квартирата на НАТО 
в Брюксел.

В над 40-годишната си журналисти-
ческа дейност е работил във вестни-
ците „Народна младеж“ и „Диалог“, в 
сп. „Български войн“, бил е зам.-главен 
редактор в БНР, редактор и водещ в 
Радио „Свободна Европа“...

Максим Минчев е един от основате-
лите на Атлантическия клуб в България 
през 1991 г. и член на Управителния 
съвет и негов пресдиректор. От 2003 г. е 
генерален директор на Българска теле-
графна агенция (БТА). Инициатор за 
изграждането на мрежа от пресклубове 
на агенцията в цяла България. Досега 
са открити общо 13 пресклуба в стра-
ната и два в чужбина, един от които е в 
Босилеград, открит през 2015 г. Максим 
Минчев е инициатор за провеждането на 
световните срещи на българските медии 

по света, в които участват журналисти 
от български медии от над 20 държави. 
Първата Световна среща на българските 
медии по света е проведена в София 
от 23 до 25 май 2005 г., а последната 
15-а среща в Албания. На срещите са 
участвали и представители на Издател-
ство „Братство” и на днешно „Ново Брат-
ство“.

Бил е заместник-председател на 
Асоциацията на националните инфор-
мационни агенции от Черноморския 
регион, Генерален секретар на Асоциа-
цията на балканските информационни 
агенции, председател на Българската 
асоциация на журналистите и писате-
лите по туризма. От 2016 г. е генерален 
секретар на Световния съвет на инфор-
мационните агенции, като под негово 
ръководство в София през  2019 г. се 
провежда шестият Световен конгрес на 
информационните агенции с участието 
на над 200 делегати от близо 100 
държави, лидери на водещи новинарски 
агенции от пет континента, журналисти 
от най-влиятелните световни издания.

Максим Минчев е обиколил близо 140 
държави, като преживяванията си от тях 
е описал в книгите си. 

Екипът на „Ново Братство” изказва 
искрени съболезнования на семейството 
и близките на Максим Минчев!

П.Л.Р.

Виртуален филмов фестивал 
„БГ Екран Онлайн‘
 По повод 15 години от създаването на 

Държавния културен институт към 
министъра на външните работи на Р 
България от 20 ноември до 6 декември, 
над 20 филмови продукции ще бъдат 
достъпни за гледане извън България. В 
този виртуален филмов фестивал „БГ 
ЕКРАН ОНЛАЙН“ ще са представени 
разнообразни съвременни пълноме-
тражни, късометражни, документални 
и анимационни филми. Проектът е 
насочен към българите зад граница и се 
осъществява с подкрепата на  българ-
ските дипломатически и консулски 
представителства по цял свят. Домакин 
е онлайн платформата е Neterra TV+, а 
избраните заглавия ще могат да се гледат 
безплатно по всяко време и на всякакъв 
вид устройство.

      Сред избраните заглавия са филми 
на режисьора Ники Илиев – „Чужде-
нецът“, „Живи легенди“ и „Нокаут“. 
Ще може да се види и първият пълно-
метражен игрален филм на АГИТ-
ПРОП – „Безкрайната градина“ на 
режисьора Галин Стоев, както и доку-
менталните продукции на утвърдената 
компания, разказваща историите на пет 
от най-представителните сгради на соци-
ализма – „Дворците на народа“.

     Сред предложените заглавия 
попадат още „Летете с Росинант“ на 
режисьора Джеки Стоев, с музика, 
композирана от Горан Брегович, както и 
една история за порастването, разказана 

през погледа на Димитър Коцев-Шошо в 
„Маймуна“.

     „БГ ЕКРАН ОНЛАЙН“ включва 
още игралния филм на Анри Кулев 
„Цахес“, документалните му „Загадката 
Веда Словена“ и „Душевно“, както и 
анимационния „Пук“. Сред докумен-
талните продукции са още „Да обичаш 
Кармен“ с Александрина Пендачанска и 
„Стихията Медея“ със Снежина Петрова, 
както и още един от филмите на Найо 
Тицин – „Златното сърце на София“.

     Любопитството на българите зад 
граница могат да събудят и документал-
ните продукции на Татяна Пандурска 
„Вярвам в гения на българския народ 
– Проф. Иван Шишманов“, „Непобе-
деният генерал – Владимир Вазов“, 
„Константин Величков – европеецът“, 
както и продукциите на БНТ „Мъдростта 
на Александрия“ и „Цигулката е моят 
глас“.

    Филмите от фестивала „БГ ЕКРАН 
ОНЛАЙН“ ще бъдат достъпни от 20 
ноември до 6 декември за целия свят 
извън България.

    Neterra TV+ е нова българска 
онлайн платформа, в която всички кино-
мани могат да наемат или да закупят 
за гледане най-новите и качествени 
български филми, чужди заглавия, 
събития на живо и друго авторско съдъ-
ржание. Платформата е част от Neterra.
TV.

С.Дж.
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Финансова помощ за 
родителите на деца до 14 
години за онлайн обучение
В Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане са 
одобрени промени от страна на прави-
телството на Р България. Заради въве-
дените ограничителни мерки срещу 
епидемията от коронавирус Р България 
отпусна целева помощ на семейства с 
деца до 14 години, които се обучават 
дистанционно. 

До момента помощта се отпускаше в 
случай, че децата се обучават синхронно 
от разстояние в електронна среда или не 
посещават детски ясли и градини, както 
и предучилищни групи, поради въве-
дена карантина заради коронавируса.

Приетите промени ще разширят 

кръга на семействата, които ще имат 
правото да получат такава помощ от 
държавата, тъй като сега такова право 
ще имат всички семейства с деца до 14 
години, които учат дистанционно, неза-
висимо дали това се случва в електронна 
среда.

За семейства с едно дете до 14 години 
помощта ще е равна на минималната 
заплата за страната, която през 2020 г. е 
610 лв. За семейства с две и повече деца 
размерът ще е 150% от минималната 
заплата - 915 лв. през настоящата година. 
За изплащането на помощта през 2021 г. 
са предвидени 73 млн. лева.

С.Дж.

Издаване на рецепти и по телефона
След срещата на здравния министър 

с българския фармацевтичен съюз 
предложението личните лекари да могат 
да издават рецепти по телефона беше 
прието. Личните лекари ще казват своя 
код за идентификация на фармацевта, за 
да може той да даде необходимите меди-
каменти на пациента.

Идеите за откриване на повече дено-
нощни аптеки в страната и продаване на 
лекарства в магазините отпаднаха.

Общопрактикуващите лекари ще 
имат право, спазвайки строги критерии, 
изготвени от Българския лекарски съюз, 
Министерството на здравеопазването, 
Националната здравноосигурителна каса 
и Националното сдружение на общо-
практикуващите лекари в България, да 

издават направления за PCR изследване 
на граждани от пациентските си листи 
– със съмнение за инфекция с корона-
вирус. Предстои сключване на анекс 
към Националния рамков договор, след 
което това ще стане възможно.

До подписването на анекса, в извън-
болничната помощ направления за PCR 
изследване ще продължат да издават 
специалистите по инфекциозни болести, 
пулмология, педиатрия и УНГ болести. 
Новото е, че те ще имат право да издават 
по-голям брой направления от сегашния. 
Правото си да назначават изследване ще 
запазят и след промените в НРД.

С.Дж.

Българският министър на 
здравеопазването предложи 
нови по-строги мерки за борба 
с коронавируса

Здравният министър на Република 
България Костадин Ангелов обяви, че е 
предложил на министър-председателя 
Бойко Борисов нови мерки за огранича-
ване на разпространението на коронави-
руса, предаде БНР.

Той заяви на брифинг на Нацио-
налния оперативен щаб, че мерките 
трябва да бъдат обсъдени от правител-
ството и ако бъдат одобрени, ще влязат в 
сила от петък.

Мерките са следните:
- Удължаване срока на извънредното 

епидемиологично положение с 4 месеца 
- до март 2021 г.

- Преустановяване на присъстваните 
занятия във всички училища за две 
седмици.

- Спиране на всякакви видове спортни 
мероприятия, също така конгресни и 
частно организирани тържества.

- Затваряне на всички нощни заве-
дения.

- Спиране на работата и на други заве-
дения, доставки на храни само по домо-
вете.

- Преустановяване на работата на 
всички нехранителни магазини, с 
изключение на банки, застрахователни 
компании и други такива за платежни 
услуги.

- Спиране на вътрешни и външни 
екскурзии, без обществения транспорт.

Длъжни сме да направим това усилие. 
Защото само живите хора могат да 
вдигнат една държава. Няколко седмици 
дисциплина ще спасят хиляди човешки 
животи. Ако мерките дадат резултат, за 
Коледа ще обмислим отхлабване. Искам 
да дадем на системата поне месец, каза 
още проф. Костадин Ангелов.

П.Л.Р.

Почина великия човек - 
патриарха Ириней
Патриарха Ириней почина сутринта 

на 20 ноември.
Патриархът бе приет във Военномеди-

цинския център в Белград на 5 ноември. 
Ден по-рано бе установено, че е заразен с 
коронавирус.

Патриарх Ириней навърши 90 години 
през август т.г. Той е интронизиран като 
патриарх през 2010 г.

На 15 ноември пресслужбата на СПЦ 
съобщи, че състоянието му се е влошило, 
но лекарите успяха да го стабилизират. 

Здравословното състояние на 
патриарх Ириней, се влоши на 19 
ноември, за съжаление грижите на лека-
рите не дадоха резултат и той се упокои 
на 20 ноември.

Патриархът Ириней бе погребан на 22 
ноември в криптата на катедралния храм 
Свети Сава в Белград.

В заупокойната литургия и опелото 
участваха представители на висшето 
ръководство на Сърбия, на Република 
Сръбска, на Черна гора, митрополити 
на Руската православна црква, Украин-
ската православна църква, Московската 
патриаршия, политици и дипломати. 
Край храма се събраха вярващи, за да се 
сбогувах с патриарха, РТС предаваше на 
живо погребението. 

Завърши земната епоха на патриарха 
на мъдростта и любовта, на патриарха на 
разума, заяви по време на церемонията 
президента Вучич. Той каза, че патриарх 

Ириней много е искал да бъде завършен 
храмат Свети Сава и е вложил много 
сили и енергия за довършването му. 
Патриархат довърши най-прекрасния 
православен храм в света, ако не бе той, 
ние щяхме да го строим още десети-
летия, каза Вучич.

Президентът изтъкна, че най-голямята 
грижа на патриарха е била Косово. Той 
винаги се застъпваше против призна-
ването на независимостта на сръб-
ската покрайнина, посочи президента. 
Замина си велик човек, нашият патриарх 
Ириней, завърши своето обръщение 
Вучич.

С.Б.

Ириней Гаврилович е роден в с. 
Видова, близо до град Чачак, през 1930 
г. Завършва богословия в Призрен, а 
след това и богословския факултет в 
столицата. На 30 години в манастира 
Раковица той е подстриган за монах от 
тогавашния патриарх Герман и полу-
чава името Ириней.

Завършва докторантура в Гърция, 
след което става управител на монаше-
ската школа в манастира Острог. След 
завръщането си в Призрен е назначен 
за ректор на Призренския факултет по 
богословия.

През 1974 г. е избран за епископ 
моравички, от следващата година е 
епископ нишки, до е интронизирането 
като патриарх.
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Цариброд 

Подменени улични крушки 
Гръбначният стълб на Цариброд и 

цялата община – Публичното пред-
приятие „Комуналац”, през изминалите 
няколко седмици подмени множество 
улични крушки в града и останалите 
населени места в общината. 

Решението на органите на местното 
самоуправление в Цариброд отпреди 
няколко месеца - дейността с подменя-
нето на уличните крушки да се довери 
на това комунално предприятие (вместо 
да ги подменят частни фирми, какъв 
бе случая през изминалите няколко 
години), се оказа абсолютно сполучливо, 
предвид, че частниците често калкули-
раха по въпроса къде и кои крушки да 
подменят, т.е. държаха стриктна сметка 
предимно за профита си, видовете на 
крушките, които ще купят, количеството 
на запасите от тях, които ще имат в скла-

довете си и пр. 
Б л а г о д а р н и е  н а  п о с о ч е н о т о 

общинско решение, както и педантич-
ната работа на комуналната фирма, 
която междувремнно купи и специално 
моторно превозно средство с кран за 
целта, „свитна” и кръстовището между 
улиците „Борческа”, „Белградска”, 
„Васил Левски” и „Царибродски худож-
ници” в града, което години наред бе 
потънало в тъмнина. В нощните часове 
жителите на тези улици, както и други 
минувачи по тях, не виждаха нищо, 
жаргонно бихме казали „и бяла котка”. 
За осветляване на пътя през късните 
часове те главно ползваха мобилните си 
телефони.

Браво за „Комуналац”!  
Б. Димитров

Босилеградският Здравен дом 
закупи преносимо устройство 
за визуализация на вени
Босилеградският Здравен дом закупи 

„Vein finder” - oсветител на вени, 
който се използва за визуализация 
и локализиране на повърхностни и 
дълбоки вени. 

Директорът на Здравния дом д-р 
Горан Василов заяви пред „Ново Брат-
ство“, че ръчният търсач на вени струва 
600 хиляди динара. Той добави, че 
уредът използва инфрачервена светлина, 
след което прожектира изображението 
на вените върху повърхността на кожата, 
така че квалифицираният медицински 
персонал може да наблюдава показа-
ната васкулатура и да оцени и локали-
зира съдовата система на пациента, за 
да намери вена с правилния размер и 
местоположението й. 

„Редки са болничните заведения, 
които притежават такова устройство. 
Тъй като Босилеград е доста отдалечен 
от големите здравни центрове, такова 
устройство ни беше необходимо за 
оказването на спешна помощ на тежки 
пациенти”, изтъкна д-р Василов и 

добави, че ръчният инфрачервен осве-
тител на вени е леко преносим и е обору-
дван с литиева батерия с голям капа-
цитет. 

П.Л.Р.

Правителството на 
Сърбия прие нови мерки 
за борба с COVID-19 
На официалния сайт на правител-

ството на Република Сърбия бе 
обявено, че правителството приема нови 
противоепидемични мерки за борба с 
COVID-19, чието прилагане започна във 
вторник, 24 ноември.

Новите противоепидемични мерки са:
- Съкращаване на работното време до 

18 часа на ресторанти, кафенета, барове, 
клубове, обекти, в които се организират 
хазартни игри, и търговски центрове.

- Задължително и безусловно изпол-
зване на лични предпазни средства 
(носене на защитна маска) на закрито, 
както и на открито в онези ситуации, 
при които не може да се избегне между-
личностен контакт.

- Забрана на всички публични съби-
рания с присъствието на повече от 5 
(пет) души на закрито и на открито. 
От тази мярка са изключени работни 
организации, училища, магазини, 
търговски центрове и подобни обекти, 
които подлежат на предписаната 
граница за броя на лицата, които могат 
да присъстват в обекта спрямо неговата 
площ (минимум 4 м2 на човек).

 - Създаване на възможност за работа 
от дома на всички служители, при които 
това позволява работния процес. 

- Строг контрол на задължителното 
носене на защитна маска в превозните 
средства на обществения транспорт, 
с ограничение на максималния брой 
пътници в превозното средство до поло-
вината от декларирания му капацитет. 

- Строг контрол върху спазването на 
домашна изолация, домашна карантина 
(самоизолация), както и на всички други 
противоепидемични мерки, които са в 
сила.

Новите мерки са ограничени за 
период от 10 дни и ще бъдат преразгле-
дани отново в съответствие с епидемио-
логичната ситуация. 

Правителството за пореден път 
умолява и апелира към всички граж-
дани да се държат отговорно към себе 
си и към другите. Всички взети мерки са 
насочени изключително към опазване 
на живота и здравето на гражданите, се 
посочва в края на текста. 

П.Л.Р. 

IV редовна сесия на ОС в 
Босилеград
При строго спазване на противое-

пидемичните мерки за защита от 
covid-19 на 23 ноември  в заседателната 
зала в сградата на Общинската адми-
нистрация в Босилеград се проведе IV 
редовна сесия на ОС в Босилеград. 

Съветниците приеха третото изме-
нение и допълнение на общинския 
бюджет за 2020 година, както и изме-
ненията и допълненията на финан-
совите планове за текущата година 
на Общинския парламент, Общин-
ското управление, Общинския съвет, 
Общинския правозащитник, Основното 
училище „Георги Димитров”, както и 
измененията във финансовите планове 
на институциите, чийто основател е 
Общинската скупщина - Центъра за 
култура „Босилеград”, Народната библи-
отека „Христо Ботев”, Центъра за соци-
ални грижи и Предучилищното ведом-

ство „Детска радост”.  
 Общинският парламент прие и 

Стратегия за устойчиво развитие на 
общината за периода 2020 - 2030, Стра-
тегия за развитие на предучилищното 
образование в Детската градина „Детска 
радост” за периода 2020 - 2024 година, 
както и решенията за измененията на 
програмите за работа на публичните 
предприятия „Услуга”, „Ветеринарна 
амбулатория Босилеград” и „Публич-
ното предприятие за строителни площи 
и пътища на Община Босилеград”.

На заседанието също бяха приети и 
деветмесечният доклад за изпълнението 
на Общинския бюджет за 2020 г., докла-
дите за работа и финансовите отчети на 
публичните предприятия, Спортния 
съюз „Боосилеград”, спортните сдру-
жения и отбори за 2020 година.

П.Л.Р.
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Кратки новини от царибродските села 

Илия Нотев: Асфалтирахме участък от махленски 
път в Трънски Одоровци 

Кметът на село Трънски Одоровци 
Илия Нотев тези дни се похвали пред 
„Ново Братство”, че неотдавна е реали-
зиран проекта по асфалтиране на 
участъка от селския път, който води към 
махалата „Йечарник“. Асфалтирани са 
около 60 метра от пътя, широчината на 
който е около 2, 5 метра. 

Средства за целта са от два източника 
– доброволни дарения на жители на 
посочената махала и общинската хазна. 
Одоровчани подеха акция по съби-
ране на средствата, след което последва 
финансова подкрепа и от общинския 
бюджет. 

Пътят към махалата започва от регио-
налния път, който от пиротското с. Бело 

поле води към Звонския край и нататък 
към Бабушница. 

Воя Здравков: „Нямаме питейна 
вода в с. Градине” 

Трънскоодоровчанин в щастлив брак 
с градинчанка, Воя Здравков, тези дни 
информира „Ново Братство”, че жите-
лите на крайграничното село Градине 
имат проблем с недостига на питейна 
вода. Той е швейцарски пенсионер и в 
имота на съпругата си в Градине преди 
години е построил къща. Градинчани на 
него и членовете на семейството му на 
шега им викат „швейцарците”. 

Проблема с липсата на вода в местния 
водопровод е известен на редакцията ни 
от дълго време и за него нееднократно 

сме писали. Решението май не е лесно. 
Не само Здравков, но и много градин-
чани твърдят, че преди прокарването на 
новата автомагистрала, във водопровода, 
т.е. резервоара е имало достатъчно вода, 
но масираните строителни работи по 
изравняването на землището в мерата 
на селото са предизвикали подземните 
води, съответно извори, да секнат, т.е. 
да се насочат в други посоки. Дали това 
е вярното обяснение за възникналия 
огромен за градинчани комунален 
проблем не ни е известно стопроцен-
тово, но, поне разсъждавайки разумно, 
бихме коментирали, че жизненоважният 
въпрос за тях по някакъв начин трябва да 
се реши в подходящ срок.  

Здравков в изявлението си за вест-
ника ни сподели, че е разговарял по 
въпроса с кмета на Царибродско, който 
му съобщил, че проблемът ще се реши 
тогава, когато селото започне да получава 
вода от градския водопровод. Същия 
отговор получил и от компетентни ръко-
водители във фирмата „Комуналац”. 
Инфраструктурните работи по свър-
зването на градинския водопровод към 
градския очевидно хич не са лесни, така 
че на градинчани не им остава друго, 
освен „да се въоръжат” с още малко 
търпение и да дочакат проектът да бъде 
реализиран. 

Б. Димитров

Босилеград 

Започна реализацията на проекта „Реконструкция 
и доизграждане на обекта за развитие на туризма 
Градище”
Миналата седмица официално 

започна реализацията на проекта 
„Реконструкция и доизграждане на 
обекта за развитие на туризма Градище 
в Босилеград”, който съвместно финан-
сират Община Босилеград и Министер-
ството на стопанството на Република 
Сърбия. Предвидения срок за изпълне-
нието на проекта е 75 дни. 

По този повод мястото на няко-
гашния военен обект на Градище, на 
което ще се строи новият туристически 
комплекс, посетиха представителката 
на Министерството на стопанството на 
Република Сърбия Бранка Байчетич, 
кметът Владимир Захариев, ръководи-
телят на проекта и член на Общинския 

съвет Даниел Зарев, представители на 
фирмите - изпълнители на проекта, на 
надзорния орган и др. 

За реализацията на проекта Мини-
стерството на стопанството на Република 
Сърбия е осигурило около 11,7 милиона 
динара, а Община Босилеград от своя 
страна обезпечи около 3,5 милиона 
динара. За изпълнител на проекта на 
втория публичен тръг е избрана група 
фирми и то: „Югелектро” от Враня, 
„Църна Трава” от Лесковац, „Мултитек 
електроник” от Лесковац и „Дунав” от 
Враня. 

Работите по реконструкцията и 
доизграждането на някогашния военен 
обект с обща площ от 132 м2 в основата, 

предвиждат строеж на нов двуетажен 
обект с тавански помещения, както и 
изграждане на водопроводна и канали-
зационна мрежи, електрически инста-
лации, противопожарни и телекомуни-
кационни инсталации и др. 

Кметът Владимир Захариев изказа 
благодарност към държавния връх и към 
Министерството на стопанството, които 
позитивно са решили иска на нашата 
община и са отпуснали средства за 
реализацията на проекта. 

„Този туристически обект ще пред-
ставлява начало на развитието на 
туризма в нашата община”, изтъкна 
Захариев и посочи, че общината е заку-
пила комплекса с три стари военни 

сгради в Градище и сега на мястото на 
една от тях ще бъде построен съвременен 
туристически обект с над 30 легла. Освен 
за престой на ловци от различни краища 
на Сърбия и чужбина, които постоянно 
идват на лов в Босилеградско, обектът ще 
е на разположение и за други туристи, 
а всичко с цел развитието на туризма в 
Босилеградска община“, изтъкна кметът. 

Местността Градище е отдалечена 
около 1 километър от града по пътя към 
Долна Любата, а според преданията там 
е била крепостта на Цар Бус, по когото 
Босилеград е получил името си.

П.Л.Р. 
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Делегация на американското посолство в Сърбия 
посети Здравния дом в Босилеград
Представители на отдела по граж-

дански въпроси при военната канце-
лария на посолството на Съединените 
американски щати в Сърбия посетиха 
Здравния дом в Босилеград, където 
официално предадоха ултразвуковия 
апарат, който въз основа на иска на кмета 
Владимир Захариев американското 
посолство предостави като дарение на 
нашето здравно заведение. 

Представителите на посолството на 
САЩ бяха посрещнати от директора на 
Здравния дом д-р Горан Василов и пред-
ставителите на общинското ръковод-
ство, начело с кмета Владимир Захариев. 
Поради пандемията от коронавируса 
изостана заплануваната церемония по 
официалното предоставяне на ултразву-
ковия апарат, така че с това посещение 
на двамата военни служители на посол-

ството бе извършено и предоставянето 
на дарението. 

Директорът на Здравния дом Горан 
Василов изказа благодарност към посол-
ството на САЩ и лично към бившия 
посланик Кайл Скот и подчерта, че 
съвременният ултразвуков апарат 
General Electric е от голямо значение за 
нашето здравно заведение при диагно-
стика и лечение на пациентите. Кметът 
Владимир Захариев също изказа благо-
дарност към посолството и заяви, че 
дарението всъщност е награда за изклю-
чително топлия прием и хуманното 
отношение на общинското ръковод-
ството и на гражданите на Босилеград 
към мигрантите.  

„Искът за предоставяне на ултразву-
ковия апарат предадох лично на бившия 
посланик на САЩ в Сърбия Кайл Скот 
при идането му в Босилеград миналата 
година по повод откриването на новопо-
строения обект на службата за спешна 
медицинска помощ към Здравния дом, 
чието изграждане финансира посол-
ството на САЩ. Доволен от съпричаст-
ността и изключителното гостоприем-
ството на Босилеградска община към 
мигрантите, посланикът позитивно 
откликна на нашия иск и реши да ни 
предостави ултразвуков апарат, който 
e от полза на всички граждани. Пред-
варително проведохме разговори и 
консултации с директора на Здравния 

дом д-р Горан Василов и сътрудниците 
му, след които бе решено да поискаме 
такъв апарат”, каза Захариев и добави, 
че с този ултразвуков апарат са създа-
дени по-добри условия за здравна 
защита, както за гражданите на нашата 
община, така и за мигрантите, настанени 
в Приемния център в Босилеград. 

По време на срещата с високите гости 
са разисквани и възможности за предо-
ставяне на нови дарения на Здравен дом, 
както и за задълбочаване на изключи-
телно доброто сътрудничество между 
нашето здравно заведение и общината с 
посолството на САЩ в Сърбия и с новия 
посланик Антъни Годфри. 

П.Л.Р. 

С цел подобряване на инфраструкту-
рата и обществените услуги в общините 
в Република Сърбия, които са най-за-
сегнати от мигрантската криза, Амери-
канската агенция за международно 
развитие (USAID) чрез Програмата на 
ООН за развитие (УНДП) преди две 
години финансира със 118 000 долара 
изграждането и оборудването на нов 
обект за  спешна медицинска помощ 
в Здравния дом, който разполага с 
помещение, предназначено за прием 
на пациенти, отделен вход за линейки, 
чекалня, тоалетни и гараж за превоз-
ните средства на спешна помощ. Общи-
ната от своя страна тогава финансира 
уреждането и асфалтирането на двора 
и паркинга, както и оборудването на 
помещенията.

65-има доброволци се включиха в акцията по кръводаряване за 
ВМА в Белград

65-има доброволци се включиха в 
поредната кръводарителска инициа-
тива, която Общинa Босилеград органи-
зирa миналия петък със съдействието на 
Общинската организаци на Червения 
кръст за нуждите на Военномедицин-
ската академия в Белград. Акцията се 
проведе в заседателната зала в сградата 
на Общинската администрация в Боси-
леград. 

Освен редовните кръводарители от 
общината, сред които бяха и 10 жени, 
в инициативата се включиха и чети-
рима членове на хуманитарното сдру-
жение „Коце завинаги” от Враня и 
един младеж, който за първи път дари 
ценната течност.

Поради настоящата епидемиологична 
ситуация в страната, организаторите 
предприеха всички необходими мерки 
за защита от „ковид 19”.

Кметът Владимир Захариев, който е 
редовен участник във всички досегашни 
кръводарителски инициативи, заяви 
следното: „Въпреки пандемията нашите 
редовни кръводарители и този път 
проявиха своята хуманност. Изказвам 
благодарност към всички доброволци, 

които в тази трудна обстановка взеха 
участие в инициативата. Надяваме се, 
че ще преодолеем трудното положение 
по възможно най-безболезнения начин 
и ще продължим да организираме 
акции, както и преди, с над сто дарители, 
защото ние сме хора, известни със своята 
хуманност “, каза Захариев.

„С този хуманен жест босилеград-
чани за пореден път изказаха благодар-
ност към Военномедицинската академия 
Белград и Военната болница Ниш, чиито 
лекари вече няколко години идват в 
Босилеград и провеждат безплатни 
прегледи, а пациенти от нашата община 
имат възможност за безплатно лечение 
и безплатни лабораторни изследвания 
на кръв във ВМА в Белград”, казват орга-
низаторите и изтъкват, че инициативите 
се реализират въз основа на договора на 
общинското ръководство със съответните 
републикански министерства и управ-
ляващите във ВМА.

П.Л.Р. 
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КУЛТУРА
НОВИ КНИГИ

ПО-ШИРОКА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА 
ПОЕТИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

/Зоран ВУЧИЧ :  МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
– Антологија савремене дијалекатске 
поезије  1980 – 2010.г.  /Издавачи: Ле-
сковачки културни центар, Лесковац, 
Књижевна заједница „Борисав Станко-
вић“, Врање, 2020. г./

Известният сръбски съвременен поет, 
преводач от български на сръбски език, 
редактор на списания, един от дейните 
сътрудници на списание „Мост“, изли-
зало допреди 6 години на български 
език в рамките дейността на Издателство 
„Братство“, преди броени дни представи 
пред ценителите на словото новата си 
книга – „Избрани стихове на краеведска 
поезия“.

В уводното слово той е посочил анали-
тично конкретните си цели:

- Съставителят на тази подборка 
на краеведска поезия бе лишен от 
грижата как  да предостави на себе си 
духовна наслада и да удовлетвори онези, 
които изхождат от така наречената обек-
тивност и все още считат,  че включва-
нето в антологията е върховно измерение 
на стойностите на представените поети. 
Съставителят имаше предвид само 
онова, което е съществено: желанието 
си да обхване всестранно и широко, 
според собственото си убеждение, а да 
не направи грешка и в този момент от 
съвременната градина на краеведската 
поезия да подбере, онова най-хубавото, 
което по впечатляващ начин ще пред-
стави тези творци със сериозна надаре-
ност и поетическа мощ.“

- Посвещавайки целия си скромен 
животец на своето лично творчество, 

а като редактор и преводач  и на твор-
чеството на голям брой литературни 
творци, предимно от тези простран-
ства, сега вече утвърдени със свои диапа-
зони, на голям брой стихове, написани, 
разбира се на сръбски език, Вучич, с 
умение и практика, е  изтъкал като 
тъкач  този килим, който безсъмнено ще 
предизвика внимание на първо място 
пред ценителите на този вид поезия.

- Включените автори имат свои 
изящни поетически дела със своеобразни 
подходи и естетически измерения, но 
всичките имат и творби, писани на 
техните местни говори, лексикално, 
лирически, мисловно, дескриптивно 
твърде разкошни и предизвикателни за 
вдъхновение и поетическо пресъздаване. 

Всъщност, съставителят и сам почувствал 
като овчарче  по склоновете на свърлиж-
ките планини милозвучността на тези 
говори на своите майка, баща, деди и 
прадеди, а особено, когато като зрял 
творец и майстор на словото се завърнал 
в село Бучум, край Свърлиг и сам почув-
ствал   упованието от местния говор и 
започнал да пише краеведска поезия, 
отличаваща се със завидни художествени 
достойнства.

ИКОНАТА НА МАЙКьУ МИ

У  старият зелен сандък    
Що све на йедно место си стоеше
У големуту собу за госйетия
Найдо две кошулье од лан и литак
Остале йош од дарту на майьку  ми.

Платното за кошульуту йе ткала
На разбой ньоньата майкьа
Литакат сърмен купил баща вой
Од търговци из  Чипровци
Да буде чеиз, кига невеста стане
На съборйе,
свадбе
 празници
мама у това се облачеше 
с кьитку од шобой кьитеше.

Мама много обичаше
Тея дрейе свидне
Кико нас дацата си.

У зеленият сандък
Найдо
И малечку икону на 
Богородицу 
кико у пазукуту  ньой
  Исус у зелене дрейе

 се згрева.
С иконуту починяше 
 на маму
свако йутро
и  с  ньу си 
легаше 
увечер. 

И съга зеленият сандък
Йе у големуту собу
С испуцалете стене
Оди зубат на времето

Йош  си тека стои.
Кошульете и литакат 
су у шифоньерат
 на сестру ми.
Иконата на Богородицу
йе у мойту кьесию
Найсвидното и найскупото 
нещо
и на мене и на сестру ми.
С маму на сърце
И болката ни е по-лъка
И радостта ни е по-голема.
С даровете и целивкьете на маму.

У мое село Банскьи дол, на Богоро-
дицу, 2010 годину  

Денко Рангелов

В Антологията са поместени творби на 
около стотина изтъкнати поети, писани на 
старощокавските говори от по-широко 
географско пространство. Темите и мо-
тивите на всички творби са откъснати от 
живота, ежедневието и съдбите на хората 
– мъдреци или както изтъква литератур-
ният критик д-р Сунчица Денич: - С писа-
нето и публикуването на такива творби 
се получава нова креатура на по-широка 
пространствена артикулация, различна 
от онова, което представлява съставна  
част на стандартния език“. (Др Сунчица 
Денчић: Матерњи језик /1980-2010.г./ 
стр.173, издавачи Лесковачки културни 
центар и Књижевна заједница „Борисав 
Станковић“, Врање, 2020. г.) 

Хора, размишления, становища 

По-добрият живот да 
стигне до всеки от нас 

(продължение от миналия брой) 
Пише: Иван Денчев 

Следователно, в Димитровград преди 
години и десетилетия имаше много 
нещо, когато става дума за стопанските 
мощности, което за съжаление днес не 
е случай. Но това можем да констати-
раме и когато става дума за Сърбия като 
цяло. Най-голяма част от стопанския 
потенциал на страната рухна през 90-те 
години на миналия век, докато една 
част рухна през първите десет години 
на това столетие. Главен виновник са 
западните страни, както и определени 
представители на тогавашните власти в 
Сърбия, които говориха, че държавното 
и общественото имущество в цялост и 
без каквото и да е селектиране трябва 
да се превърне в частно. Една от нере-
алните политически прожекции бе и 
тази, че в страната безпроблемно и бързо 
ще навлезе чуждестранен капитал, с 
помощта на който ще се живее много 
по-добре. Да, ама не. Оказа се, че това 
бяха лъжи и далавери, целенасо-
чени Сърбия да се унищожи не само в 
стопанско, но и в политическо, здравно 
и всяко друго отношение. Поради посо-
чените заблуди само в Димитровград без 

работа останаха няколко хиляди работ-
ници, като по този начин бяха лишени 
без поминък не само те, но и членовете 
на семействата им. 

Миналото обаче не може да се 
промени, нито пък да се коригира, нито 
пък бъдещето, поне в абсолютна степен, 
може да се прожектира така, както 
ние бихме желали. Всички знаем какво 
бихме искали да ни се случи в бъде-
щето – да се премахнат икономическите 
и други проблеми, да се даде възмож-
ност на всеки от нас повече и по-каче-
ствено да работи, съответно да се изяви 
на трудовото си място, в трудовата си 
кариера като цяло, и в крайна сметка 
– да се стигне до по-добрия живот на 
всички ни. Мисля, че на всички е ясно, 
че тази цел, т.е. цели, в Димитровград 
не биха могли да се осъществят, докол-
кото не се открият една или повече 
производствени фирми, в които работа 
биха намерили 200-300 местни хора. 
Без стопанска дейност надали някоя 
среда – град, община, друга територи-
ално-административна област не може 
да функционира. Бих казал дори, че без 
завидна стопанска активност не би могла 
да функционира като сериозен субект 
на политическото, икономическото и 

всяко друго поле и една държава. Това 
не биха могли да осъществят дори и 
една Германия или Швеция, а камо ли 
Сърбия. 

Следователно в бъдеще бихме тряб-
вали да обърнем особено внимание на 
развитието на производствения сектор. 
От откриването на фирми в първичния 
сектор на стопанството (който подраз-
бира предимно индустрията) биха 
имали полза не само заетите във 
фирмите, но, което е повече от логично, 
и членовете на семействата им, както и 
общината като цяло. Един от най-важ-
ните бенефити, който би можал да се 
изкара, доколкото се реализира тази цел 
(доколкото се открият производствени 
фирми) със сигурност би се отнасял и 
до увеличението на раждаемостта, която 
през изминалите години (да не кажа 
десетилетия) в Димитровградския край 
е катастрофално лоша. Общоизвестно е, 
че през последните години в общината 
се родят около 50 деца годишно, докато 
около 200 души починат. Трябва ли в 
този контекст да напомня за немалкия 
брой димитровградчани, които всяка 
година се изселват оттук, търсейки по-до-
брия живот в други среди в страната или 
пък в чужбина. Това състояние на всяка 
цена и с прилагане на многостранни 
мерки трябва да променим, в противен 
случай намаляването на броя на жите-
лите на общината от година на година 
ще се заостря, а живота на тези, които 
остават, няма да става все по-добър, а все 
по-лош и по-грозен. 

За осъществяване на целта, която в 
самото начало на този текст дефинирах 
като начинание за достигане до по-до-
брия живот, е необходимо в бъдеще 
да предприемем много дейности, да 
работим на много полета, да размис-
ляме трезво и аналитично. Естествено, 
въпроса с повдигането на жизнения 
стандарт на населението е, нека ми бъде 
позволено да оценя така, „въпрос на 
всичките въпроси”. Доколкото повишим 
жизнения стандарт, автоматично ще 
повишим и качеството на услугите, 
които ни оказват нашите здравни работ-
ници, нашите просветни работници, 
деятели в областта на културата и др. 

На мнение съм, че час по-скоро трябва 
да изготвим и общинска социална 
програма, да анализираме социалното 
положение на всеки жител на общината 
и намерим справедливи начини за помо-
гане на най-застрашените. По-добрият 
живот трябва да стигне до всеки жител 
на общината, а не само до някои от тях 
или до определен брой от тях. 

Това са само част от моите разми-
шления във връзка с живота в Дими-
тровград в миналото, настоящото и 
бъдещето. Бих се радвал, когато в „Ново 
Братство”, който вестник чета най-ре-
довно десетилетия наред, би ми се удала 
възможност да прочета размишления по 
въпроса и на други хора. 

От мен толкова. Статията написах, 
защото Димитровград е моят град и 
защото го обичам и му желая добро. 
Благодаря за вниманието!
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От днес започват Коледните пости 
Четвъртък 26/13 ноември (Коледни 

заговезни) бе последният ден от тази 
година, когато православните християни 
можаха да се хранят с блажна храна. От 
днес започнаха 40-дневните Коледни 
или Рождественски пости, които ще 
завършат на 24 декември/6 януари - 
Бъдни вечер. Те са вторите по продължи-
телност пости след Великия пост (постът 
около Великден). Нарича се още Малка 
Света Четиридесетница  (голямата е 
всъщност Великденският пост).

Духовниците ни учат, че основното 
и най-важното за поста е, че на първо 
място по този начин ние изпълняваме 
послушание към Бога. Изворът е Бог, а 
за да общуваме с него трябва да държим 
съвестта си чиста, а за да държим 
съвестта си чиста, трябва да имаме 
старание в тази насока. Както да се въздъ-
ржаме от телесна храна, така и да пазим 
чистотата на сърцето. Да се въздържаме 
от цялото неприличие, което ни заоби-
каля - да го избягваме, да го ненави-
ждаме. Това ще бъде най-добрия пример 
за нас и за всички близки и най-важното 
- за нашите деца.  

Постът няма смисъл, ако не ядем месо, 
а същевременно не сме се преборили 
с духовните проблеми, които имаме, с 
нашите страсти и всъщност това е целта 

на поста. Постът пречиства сърцата на 
хората. Духовниците подчертават, че не 
е толкова важно да се спазва стриктно 
физическият пост, а човек трябва с 
делата си да покаже, че искрено се е 
разкаял за волните и неволните грехове 
и да потърси опрощение. Вярващите 
постят преди Коледа, за да се подготвят 
да посрещнат появата на Исус Христос и, 
разбира се, да бъдат достойни за приема-
нето на Светото Причастие на най-щаст-
ливия християнски празник Рождество 
Христово. 

Венчавките са забранени от Коледни 
заговезни до Въведение Богородично и 
от Игнажден до Богоявление, Йорда-
новден.

Леки и спасителни пости на всички 
практикуващи!

Въведение Богородично
На 21 ноември/4 декември Право-

славната църква отбелязва едно важно 
събитие от живота на св. Дева Мария 
– нейното въвеждане в храма, затова и 
празникът се нарича Въведение Богоро-
дично.

Празникът Въведение Богородично 
е символ на единството на семейството. 
Семейното ходене на църква на този 

ден символизира влизането на триго-
дишната Мария в храма и напомня 
на бащите и майките за духовните им 
задължения към децата. Това е един от 
големите вселенски празници, който 
в църковните песнопения се назовава 
«Предвестник на Божието благоволение 
към хората».

Според преданието на този ден се 
случило паметно събитие. Богородица 
била обречена от родителите си на Бога 
още преди рождението си. Когато навър-
шила три години, те я завели в Йеру-
салимския храм. Там тя трябвало да 
се научи на неща, които не могат да се 
видят в света, за да се подготви да опази 
пророчеството на св. пророк Исайя, без 
сатаната да разбере това - да достигне 
духовно съвършество, за да изпълни 
ролята си на Божия майка. 

Със запалени свещи всички близки 
я съпроводили през града до храма. 
Светата Дева била поставена на първото 
стъпало и за почуда на всички, неподдър-
жана от никого, тя се изкачила свободно 
по 15-те стъпала и се спряла на най-гор-
ното. Първосвещеник Захария - бащата 
на св. Йоан Кръстител - я посрещнал, 
благославяйки я. Когато достигнала 
възрастта, на която младите възпита-
нички на храма трябвало да се върнат в 
света и да се омъжат, тя била «дадена» 
на престарелия си родственик Йосиф, 

който оттук нататък трябвало да бди над 
нея.

Въведение Богородично е нераз-
делна част от Рождественските пости и 
подготовката за Рождество Христово. С 
този празник семейството се сплотява 
още по-силно и посреща по-задружно 
най-големия християнски празник. В 
храмовете се отправят молитви децата да 
растат здрави, в смиреност, в уважение 
към родителите и чистота на нравите. 
От векове наред дедите ни са вярвали, че 
домът е свещено място, в което децата 
научават най-ценните житейски уроци, 
а също така и усвояват важни знания 
за света. В семейството те не само биват 
възпитавани, но и изграждат своя 
характер. Защото семейството е най-до-
брото училище, което може да даде 
първите познания за Бога и Правосла-
вието, за християнските добродетели, на 
които векове се е крепял православният 
народ.

На този ден вярващите приемат 
Свето Причастие, а с него и нови сили за 
духовен растеж и борба със злото - в себе 
си и в света.

Нека Светата Дева бъде до всеки от нас 
и откликва на нашите молитви, особено 
днес в тези смутни времена! Честит 
празник!

Подготви Д. Христова

Отново на празника на свети Мина в София

Да си вземем поука от това, което се случва
Както казахме миналата година „До 

нови срещи!“, по Боже благоволение 
срещата се осъществи и тази година, като 
успяхме на 11 ноември да присъстваме 
на празника на св. вмчк Мина в храма, 
носещ неговото име в кв. „Модерно 
предградие“ в София, в който, нека да 
припомним и този път, председател на 

Църковното настоятелство е наше-
нецът протойерей Серафим Петров. 
При нас св. вмчк Мина празнувахме във 
вторник на 24/11 ноемви, според кален-
дара по който се управлява Сръбската 
православна църква. 

Този път, поради известни причини, 
по-малък брой софиянци присъстваха 
на празничната Света Литургия, огла-
вена от архимандрит Атанасий, прото-
сингел на Западна и Средноевропейска 
епархия на БПЦ-БП, и в съслужение на 
протойерей Серафим, както и свещеник 
Сергей Павлов от храмовото духовенство. 
Светата богослужба огласиха софийски 
клиросни певци, които принесоха 
изключително много за молитвеното 
събрание, а бяха похвалени и от архи-
мандрита. Множеството християни също 
участваха и споделяха радостта от праз-
ника.

Вдъхновени от изключителната 
проповед на архимандрит Атанасий, 
имаме желание тя да допре до колкото 
се може повече сърца, така че я предо-
ставяме на вашето внимание в цялост. 
Като поздрави духовенството, певците 
и храмовото изпълнение от името 
на Негово Светейшество Българския 
патриарх Неофит и припомни за дивния 
подвиг на светеца-воин великомъченик 
Мина, Негово високопреподобие архи-
мандрит Атанасий с своите боговдъхно-
вени слова насочи присъстващите към 
размисъл. А те бяха следните:

„Св. вмчк Мина бил изключителен 
воин и изключително разбиращ от 
военно дело, затова и се издигнал до 
много високи почасти. Но той бил 
просветен и със светлината Христова. 
И презрял всяко едно човешко досто-

яние, презрял човешката слава, презрял 
почастите и сам се отказал от военните 
си звания и се отдалечил в пустинята, 
където пребивавал в вогоугоден живот и 
молитва към Бога. Но ето, че настанали 
времена, когато той трябвало да изпо-
вяда мъжествено своята вяра и той не 
се поколебал да я изповяда и да насади 
семе, от което да израстат изключи-
телно много плодове, защото светите 
мъченици бяха тези семена, от които 
произлезе изключително много плод. 
Те са вдъхновявали и продължават да 
вдъхновяват със своето изповедническо 
дело изключително много съмишле-
ници, вярващи, хора, които са живеели 
преди нас, а може би и хора, които ще 
продължат да живеят след нас. И това 
не е напразно, защото всички ние сме 
призовани да бъдем като тях, да бъдем 
изповедници на Христовата вяра. Трудно 
е наистина, особено в последно време, 
човек да изповядва свободно своята вяра, 
трудно е за всеки един от нас да бъде 
така мъжествен, както е бил светия вели-
комъченик Мина и както са били всички 
тия мъже и жени, непоколебали се да 
изповядат своята вяра. Да пострадат за 
Христос. Днес надали ще бъде нужно 
да проливаме своята кръв за Христос, 
но ще бъде нужно да отстояваме своите 
истински християнски позиции, защото 
виждаме как светът все по-често клони 
към греха. Това което за нас, само преди 
известно време, бе ненормално и бе 
презряно, днес така наречената обеди-
нена Европа се опитва да ни го наложи 
като норма, като поведение. Опитва се 
да ни накара да превърнем греха в нещо 
постоянно. 

Ето, че Бог не иска смъртта на греш-
ника, но той да се обърне и да бъде жив. 
И Бог няма да допусне своите верни 
чеда да потънат в грях. Ето вече няколко 
месеца слушаме само за пандемия, която 
преобърна живота ни за едно такова 
кратко време. ’Господ, където пожелае, 
побеждава всеки природен закон‘, се 
пее в едно от църковните песнопения. И 

в този момент ни доказа, че Той е този, 
който движи света. И Светата църква 
стана повод за скандали, за хули към 
нея, защото уж храмът бил източник на 
зараза. Но християните винаги са били 
отговорни и православните са били 
винаги пример за всички, ето и вие не 
се пострашихте и днес сте тук в храма, 
защото само молитвата към Бога ще ни 
спаси, само вярата в Спасителя ще ни 
спаси. 

Църквата е била винаги хулена и 
гонена. Светите мъченици са страдали 
за Христа, били са гонени, презирани, но 
са имали в себе си тази пламенна вяра и 
тази надежда, която ги е крепяла. Тази 
надежда трябва да крепи и нас самите и 
ние да бъдем разумни и да просиме от 
Бог нашето спасение, да не изкушаваме 
нашия Бог. Бог никога няма да допусне 
неговите чеда да погинат, но Бог може 
да ги изпита. Трябва да бъдем отговорни 
и трябва да бъдем за пример на всички 
други, които по някакъв начин са се отда-
лечили от църквата и от Христос. Не 
трябва да изпадаме в панически страх, 
защото един старец казва, че понякога 
страха е нещо много опасно, дори и от 
самата болест. И виждаме как се стига 
и до лудости и до какво ли не, за да се 
предпазим от вируса, а предпазването е 
само едно и това го казват и светите отци 
– честото съединяване със страшните 
тайни Христови, честото приобщаване с 
Христа по един достоен начин. Честата 
молитва е тази, която ще ни държи, 
защото човечеството забрави да се моли; 
забрави, че Господ е създателя, че е Този, 
който управлява света. 

Слава Богу, че ние днес сме в храма и 
можем да служим и да се молим с вас, 
защото тази обща молитва, която сега 
отправяме, е като една жарава. Именно 
това е което трябва да направим, общата 
молитва и отговорността към своя 
ближен, спазването на Божия закон. 
„Слава Богу за всичко!“, казва св. Йоан 
Златоуст. Аз съм сигурен, че в скоро 
време Бог ще отнеме от нас тази горчива 

чаша. Но дано всички си извадиме изво-
дите. И да си припомним думите, казани 
при повдигането на разслабения, „Иди 
си и внимавай да не грешиш, за да не те 
постигне нещо още по-голямо“. Ако не 
си вземем поука от всичко това, което се 
случва, бъдете сигурни, че ще отпиеме 
една много горчива чаша. А поуката е 
това – да принесем плодове на покая-
нието, да бъдем мъжествени, както беше 
св. вмчк Мина и да изповядваме своята 
вяра, защото като ни кажат „Какво се 
случва, къде е вашият Бог?!?“, да отго-
ворим „Нашият Бог е навсякъде, нашият 
Бог управлява света“. Божето благо-
словение да бъде с всички вас, честит 
и благословен празник!“, бяха думите, 
с които Негово високопреподобие 
приключи проповедта си.

В своето обръщение о. Серафим 
благодари от свое лично име и от името 
на църковното настоятелство на Негово 
светейшество Български патриарх и 
Софийски митрополит Неофит, че 
днес на празника е изпратил архиман-
дрит Атанасий да оглави тържествената 
служба, да пренесе благословението на 
Негово светейшество и както каза „да 
ни зарадва с тези прекрасни слова, да ни 
успокои, утеши и да ни настави. Нека 
бъдем със силна вяра, със здрав разум 
и нека догодина отново се съберем тук 
в още по-голям брой.“ След това той 
подаде голям букет с цветя на архиман-
дрит Атанасий, който отново честити 
празника на всички и пожела един ден 
всички „едни такива, даже още по-кра-
сиви цветя да си наберем от Райското 
вселение. И най-голямото пожелание за 
моите събратия - един дан да застанем 
пред Бога, а Той да каже „Отче Сера-
фиме ти служи достойно на мен, запо-
вядай в Рая!“

Всеки коментар е излишен, ще 
приключим както и миналата година с 
думите „До нови срещи“!

Д. Х.
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Библиотеката ще печата 
книги на начинаещи 
автори от нашия край
Народната библиотека „Христо 

Ботев” в Босилеград кани неафир-
мирани поети и писатели от Босиле-
градско и преселници от нашия край, 
желаещи да печатат свои произведения, 
да подадат заявки до 1-ви март 2021 
година. 

Директорът на ведомството Асен 
Михайлов заяви, че във финансовия 
си план библиотеката всяка година 
определя средства за книгоиздателска 
дейност, а през следващата година е 
планирано да бъдат печатани книги на 
млади неафирмирани автори от Босиле-
градско. Той изтъкна, че право да канди-

датстват имат всички начинаещи поети 
и писатели, без оглед на литературния 
жанр и стилистикa на произведенията.     

Пристигналите ръкописи ще бъдат 
разгледани от комисия, която ведом-
ството ще сформира специално за тази 
цел.

През последните няколко години 
Народната библиотека „Христо Ботев” 
в Босилеград, чиято дейност изцяло се 
финансира от общинския бюджет, беше 
издател на няколко стихосбирки и други 
литературни произведения на автори от 
нашия край. 

П.Л.Р.

В ОУ в Босилеград 

Есенен ученически базар
В двора на Основното училище 

„Георги Димитров” в Босилеград мина-
лата седмица се проведе Есенен учени-
чески базар, на който учениците от 
пети, шести, седми и осми клас пред-
лагаха ръчно изработени сувенири и 
украшения от естествени материали - 
листа, жълъди, шишарки, ядки, семена 
и други есенни дарове на природата. 
На масичките бяха подредени най-раз-
лични изображения и креативни идеи, 
които, освен учениците от ОУ и техните 
учители, купуваха и родители, ученици 
и преподаватели от Гимназията и граж-
дани.  

Своеобразният базар е част от програ-
мата, която реализира Тимът за между-
предметни дейности към училището, 
начело с преподавателката Милена 
Миленова.  

„Проектът е реализиран по разра-

ботен учебен план и програма с цел 
децата да се учат за предприемачество 
и маркетинг и да развиват умения и 
креативност. Те радушно приеха иници-
ативата и в продължение на няколко 
седмици събираха есенни дарове и изра-
ботваха украшения и сувенири”, посочи 
Миленова и добави, че в проекта са били 
включени преподаватели по различни 
предмети. Тя подчерта, че учениците 
сами ще решат как да оползотворят 
събраните средства от продажбата на 
ръкоделията си.

Учениците и учителите вече са задви-
жили инициатива за организиране на 
подобен базар по повод предстоящите 
Коледни и Новогодишни празници, на 
който ще бъдат предлагани картички, 
играчки и украшения.

П.Л.Р. 

Бач в опазването на 
българската култура

 По случай празниците Народ-
ните будители и приключването на 
Първата световна война, Дружеството 
за български език, литература и култура 
от Нови Сад на 14 ноември 2020 година 
изнесе лекция и положи цветя на гроба 
на водача на Чипровското въстание 
Петър Парчевич, роден през 1612 година 
в Чипровци,  починал 1674 година и 
погребан във Франевашкия самостан в 
град Бач.

След потушаването на Чипровското 
въстание и бягането на населението 
през Дунава във Влашко, българите се 
настаняват в Банат, главните водачи се 
заселват в Бач, който е бил бискупски 
град и административен център на 
областта. От тях е потеклото на видните 
хърватски грофове и барони Пеячевич.

Бач има крепост, която е построил 
угарският крал Карло Роберт Анжуйски 

в периода от 1338 -1342 год. Манастирът 
е построен през средата на 14 век и това 
е първата официална болница на Балка-
ните, по-късно преобразена във Фране-
вашки самостан – поясни Фра Јосип 
Спехар, управител на Франевашкия 
самостан в Бач.

Дон Стоян Калапиш, председател на 
Българското дружество ’’Трендафер’’ 
от Бело Блато, чийто произход е от 
чипровчани - палчени, изнесе урок за 
Чипровското въстание през 1688 година 
и за спазването на българските обичаи, 
култура и език в АП Войводина.

 Дружеството за български език, лите-
ратура и култура от Нови Сад предприе 
всички мерки за защита от Ковид-19, 
предписани от правителството на Р 
Сърбия. 

Жарко Евтимов

В предприятието за поддържане на пътища в Босилеград

Подготовени за работа в 
зимни условия
Босилеградският пункт за поддър-

жане на пътищата, който е в състава 
на предприятието „Крушевац пут АД”, 
влезе в режим на зимно поддържане на 
пътната мрежа в общината, който ще 
продължи до 31 март следващата година. 
Обезпечена е  снегопочистваща техника, 
както и необходими количества каменни 
фракции и сол за посипване върху 
пътните платна.

Шефът на тукашния пункт Зоран 
Рангелов казва, че са извършили необ-
ходими подготовки за осигуряване на 
нормална експлоатация на регионалните 
пътни участъци през зимните месеци и 
са готови да отговорят на всички предиз-
викателства през следващия период. 

- Разполагаме с камион снегорин, 
техника за разпръскване на сол и пясък 
и с други машини за почистване на 
пътното платно и пробиване на снежни 
преспи. В базата на пункта, която е поме-
стена в двора на Публичното предпри-
ятие за строителни площи и пътища на 

Общиина Босилеград, са докарани 450 
тона каменни фракции и 200 тона сол 
за посипване върху пътищата, изтъква 
Рангелов.  

Освен регионалния път от Божица до 
Граничния преход Рибарци с дължина 
от около 40 километра, който е от прио-
ритетните първокласни пътища, босиле-
градският пункт поддържа и участъците 
от Босилеград към Горна Любата, Дукат 
и Голеш, една част от които са без асфал-
това настилка. 

Рангелов апелира към шофьорите 
да карат внимателно, със съобразена 
скорост и да спазват правилата за 
движение при зимни обстоятелства. 

Както и поредишните години, и 
преди началото на този зимен сезон 
екипите на пункта са попълвали дупки, 
почиствали са мантинелите на черните и 
на пътищата с асфалтова настилка, изря-
зали надвисналите клони върху пътните 
платна...   

П.Л.Р. 
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In memoriam 

Замина си и Бата 
Блажко 

Тези дни в света на отвъдното замина 
и известният царибродски хуморист и 
артист Благоя Стоянов, когото жителите 
на общината главно му викаха (или го 
познаваха) като - Бата Блажко. Роден бе 
преди 83 години. Трудовата си кариера 
прекара в местната кадастрална служба. 
Имаше тази зла участ Господ да не позво-
ли двете му деца да поживеят по-дълго. 
След това почина и жена му и той остана 
сам. 

Подвизаваше се в местния театър, 
изпълнявайки предимно хумористични 
роли. Главен партньор на сцената пре-
димно му беше дългогодишният му прия-
тел, провъзгласен преди няколко години 

в анкета на местната електронна медия 
като най-известен царибродчанин в 
историята на Царибродско – Момчило 
Андреевич Моня. Моня и Бата Блажко 
сякаш бяха един дух в две тела. 

Човек в Царибродско днес да започне 
разговор, отнасящ се до Бата Блажко, 
надали няма да чуе коментира: „Да, беше 
много добър и мил човек”. 

Преди години във вестника ни сбър-
кахме, когато в некролог за един починал 
нашенец, който се викаше също както и 
той – Благоя Стоянов, вместо снимка 
на покойника, публикувахме снимка на 
Бата Блажко, която в редакцията ни се 
озова по някакъв друг по-весел повод. Го-
ляма професионална грешка тогава на-
правихме и се притеснихме Бата Блажко 
да не ни се разсърди, защото сериозно 
застрашихме неговото духовно спокой-
ствие. Но на него такова нещо изобщо не 
преминаваше през ума. Грешката прие 

по присъщия за него духовит начин. Гово-
реше ни: „Притеснявах се само за здра-
вето на хората, които, когато ме виждаха 
по улиците или на някои други места, се 
вцепаняваха и коментираха възторжено: 
„Ма, ти си жив!“ А говореше и следното: 
„По времето, когато в „Братство” излезе 
моя некролог, и когато ми звънеше ста-
ционарният телефон, аз веднага успоко-
явах онези от другата страна на жицата, 
говорейки им не ‘ало’ или ‘моля’, а ‘жив 
съм, жив съм’”.  

За съжаление, този път не сме напра-
вили грешка – Благоя Стоянов алиас 
Бата Блажко вече не е сред нас цари-
бродчани. Много голяма загуба за Цари-
брод. Неговата кончина поклати допъл-
нително стария дух на града. Дух, който 
полека, но сигурно изчезва. 

Лека ти пръст, Бата Блажко! 
Б. Димитров 

Скромна приказка за скромния дърводелец Зоран Тодоров 

Не е лошо човек да си 
има занаят 

(Или: Животът е борба) 
Отдавна го познавам. Тези дни го анга-

жирах да ми направи някакви мебели. 
За приказката ми не е важно какви. 
Потърсих го по телефона, той се обади 
и беше както и винаги - твърде любезен. 
След като завършихме монтирането на 
мебелите, помолих го да бъде любезен да 
поговорим малко и за „Ново Братство”. 
„Ето, аз те ангажирах да ми направиш 
мебели и припечелиш някой динар, сега 
ти на мен ми помогни да напиша една 

статия за теб, от която може би утре ще 
имаш и някаква полза.

Епидемиологичната криза е налице, 
почти никъде не ходя, животът е реду-
циран, би трябвало и аз някой ред да 
напиша, за да изкарам своя динар”, казах 
му по може би малко духовит, но искрен 
начин. Последва неговият любезен поло-
жителен отговор. 

А повод за списване на статия във вест-
ника ни за скромния човек, дърводелец 
по професия, или, както ние, жителите 

на този край, обикновено по нашенски 
бихме предпочели да кажем – столар, 
наистина е налице. Може би не е голям 
за всеки един от нас, но за него е от 
изключително значение. Още няколко 
месеца и ще се добере до заслужената 
пенсия. В момента е регистриран в Наци-
оналната служба по заетост, от която 
взима не толкова голяма парична сума. 
След борсата, „ще се хлъзне” направо в 
пенсия. 

Зоран Тодоров е името му и е роден 
през 1956 година. Живее в апартамент 
в една сграда в „Йокшина“ (или, както 
някои местни хора предпочитат да 
казват, „Йовшина махала“, добавяйки, 
че това е вярното название за тази част 
на града). Имаше Зоран нещастието 
фирмата му - ГИД, в която години наред 
работеше като пазач, да рухне, когато той 

беше някъде по средата на трудовия си 
век. Беше сформирал семейство – жена 
и две деца. Тогава се досети, че владее 
занаят – дърводелския. „Изпекъл” го от 
1973 до 1975 година при един майстор, 
дядо Стоян от с. Желюша, който по това 
време имал работилница в центъра на 
Цариброд, в Павлиончето, където преди 
няколко десетилетия нямаше парк, както 
днес, а множество занаятчийски рабо-
тилници. И този занаят след рухването 
на някогашния царибродски проми-
шлен гигант, му послужил да изкарва 
поминъка за семейството си в продъл-
жение на десетилетия.  

Специалност в работата му са 
кухните, по-точно кухненските мебели. 
„Преценявам, че досега съм направил 
100-ина кухни за царибродчани”, казва 
събеседникът ни, а на въпроса какви 
още изделия прави от дърво, последва 
отговорът: „Почти всичко – кревати, 
прозорци, врата...” По време на разго-
вора ни сподели, че преди само няколко 
дни е направил кухня на царибродския 
кмет. Зоран по принцип произвежда 
мебели по поръчка. И по мярка... Всичко 
в унисон с изискванията и вкуса на 
клиента. Дойде при клиента, който му 
разкаже какво желае, вземе мярка и след 
няколко дни изделието е готово. Докарва 
го на място и го монтира, там, за където е 
предназначено. 

Двете му дъщери не са с него. 
Омъжени са и си имат свои семейства. 
Едната е в Англия, другата в съседния 
Пирот. Зоран със съпругата си, която 
също не е далече от пенсията и също е 
някогашна работничка на ГИД, са оста-
нали сами. 

Скромната ни приказката за Зоран 
Тодоров може би със себе си носи и 
една поука, която бихме дефинирали 
така: Не е лошо човек да си има занаят. 
Притрябва понякога. В случая на Зоран 
Тодоров това обстоятелство е спасило 
него и семейството му. След рухване на 
фирмата му, не му останало нищо друго, 
освен да се обърне към своя занаят, да 
работи, да се бори, за да не би напускал 
Цариброд и търсил поминъка в някой 
друг град или някоя друга страна и 
най-накрая да изкара пенсия. По-точно 
– да се доближи до нея на само една 
крачка. Обикновено се казва, че животът 
е борба. Зоран Тодоров май спечели тази 
борба.

Пример за подражение, бихме казали! 
Б. Димитров 
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Водоравно: 1. Канал, през който излиза 
пушека от огнище. 7. Голям къс хляб. 10. 
Английско мъжко име. 11. Атлетически 
клуб (съкр.). 13. Спортна лотария. 14. Лъв 
(сръб). 16. Вид литературно произведение. 
19. Явен, открит (т ур.). 22. Град в 
Източна Хърватия. 24. Река в България. 
25. Отнасящ се до бита. 27. Област в 
Сърбия. 28. Ров, траншея. 30. Марка 
руски самолети. 31. Страна в Азия. 33. 
Които са купени отдавна. 34. Хърватски 
политик от миналото, убит в парламента на 
Кралството на сърби, хървати и словенци 
(Стийепан). 35. Лично местоимение. 36. 
Полет (сръб.). 37. Домати (сръб.). 38. Името 
на черногорския президент Джуканович.  
Отвесно: 2. Част от каруца. 3. Английски 
социалист-утопист (Томас). 4, Имущество. 
5. Връстник. 6. Алгебрически двучлен. 8. 
Фамилното име на известния съветски 
космонавт (Герман). 9. Представител на 
талибаните. 12. Българско мъжко име. 
15. Волята на избирателите. 17. Английско 
мъжко име. 18. Орган на обонянието. 20. 
Хищно животно от рода на кучето (мн.ч.). 
21. Рогово образувание в края на краката 
у тревопасните животни. 23. Каруцар, 
талигар. 26. Сръбско женско име. 27. 
Община в Сърбия. 28. Един предлог. 
29. Граблива птица. 32. Зрение (сръб.). 
33. Седмата нота. 34. Египетски бог на 
слънцето. 35. Тодор Станоев. 

Решение на кръстословицата 4 от миналия брой:  Водоравно: 1. Перос. 7. Анета. 8. Вот. 9. Ар. 11. Не. 12. Шут. 14. Номад. 19. Приз. 22. Удар. 24. Марин. 26. Ав. 27. Мир. 
29. Канар. 31. Об. 33. Ив. 35. Мис. 37. Дабич. 39. Сок. 41. Дис. 43. Росица. 45. Тлак. 46. Винар. 47. Рак. Отвесно: 6. Мираз. 
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Приключи есенният полусезон в Пчинска окръжна футболна лига 

„Младост“ зае 6-о място 
След края на есенната част от тазго-

дишното първенство в Пчинска 
окръжна футболна лига босилеградска 
„Младост” се нареди на 6-а позиция с 13 
спечелени точки. От десет изиграни мача 
„зелените” осъществиха 4 победи, едно 
равенство и изживяха 5 загуби. 

В предпоследния кръг възпитаниците 
на треньора Владица Манасиев спече-

лиха със 7:3, докато в последния кръг 
отстъпиха с 3:8 на гостуването си във 
Вранска баня срещу „Минералац”. 

Есенен шампион е „Търновац” с пълен 
актив от 30 точки от 10 изиграни мача, а 
следват „Лугина” с 25 и „Павловац” с 20 
спечелени точки.  

П.Л.Р.

Цариброд

Спортни новини
ПОРАЖЕНИЕ В КЛАДОВО

Фудболистите на „Балкански“ 
изиграха най-добрия си мач в гостуване 
тази есен, но не успяха да вземат поне 
една точка в Кладово.

„Балкански“ игра в състав: Истатков, 
Давидович,(от 46-ата минута Манчич), 
Потич, Кирков С., Васов Д., Марков, 
Петров, Георгиев, Чирич, Васов С., 

Алексов. Старши треньор Н.Рангелов.
Единственото  попадение  за 

„Балкански“ реализира Петров в 80-ата 
минута. Царибродският отбор събра 28 
точки в есенния полусезон, 8 по малко 
от водачите „Танаско Раич“ (Пирот) и 
„Хайдук Велко“ (Неготин), които имат 
по 36 точки.

  Първенството продлжава през март 
следващата година, когато „Балкански“ 
ще гостува на „Лужница“ в Бабушница.

ТЕНИС НА МАСА - Елитната 
лига на Централна Србија 
- група А (Пети кръг)
„ЦАРИБРОД“ – „СТОНИ“ 
(НИШ)  4:2

Най-добрият тенисист на Цариброд 
за 2019  година Александър Соколов 
бе най-успешен за домакините с две 
победи, докато по една осъществиха 
съотборниците му Ненад Стоянов 
и Зоран Василов. Мачът бе изигран 

в Бабушница поради извънредното 
положение в Цариброд, вследствие на 
пандемията.

Водачи в групата са „Цариброд“ и 
„Княжевац“ с по пет победи.

В следващия кръг „Цариброд“ 
гостува на отбора „Бело Поле“ в Сурду-
лица.

А. М.

Качествена А лига по тенис на маса 

„Младост“  -  „Наиссус“  2:4 
Босилеградският отбор по тенис 

на маса „Младост” загуби с 2:4 като 
домакин от „Наиссус” от Ниш, в рамките 
на петия кръг в Качествената А лига на 
Съюза по тенис на маса на Централна 
Сърбия.  

Двете победи за нашия отбор завоюва 
капитанът Лука Николов, обаче това не 
бе достатъчно за спечелване на победа 

сещу опитните гости. 

Освен Николов в състава на „Младост” 
бяха и Никола Захариев, Братислав 
Стоименов и Милян Илиев. 

През следващия уикенд „Младост” 
гостува на „Медиана 2” в Ниш. 

П.Л.Р.  
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Марян Миланов сред 10 
най-добри педагози

За седма поредна година учители 
в основни и средни училища в цяла 
Сърбия се състезаваха за титлата 
най-добри педагози в Сърбия. Както 
всяка година, и тази година пристигнаха 
много качествени предложения за тази 
титла, сред които бяха избрани 10, които 
да защитават образователната сцена на 
Сърбия тази година.

Конкурсът се провежда в организация 
на сдружението „Живоин Мишич“ 
oт Белград. Най-добрите педагози са 
учители и преподаватели в основните и 
средни училища, които работят изклю-
чително добре, влагат усилия и старание 
за иновации, мотивирани са и имат  
положително влияние върху учениците 
си.  

Тази година конкурсът съвпадна с 
труден момент не само за страната ни, но 
и за целия свят. Годината, когата целия 
свят се бори с пандемията, през която 
училища се закриваха а преподавате-
лите имаха още по-изисквателна роля. 
Затова са тази година в конкурса избрани 
освен 7 най-добри педасгози в Сърбия и 
3 най-добри педагози в Сърбия по време 
на пандемията.

Да влезе в кръга на изключителни 
педагози тази година имаше чест Марян 
Миланов, преподавател по английски 
език в ОУ „Добринка Богданович“ в село 
Стрелаъц и в средното училище „Вук 
Караджич“ в Бабушница. А ние имахме 
чест да му честитим за признанието и 
от него научим повече за самия конкурс, 
наградата и настоящата ситуация в обра-
зователната система.

Г-н Миланов, как се чувствате 
след получаването на признанието 
„Най-добър педагог в Сърбия“?

Развълнуван, щастлив, горд, моти-
виран, вдъхновен, ... трудно е всъщност 
да опишеш с думи чувството, когато 
вършиш работата си и получаваш 
признание, че си сред най-добрите в 
цялата страна, особено ако искрено 
обичаш работата си и с години даваш 
всичко от себе си за нея. Процедурата е 
такава, че вие сами не кандидатствате за 
наградата, но сте номиниран от някой 
от вашите колеги, от родители, сътруд-
ници, ученици. В началото на лятото 
бях поканен от колегата Зоран Илич от 
Лесковац, който беше избран сред 10-те 
най-добри педагози през 2018 година. 
Вече няколко години си сътрудничим 
по няколко проекта и обучения, така 
че той е запознат с работата ми. Той 
каза, че иска аз да бъда негов кандидат 
за тазгодишното състезание. Съгласих 
се въпреки известни колебания, защото 
видях, че Зоран наистина вярва в моите 
професионални и човешки качества. 
Не знаех дали заслужавам титлата 
„най-добър“, но знаех, че върша рабо-
тата си възможно най-добре. Нямах 
големи очаквания, но, разбира се, че се 
надявах за наградата. За мен тя е важна 
на няколко нива. На първо място е много 
важно тя да съществува, защото е доказа-
телство, че искрените усилия, ангажира-
ност, креативност, иновации се оценяват 
и възнаграждават. Много е важно обра-
зованието да се афирмира в  днешната 
разколебана ценностна система, да се 

афирмират положителни тенденции в 
образованието, да подчертавате посто-
янно, че образованието е важно, че учите-
лите са важни, че учителската професия 
е важна за цялото общество! От друга 
страна, тази награда е особено важна за 
мен поради факта, че тя зачита работата 
и ангажираността на учител, работещ 
в малко селско училище, с деца, които 
обикновено са невидими в системата. 
Децата, с които работим с моите колеги, 
идват от отдалечени планински села, от 
маргинализирани социални групи, от 
безработни семейства, нямат забележи-
телни академични постижения. Работата 
в такава специфична среда обаче допъл-
нително мотивира мен и моите колеги да 
направим всичко възможно, чрез много-
бройни учебни и извънкласни дейности, 
за да осигурим на тези деца  качествено 
образование, да насърчим техните  
таланти, да им покажем, че могат и че си 
заслужават.

Също така е важно да се каже, че 
процесът на избора на кандидатите 
протича в няколко цикъла и голям 
брой известни личности участват в него. 
Самият процес продължава почти 
половин година, а десетте най-добри 
педагози бяха избрани от страна на 
представители на Асоциацията «Живоин 
Мишич», наградените преподаватели от 
предишните години, Сърджан Вербич, 
бивш министър на образованието, коор-
динатор на изследванията, провеждани 
от PISA в Сърбия, главен редактор на 
„Преглед на образованието“, представи-
тели на ZUOV, директора на изследова-
телска станция Петница.

Разбира се, освен голямо удовлетво-
рение, освен допълнителна мотивация за 
по-нататъшната ми работа, тази награда 
е и голяма отговорност и задължение да 
продължите с такава работа!

Кое признание бихте определили 
като най-любимо?

Получих няколко награди за моята 
работа и дейностите ми в различни 
области. Любимата ми награда със 
сигурност е наградата на Община 
Димитровград, която получих по повод 
празника на общината през 2016 г. за 
изключителните резултати, постигнати 
в областта на културата и историче-
ското наследство, по-точно за дейността 
на Виртуалния музей Цариброд. Мисля 
обаче, че наградата за най-добър педагог 
в Сърбия сега ще поеме трона, най-вече 
защото тази награда не само, че оценява 
професионалните ми постижения, но 
също така отчита и цени цялата ми 
дейност и ангажираност, преподаването, 
извънкласната работа и т.н. Бих казал, 
че Виртуалният музей Цариброд е поне 
частично включен в тази награда!

Кои са най-важните качества за 
някой, да бъде добър педагог?

Добрър педагог, добър учител трябва 
преди всичко искрено да обича рабо-
тата си, да подхожда с пълно сърце към 
нея, да се радва да работи, да е готов да 
се усъвършенства, да учи заедно с учени-
ците, да е наясно, че трябва да следи 
новостите, тенденциите на  времето, в  
което живее и работи, за да отговори на 
нуждите на новите поколения ученици. 

Следователно добър учител трябва да 
бъде генератор на иновации и промени, 
да бъде модел, който вдъхновява и 
подкрепя своите ученици и колеги. Той 
трябва да е готов да излезе от зоната си 
на комфорт, да се опита да приложи и 
проектира иновации, които ще моти-
вират учениците да учат и творят.

 От март насам много неща се 
промениха поради епидемията, вклю-
чително и училищното обучение. 
Какви промени преживяхте лично 
Вие и колко трудно беше това?

Епидемията разклати живота ни 
фундаментално, а също така и образова-
нието. Учителите носеха голямо бреме, 
опитвайки се да направят прехода от 
нормално към нещо ново и непознато 
възможно най-безболезнено, както 
за учениците, така и за самите нас. 
Според мен обаче епидемията разкри 
много проблеми и неясноти в образо-
ванието. От години работим за пови-
шаване нивото на дигитална грамот-
ност и внезапния преход към онлайн 
преподаване показа колко сме цифрово 
неграмотни! От години съм привър-
женик и популяризатор на дигитал-
ните образователни технологии. Автор 
съм на няколко програми за професи-
онално развитие, които се занимават 
с тази тема. От тази гледна точка не ми 
беше трудно, както на някои колеги, да 
използвам платформи за дистанционно 
обучение, образователни инструменти, 
дигитално съдържание. От първите дни 
на извънредното положение органи-
зирах онлайн обучение за използване 
на Google Classroom за колеги от двете 
училища, в които работя, опитах се да 
ги насърча и да им помогна да овла-
деят основите на използването на някои 
дигитални инструменти. Никой от нас 
обаче нямаше опит в този тип препо-
даване, така че стресът и натискът да се 
направи всичко бяха наистина огромни. 
Работихме денем и нощем, което беше 
невидимо за обществото. Да не говорим 
за проблемите с реализирането на 
такива класове с ученици от отдале-
чени, планински села, без компютри, без 
интернет ...

 Може ли онлайн обучението да 

осигурява същото качество, както 
обучението в класната стая?

Това, което имахме през март, бих 
нарекъл принудителен преход към 
дистанционно обучение! Това често се 
забравя! Не можем да приравнявам 
присъственото с онлайн обучението. 
Дистанционното обучение е проекти-
рано да се реализира в онлайн среда, 
взети са предвид психологическите 
аспекти на този тип обучение, има 
определени модалности и принципи, 
тъй като то е замислено и внедрено, 
за да бъде успешно. Така проектира-
ното и внедреното онлайн обучение 
може да осигури абсолютно същото 
качество на преподаване и дори може 
да бъде и с по-добро качество от обуче-
нието в класната стая. Учениците 
могат да имат достъп до материалите 
в подходящ за тях момент, могат да ги 
прегледат няколко пъти с темпо, което 
им подхожда. Разбира се, за да функ-
ционира всичко това правилно, е необ-
ходимо допълнително да се обучават 
учители, да се обучават ученици, а също 
така и сериозна подготовка. Самото 
познаване на работата на платформи 
и дигитални инструменти не е и не 
може да бъде гаранция за качеството на 
онлайн обучението. Разбира се, когато 
става дума за присъственото обучение, 
преподаването в класната стая не гаран-
тира качество само защото се прави на 
живо! То трябва да бъде добре обмис-
лено и реализирано.

Какъв съвет бихте дали на колегите 
си да бъдат по-добри и по-успешни?

Работата и ангажираността винаги се 
отплащат! Може би не веднага, може би 
понякога всичко изглежда напразно, но 
ако искрено вярвате в нещо, ако искате 
да го постигнете, трябва да сте упорити 
и последователни. Всяка инвестиция 
в себе си и във вашите знания си заслу-
жава! Дори когато в даден момент не 
виждате полза, материална или каквато 
и да е друга, всичко, което научите, всяко 
умение, което овладеете, някога ще ви 
бъде от голяма полза. Ако искаме да сме 
преподаватели, трябва да сме готови и 
сами да учим!

С.Дж.


