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Илия Гюдженов е новият 
председател на Държавната 
агенция за българите в чужбина
Министерският съвет определи за 

председател на Държавната агенция 
за българите в чужбина Илия Гюдженов.

Гюдженов притежава необходимия 
ценз съгласно изискванията на Закона 
за администрацията, се казва в прес-
съобщение на МС. Досега Държавната 
агенция за българите в чужбина се ръко-

водеше от изпълняващ тази длъжност 
зам.-председател.

Бившият председател на ДАБЧ Петър 
Харалампиев, както и други трима 
души, са обвинени в търговия с влияние, 
подкупи и документни престъпления.

Източник БНТ

Вучич прие българския посланик 
Радко Влайков по повод 
приключването на мандата му 
Президентът Александър Вучич 

миналата седмица прие българ-
ския посланик Радко Влайков по 
повод приключването на мандата му в 
Сърбия. Президентът Вучич благодари 
на посланик Влайков за значимия му 
принос по време на мандата му в Сърбия 
за развитие на сръбско-българските 
отношения, се казва в съобщението на 
пресцентъра на президента на Сърбия. 

Президентът Вучич заяви, че Сърбия 
и България имат добри отношения, 
много по-добри от другите в региона, 
и изпрати поздрави до президента 
Радев и премиера Борисов. Посланик 
Влайков благодари на президента Вучич 
за личния му принос в засилването на 
сътрудничеството между двете страни и 
издигането на двустранните отношения 
до ниво, което той оцени като най-добро 
в историята. Държавният глава каза, че 
Сърбия оценява подкрепата на България 
в процеса на присъединяването й към 
ЕС.

Президентът Вучич и посланик 

Влайков изразиха увереност, че икономи-
ческите връзки ще се укрепват, както и 
сътрудничеството във всички области от 
общ интерес, и констатираха, че търгов-
ското сътрудничество е почти удвоено 
през последните няколко години. Те 
казаха още, че от най-голямо значение 
ще бъде завършването на магистралата 
от София до границата между двете 
страни, както и газопроводът «Балкански 
поток».

Президентът Александър Вучич също 
подчерта значението на сътрудниче-
ството чрез формата на Четириъгълника, 
т.е. Висшия съвет за сътрудничество на 
Сърбия, България, Румъния и Гърция, 
защото го смята за много важно за разви-
тието на добросъседските отношения и 
насърчаването на политиката, доприна-
сяща за мира и стабилността в региона, 
както и за социалното и икономическото 
развитие. 

Президентът Вучич пожела на 
посланик Влайков много успехи в пред-
стоящия му нов посланически пост.

П.Л.Р.

Почина собственикът на 
„Калинел”
Собственикът на българското пред-

приятие „Калинел” от гр. Троян, 
което известно време упражняваше 
дейността си и в Босилеград, Марин 
Радевски  (62) е починал от Ковид-19.

Компанията „Калинел” е създадена 
през 1994 г. и е водеща в производството 
на домашен текстил и една от най-голе-
мите компании в България. Над 90 % от 
продукцията си изнася в Европа. 

Радевски, освен като успешен 
бизнесмен, ще бъде запомнен и с безбро-
йните си дарителски инициативи. По 
времето, когато развиваше дейността си 
в Босилеград, 2017 г. „Калинел” направи 
дарение на „Ново Братство” във вид 
на съвременен компютър с цел подо-
бряване на условията за предпечатна 

подготовка на вестника. За съжаление 
малко по-късно Радевски закри цеха 
си в сградата на „Кобос” в Босилеград. 
Причината за решението беше загубата, 
която за периода от половин година 
достигна около 90 000 евро. В босилеград-
ския текстилен цех „Калинел” се произ-
веждаше спално бельо и след закрива-
нето му без работа останаха всичките 105 
работници.  

„Калинел” е предприятие, специ-
ализирано в производството на деко-
ративни възглавници, възглавници за 
спане, завивки, протектори и калъфи за 
матраци. Основната фабрика се намира 
в Троян, но притежава шивашки цехове в 
Червен Бряг и Вранска баня, Сърбия.

С. Бойкова

България готова за първите 
доставки на ваксина

Националният план за ваксиниране 
срещу COVID-19 в Р България бе приет 
на извънредното правителствено засе-
дание. Премиерът Бойко Борисов заяви, 
че страната е готова да посрещне първата 
доставка на ваксините и да се започне 
с имунизацията, която ще е напълно 
безплатна и доброволна. За съхранение 
на ваксините вече са налични необходи-
мите фризери, както и специализиран 
транспорт за доставянето им в страната.

Министърът на здравеопазването 
Костадин Ангелов каза, че в плана за 
ваксинацията са посочени фазите, опре-
делящи кои групи от населението и в 
какъв ред ще бъдат имунизирани срещу 
коронавирус - медицинските екипи, 
социaлният и педагогическият персонал, 
възрастните хора над 65 години, паци-
енти с хронични заболявания и др. 
Националният план за ваксиниране 
е изготвен на фона на указанията на 
Световната здравна организация, както 
и на базата на планове на държави като 
Германия, Франция, Италия, а ползван е 
и опитът на някои американски щати, но 
е съобразен с особености на българското 
здравеопазване.

По време на заседанието на правител-
ството беше определен Националният 
ваксинационен щаб, който ще бъде отго-
ворен за изпълнението и спровеждането 
на плана.

Ваксините в България ще се прилагат 
само след разрешение от европейския 
регулатор. За да се осигури възможно 

най-бързо достатъчно количество на 
ваксини срещу COVID-19 в страната, те 
ще се доставят централно чрез съвме-
стен механизъм на ЕС за обществени 
поръчки.

След Нова година се очаква да 
пристигнат първите ваксини, производ-
ство на „Пфайзер“.

С.Дж.

След като Пфайзер (Pfizer) и Бионтех 
(BioNTech) подадоха искове за реги-
страция на ваксините срещу корона-
вируса в Сърбия, Русия предостви 20 
дози от ваксината си Спутник V на 
Агенцията за лекарства и медицински 
изделия за лабараторни изследвания.

Президентът Александър Вучич 
заяви, че БИА е изпратила ваксините 
в Агенцията и експертите ще имат 
време да ги изследват през следва-
щите дни и седмици и да кажат дали 
могат да бъдат прилагани или не. Той 
очаква Сърбия да получи първите дози 
ваксина Пфайзер (Pfizer) и Бионтех 
(BioNTech) до края на годината и общо 
350 000 дози до края на февруари и 
началото на март.

Следващата седмица Великобри-
тания ще стане първата страна в света, 
която започва да използва ваксината 
срещу коронавируса на Пфайзер 
(Pfizer) и Бионтех (BioNTech).

България се сдоби с ваксина срещу Ковид-19
България получи 120 000 дози ваксина 

срещу коронавируса, които са за 60 000 
желаещи да се ваксинират, съобщи 
зам.-председателят на Българския 
лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брън-
залов. Според него ваксинирането ще 
започне 2-3 дни, след като Европейската 
агенция по лекарствата разреши точно 
тази ваксина. Първите, които ще могат 
да се ваксинират срещу Ковид-19, са 
лекарите.

Д-р Брънзалов съобщи, че преди 
поставянето на ваксина, няма да се прави 
антигенен тест.

-Пациентът ще бъде прегледан, ако 

няма симптоми на заболяване, вакси-
ната ще му бъде поставена. Ако пък вече 
е изкарал вируса, това значи, че ще има 
още повече антитела, обясни той. 

Специалистът оповести, че в бъдеще 
ще се издават сертификати кой е имуни-
зиран – и на български, и на английски. 

По-рано стана ясно, че България ще 
получи 2,3 млн. броя ваксини срещу 
коронавируса, след като Европейската 
комисия подписа договор за производ-
ство на 300 милиона  дози от препарата, 
който тества Университетът в Оксфорд.

В. Бойкова

Петко Дойков нов посланик на 
България в Сърбия

Българският зам.-министър на 
външните работи Петко Дойков ще е 
посланик на България в Сърбия. Това 
предадоха българските медии, като се 
позоваха на решение на Министерския 
съвет. 

В решението пише,  че Сърбия, 
макар да отчита евроинтеграцията като 
стратегическа цел  и това се подкрепя 
от България, „остава воено неутрална 
държава, развиваща все по-близки 
отношения с Русия и Китай. Освен 
това въпреки подкрепата на България 
(например безвъзмедната финасова 
по програма Официална помощ за 
развитие на стойност 2,5 млн. лв.) стра-
ната „многократно бе обект на негативни 
изказвания и подкрепяни от властите 
периодични пропагандни кампании, 
които са в разрез с декларирания дух на 
приятелски и добросъседски отношения 
между Сърбия и България”. Говори се за 
правата на малцинствата в Сърбия, като 
част от критериите за еврочленство, но 
и за съдействието в борбата срещу коро-
навируса и възхода в търговските отно-
шения. 

Дойков, който е специалист за Запад-
ните Балкани, е бил директор в няколко 
дирекции на Външното министерство, 
а работил е и в българското посолство в 
Египет, бил е посланик в Тунис, в Маври-
тания и в Индия, акредитиран и за 
Непал, Бангладеш, Шри Ланка и Малди-
вите.

От август миналата година е 
заместник-външен министър. Владее 

английски, френски, арабски и руски. 
Досегашният посланик на България 

в Белград Радко Влайков ще замине в 
Сараево, където ще ръководи българ-
ската мисия в Босна и Херцеговина. 

Миналата седмица сръбският прези-
дент Александър Вучич прие в прощална 
среща посланик Радко Влайков, като 
му благодари за „значимия принос 
по време на мандата му в Сърбия за 
развитие на сръбско-българските отно-
шения”. Президентът подчерта, че 
оценява високо българската подкрепа в 
процеса на европейската интеграция на 
Сърбия.

По време на срещата бе дадена много 
висока оценка на интензивния полити-
чески диалог между Сърбия и България 
през последните години, се посочва в 
съобщение на пресцентъра на сръбския 
държавен глава.

Президентът Вучич и посланикът 
Влайков изразиха увереност, че иконо-
мическите връзки и сътрудничеството 
между Сърбия и България във всички 
области ще продължат да се задълбо-
чават.

С. Бойкова

Българският посланик в Белград 
Радко Влайков по време на срещата 
със сръбският президент Александър 
Вучич заяви,  че за последните четири 
години взаимната търговия е увеличила 
своя обем от 730 млн.евро на 1 250 
млрд.евро.
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Нови мерки на 
правителството на Сърбия за 
борба срещу коронавируса
Въз основа на препоръките на 

Кризисния щаб за защита на здра-
вето на населението от инфекциозната 
болест COVID-19, правителството на 
Сърбия прие по-строги ограничи-
телни мерки, които влязоха в сила от 4 
декември 2020 г.

Заведенията за хранене, кафенета, 
ресторанти, барове, нощни клубове няма 
да работят от петък в 17 ч. до понеделник 
в 5 ч. сутринта, без изключение. Работ-
ното им време ще бъде от понеделник 
до петък от 5 до 17 часа. Заведенията за 
хранене ще могат да извършват дейности 
по доставка на храна непрекъснато, 24 
часа в денонощието, седем дни в седми-
цата.

Търговските центрове, магазините 
за дрехи, казината, детски зали за игра, 
фризьорски и козметични салони, 
салони за красота, фитнес зали, басейни, 
спа центрове и други категории услуги, 
също ще бъдат затворени от петък в 17 до 
понеделник в 5 ч. Всички тези заведения 
ще могат да работят в делничните дни от 
5 до 17 часа.

Магазините за хранителни стоки, 
будки и други подобни търговски 
обекти, където клиентите не влизат в 
обекта при пазаруване, могат да работят 
в делничните и в почивните дни до 21 
часа. 

Аптеките и бензиностанциите могат 
да работят всеки ден без ограничения. 
Пазарите ще бъдат отворени и през 
почивните дни от 6 до 15 часа. Медицин-
ските кабинети и лаборатории могат да 
работят през целия ден, включително и 
през почивните дни. Професионалните 
спортисти могат да използват спортните 
обекти и съоръжения с цел подготовка за 
състезания и през уикенда. 

Обектите и институциите от областта 
на културата - кина, театри, музеи и 
галерии ще могат да работят в делнич-
ните дни, както и в събота и неделя, до 
17 часа.

Обектите и магазините, в които се 
предоставят услуги, които не изис-

кват присъствие на потребители или 
присъствие и контакт с ограничена 
продължителност, като бяла техника, 
технически услуги, шивачи, обущари и 
др. - могат да работят в делничните дни 
до 21, а в събота до 17 часа.

Всички тези мерки са приети с цел 
намаляване на социалните контакти до 
абсолютен минимум, с надеждата, че те 
ще дадат желания резултат и в следва-
щите дни той ще рефлектира в броя на 
хората, заразени с коронавирус, публи-
кувано е в официалния сайт на правител-
ството. 

Компетентните инспекции и комунал-
ната милиция ще контролират стриктно 
спазването на тези мерки, които ще са в 
сила до 15 декември.

Правителството на Сърбия и Кризис-
ният щаб апелират към всички граж-
дани да се държат отговорно и да не се 
събират в апартаменти, частни квар-
тири или в други пространства, защото 
по този начин застрашават собственото 
си здраве, здравето на семейството и 
представляват риск за обществото. С 
безотговорното поведение ние директно 
застрашаваме здравната си система и 
проявяваме неуважение към здравните 
работници, които носят най-голямата 
тежест в борбата срещу коронавируса от 
март насам.

Добре известните епидемиологични 
мерки и препоръки, като носене на 
маска във всички затворени простран-
ства, редовно миене на ръцете, спазване 
на дистанция, дезинфекция на всички 
повърхности, както и редовно прове-
тряване на помещенията, остават в сила.

С п а з в а й к и  в с и ч к и  м е р к и  и 
препоръки, ние защитаваме здравето си 
и даваме своя принос в борбата срещу 
коронавируса и изглежда, че приноса 
на всеки гражданин сега е по-необходим 
от всякога. Само заедно, със съвместни 
сили, можем да постигнем целта и 
победата над коронавируса възможно 
най-скоро.

П.Л.Р.

Управляващите на Босилеград се срещнаха с министъра на 
младежта и спорта Ваня Удовичич

Министерството ще помогне 
за цялостно оборудване на 
спортната зала

Министерството на младежта и 
спорта на Република Сърбия ще окаже 
помощ на Босилеград за цялостно обору-
дване на спортната зала, която, както е 
договорено, официално ще бъде открита 
през юли следващата година. Това заяви 
кметът Владимир Захариев след срещата 
му с министъра на младежта и спорта 
Ваня Удовичич в Белград, на която 
присъстваха заедно с зам.-кмета Стефан 
Стойков. 

„Министър Удовичич ни обеща 
помощ и подкрепа за цялостно обору-
дване на залата, строителните работи 
върху която ще приключат наскоро, 
както и монтирането на отоплителната 
система”, каза Захариев и изтъкна, че 
през тази година е извършен цялостен 
ремонт и доизграждане на обекта, за 
което общината и правителството на 
Сърбия са осигурили около 15 милиона 
динара.     

Кметът поясни, че на срещата са поис-
кали от министъра да им окаже помощ 
и съдействие относно осигуряването на 
240 м2 специализирана подна настилка, 
която ще бъде монтирана от трибуните 
до самия терен; обезпечаване на автома-
тична противопожарна система в обекта; 
както и електронно табло, озвучителна 
система и друго оборудване. 

„Министърът ни обеща посредством 
Волейболния съюз на Сърбия да ни 

осигури необходимата подна настилка, 
докато за автоматична противопожарна 
система в обекта ще кандидатстваме с 
проект в конкурса на Министерството 
на младежта и спорта. Що се отнася 
до електронното табло, озвучителната 
система и другото оборудване за спорт-
ната зала, договорено е да ги осигурим 
въз основа на проекти от областта на 
младежката политика, с които също ще 
кандидатсваме в конкурси на министер-
ството”, уточни кметът.    

Захариев подчерта, че общината от 
своя страна ще построи паркинг и ще 
уреди цялото пространство около залата, 
която е предназначена за различни 
видове спортове и културни меропри-
ятия и чийто капацитет е около 400 
седалки. 

Той заяви още, че по време на разго-
ворите министър Удовичич похвалил 
общината заради факта, че спрямо 
броя на населението отделя значителни 
финансови средства за дейностите на 
спортните клубове и секции в рамките на 
Спортния съюз на Община Босилеград. 
„Министърът позитивно откликна и на 
поканата ни да посети нашата община, 
като изтъкна, че никога не е идвал в Боси-
леград и ще се радва да дойде при нас”, 
добави накрая Захариев. 

П.Л.Р.
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Мъки на царибродчани, пътуващи на работа в Пирот 

Негодуват срещу 
превозвача „Йеремич” 
Немалка група царибродчани, 

които работят в пиротски фирми 
и ведомства, тези дни имат проблеми 
с автотранспортната фирма, която ги 
превозва до Пирот. Както ни разказаха, 
неотдавна, когато сутринта температура 
на въздуха в Цариброд била около минус 
10 градуса, автобусът на фирмата закъ-
снял повече от половин час. Добавиха, 
че някои автобуси на фирмата, които 
поддържат линията Цариброд – Пирот, 
са с развалена система за отопление и 
дори казаха, че забелязали, че на опреде-
лени автобуси били повредени и спирач-
ките, което, както се изразиха, можали да 
разберат и невежите за областта на меха-
никата, предвид, че при спирането на 
автобусите спирачките много скърцали, 
а превозното средство едва ли спирало 
на спирките. 

Както ни информираха пътниците, 
които на работа до Пирот пътуват с 
рейсовете на „Йеремич”, отправили 
неформален иск към общински струк-
тури, включително и към общинския 
инспектор по транспорта за подобрение 
на рейсовата връзка и на условията на 
превозването между Цариброд и Пирот. 
Споделиха, че от отговорите на компе-
тентните в местното самоуправление не 
са доволни и добавиха, че се готвят да 
правят пърформанс, като в утринните 
часове, когато чакат рейса на „Йеремич” 
в центъра на общината, със себе си ще 
носят одеяла, по който начин да опитат 
да предизвикат внимание, което евен-
туално би им помогнало да премахнат 
проблема по-бързо и по-ефективно.  

Обръщайки се към нашия вестник, 
споделиха впечатлението си, че общин-
ските ръководители май напоследък 
само мислят за коронавируса и болните 
от него, пренебрегвайки останалите 
проблеми на гражданите, включително 
и проблема, който касае тях. „Нека 
мислят за коронавируса и нека се борят 
за болните, нямаме нищо против, така 
е и редно, но и на нас здравите, които 

се борим за себе си, за членовете на 
семействата ни, както и за онези, които 
са болни, като работим за тях, т.е. 
вместо тях, нека да обърнат дължимото 
внимание”, споделиха пътуващите до 
Пирот работници. 

Нека да отбележим, че фирмата 
„Йеремич” на конкурса, който обяви 
местното самоуправление, спечели 
правото да поддържа рейсовата линия 
Цариброд - Пирот и обратно. Между 
органите на местното самоуправление 
и посочената фирма обаче възникваха 
недоразумения от различно естество във 
връзка с превозването на пътниците в 
територията на общината. Определени 
общински ръководители нееднократно 
заявяваха, че местното самоуправление 
няма голямо пространство за маневра, 
когато става дума за изнамирането на 
фирми, които да поддържат рейсо-
вите линии в територията на общината, 
предвид, че конкуренцията е слаба. Що 
се отнася до линията Цариброд - Пирот, 
по всичко личи, че тя е профитна, но 
в условията на пандемията, съответно 
редуцираните тръгвания и различните 
ограничения за превозвачите надали и тя 
вече е профитна в степента, в която беше 
преди пандемията. 

Остава да видим как ще се реши 
проблема между пътниците и фирмата 
„Йеремич”, т.е. - дали изобщо ще се 
реши. Нашата задача, като медия, бе 
да забележим мъката на царибродчани 
във вестника, тъй като те се обърнаха 
с молба към нас, а нямаше причини да 
не повярваме в приказката им (макар 
че нито един от събеседниците ни не 
пожела да публикуваме името му, стра-
хувайки се вероятно от отмъщения от 
различни естества и от различни страни), 
докато на „Йеремич” бихме можали да 
поръчаме да преразгледа организаци-
онните си и кадрови възможности и 
мощности и – да постегне рейсовете си! 

Б. Димитров 

В Цариброд 

Пак горят контейнерите 
за смет!  

На някои хора май нищо не може да 
им се обясни. Макар че компетентните 
постоянно предупреждават в зимните 
месеци да не се изхвърля гореща пепел в 
контейнерите, има хора, които се правят 
много умни, пренебрегват това преду-
преждение и продължават със същата 
практика. Или пък селският начин на 
живот още не е загаснал в тях. 

Доколкото сме запознати, забраната 
да се изхвърля гореща пепел в контейне-
рите е отдавнашна и е залегнала в адми-
нистративен акт. Този, който не я спазва 
„може да го бие и по джоба”, съответно 
да заплати глоба. Досега обаче не сме 
чували някой да е глобяван, заради 
такава една безотговорна и несъвестна 
постъпка. Май най-трудното в такива 
случаи е да се намери този, който е 

изхвърлил пепелта и е предизвикал 
пожара, който може да ощети контей-
нера почти напълно.  

Случая с горящия контейнер заснехме 
на улица „Борческа”. Както е известно, 
в нея няма сгради, съответно жителите 
й живеят в семейни къщи. Това озна-
чава, че всяко семейство притежава 
поне по няколко десетки метра двор. 
Бихме питали този, който е изхвърлил 
пепелта в контейнера и е предизвикал 
пожара, следното: Трудно ли е в двора 
да се отдели половин квадратен метър 
с цел пепелта временно да се съхрани, а 
след като напълно угасне да се изхвърли 
в контейнера или до него? 

Очевидно е, че ни има всякакви! 
Б. Димитров

Цариброд 

Изпепелени жилищни 
обекти в централната 
част на града 
На ъгъла на улиците „Десанка 

Максимович” и „Вук Караджич” в 
Цариброд тези дни в късните вечерни 
часове избухна пожар, който изпепели 
жилищни обекти на Сава Дойчинов. 
Него и още едно лице, което в момента 
на бедствието, му било на гости, измък-
нали пожарникарите. 

Официална информация във връзка 
с пожара нямаме, нито пък тя бе давана 
от страна на полицейското управление в 
Пирот на медиите. Както неофициално 
узнахме, говорителят на управлението 
е в изолация. Колеги, журналисти от 
Цариброд, ни предадоха информацията, 
че пожарникарите от Цариброд реаги-
рали мигновено. 

Пожарът бе поредната беля, която 
сполетя Сава Дойчинов. Той от години 
е без работа и без средства за прежи-

вяване, здравето му е разклатено, не се 
е женил и няма семейство... Щастие в 
бедата, която го сполетя, е това, че все 
пак е останал жив. 

Неофициално разбрахме, че е бил 
с положителен тест за коронавирус. 
Дали информацията е вярна или не, 
остава да се види. В общата суматоха, 
която владее не само в Цариброд, но и в 
цялата страна, Европа и в света, надали 
вече една такава информация може да 
потвърди или опровергае. Нищо вече 
не е сигурно, нищо не е изключено. Все 
пак дано е само слух. Сава е на лечение 
в болница. Дано се измъкне без сери-
озни последици и дано след това събере 
сили да ремонтира изпепелените си от 
стихията обекти. 

Б. Димитров 

„Индиго” дари 
компютърна техника на 
босилеградските училища
С цел създаване на качествени условия 

за дистанционно обучение на 
мигрантите и местните ученици, групата 
за деца и младежи „Индиго“ от Ниш 
връчи компютърна техника на Основ-
ното училище „Георги Димитров“ и на 
Гимназията в Босилеград.

Гимназията получи лаптоп, принтер 
и пет кутии хартия за принтиране, а 
основното училище - два лаптопа, един 
принтер и дезинфекционни средства - 
предпазни маски, сапуни и асепсол. 

От името на Сдружение „Индиго” 
дарението връчи Тамара Симонович, 
която посочи, че  сдружението сътруд-
ничи с Комисариата за бежанци и 
миграции, както и с Високия комисариат 
на Обединените нации за мигрантите 
(УНХЦР) и че активно провежда рабо-
тилници и предоставя психологическа 
подкрепа на децата и възрастните от 
Приемния център в Босилеград.

„Децата, както и останалите мигранти 
в Приемния център, са добре приети, 
както от образователните институции, 

така и от общинското ръководство и от 
местното население“, каза Миряна Йова-
нович, управител на центъра.

Даниел Зарев, член на Общин-
ския съвет, който от имато на Община 
Босилеград присъства на връчването 
на дарението, посочи, че общинското 
ръководство поддържа изключително 
добро сътрудничество с Комисариата 
за бежанци и миграции, с Приемния 
център и със Сдружение „Индиго”. 
Дарението е потвърждение на доброто 
отношение на общината към мигран-
тите, която не прави разлика между 
тукашните и децата мигранти, заяви той. 

В момента в босилеградската 
гимназия се учат трима мигранти - двама 
в първи и един в трети клас, докато в 
основното училище са петима учени-
ци-мигранти - в пети, шести и осми клас. 
В Приемния център за бежанци в Боси-
леград в момента престояват 24 деца до 
18-годишна възраст. 

П.Л.Р.
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Ски сезонът по време на 
пандемията
Една от любимите децтинации на 

любителте на зимните спортове 
Боровец в съседна България е готов 
за зимния сезон. Ски сезонът ще бъде 
открит на 19 декември или по-рано 
ако има условия. Профилактиката на 
лифтовете върви по график. Оръдията 
за сняг са тествани и готови. Системата 
за изкуствен сняг ще заработи веднага 
щом климатичните условия позволят. 
Онлайн системата за продажби на ски 
и сноуборд услуги вече работи. Може 
да закупите пакет или услуга през www.
borovets-bg.com или мобилното прило-
жение на курорта.

Заради епидемията на коронавируса 
всички противепидемични мерки ще 
бъдат засилени. Наложени са строги 
правила за почистване, дезинфекция, 
носене на маски, спазване на соци-
ална дистанция. Заетите в курорта са 
преминали през детайлен инструктаж 
и тренинг за работа в условията на 
пандемия. Курортът през лятото пред-
прие програма „Бъдете здрави, бъдете 

активни с Бороспорт“ за сигурността на 
всички гости и служители.

От тази година Боровец ще разполага 
с онлайн система за продажба на ски и 
сноуборд услуги, с цел ограничаване на 
физическите контакти. Може да заку-
пите пакет или услуга през сайта на орга-
низаторите или мобилното приложение 
на курорта. Освен строгите правила и 
мерки за превенция и защита от корона-
вирус, за любителите на зимните спор-
тове хотелите в Боровец са приготвили 
ексклузивни цени и удобни условия за 
ски сезона с много включени екстри, 
многобройни здравословни активности 
през уикендите, анимация за децата, 
както и специални предложения за 
дълъг престой и “офис в планината“.

След застудяването през последните 
дни, произведен е достатъчно изкуствен 
сняг, който осигури стабилна основа за 
пистите. Естественият снеговалеж също 
помогна Боровец да отвори цялата ски 
сезона с безупречни трасета. 

С.Дж.

В България без PCR тест
Българският министър на здравео-

пазването проф. Костадин Ангелов 
разреши на сръбските граждани да 
влизат на териорията на България 
временно - от 1 декември 2020 г.  до 31 
януари 2021 г., без да е необходимо да 
предоставят документ, показващ отри-
цателен резултат от PCR тест. 

Министърът въведе временна забрана 
на влизане на всички лица, независимо 
от тяхното гражданство, през гранични 
пунктове, с въздушен, морски, железо-
пътен и автомобилен транспорт, като 
забраната не се отнася до български 
граждани, граждани на членките на 
Европейския съюз и още няколко други 
държави, сред които и на Република 
Сърбия. 

Гражданите на Сърбия обаче, които 

пристигат от начална точка на отпъ-
туване на всички трети страни, чиито 
граждани не се допускат на тетиторията 
на Република България, за да влезат в 
източната ни съседка трябва да предо-
ставят документ, показващ отрицателен 
резултат от PCR тест, направен до 72 часа 
преди влизането в страната, считан от 
датата на изследването, вписано в доку-
мента. 

Българските граджани имат правото 
да влизат в Република Сърбия, при 
условие, че имат отрицателен PCR тест за 
наличие на SARS-CoV-2 вирус, издаден от 
референтна лаборатория в България, не 
по-стар от 48 часа от датата на издаване 
на резултата.

С. Бойкова

10 декември - Международен 
ден за правата на човека
Подписаната на 10 декември 1948 г. 

Всеобща декларация за правата на 
човека е един от най-важните документи 
на Организацията на обединените нации 
(ООН), която посочва принципите на 
човешкото достойнство, свободата, 
равенството и братството. Основната част 
на Всеобщата декларация за правата на 
човека конститутира правата на инди-
вида (правото на живот и отхвърлянето 
на робството); съдържа индивидуалните 
политически и граждански права; отнася 
се до свободата на религията, убежде-
нията и изразяването; социални, иконо-
мически и културни права.

Всеобщата декларация за правата на 
човека е преведена на поне 375 езика и 
диалекта, което я прави най-превеж-
дания документ в света. Тя е първото 
значително постижение на световната 
организация в тази област и първото 
записване на световно ниво на права, 
чиито носители са всички човешки съще-
ства. Тя се състои от 30 члена, които са 

доразвити в последващи международни 
споразумения, регионални инструменти 
за защита на човешките права, нацио-
нални конституции и закони. Основният 
орган, третиращ проблемите на правата 
на човека в системата на ООН е Коми-
сията по правата на човека към ООН 
към Икономическия и социален съвет 
на ООН, включваща 53 представители 
на страните-членки на ООН. Комитетът 
има две основни функции - надзор и 
жалби. Целите и принципите съдър-
жащи се в Международната харта за 
правата на човека са отразени в конститу-
циите и националните законодателства 
на държавите-членки.

По повод Международния ден за 
правата на човека в Палата на Сърбия в 
Белград вчера бе организирана Конфе-
ренция за влиянието на пандемията от 
коронавируса върху човешките права в 
Сърбия, на която бе поканен и предсе-
даелят на Националния съвет на българ-
ското национално малцинство в Сърбия 

и председател на Координацията на 
националните съвети на националните 
малцинства Стефан Стойков. 

Според информациите, с които „Ново 
Братство” разполагаше до момента на 
печатането на вестника, участието си в 
Конференцията са потвърдили и Ана 
Бърнабич - премиер на Сърбия; Гордана 
Чомич - министър на човешките и 
малцинствени права и обществен диалог; 
Сем Фабрици - шеф на Делегацията на 
ЕС в Сърбия; Френсис Джекоб - посто-
янен координатор на ООН в Сърбия; 
Тобиас Флешенкемпер - шеф на Мисията 
на Съвета на Европа в Белград; Ивица 

Дачич - председател на Народната скуп-
щина на Република Сърбия; Бранко 
Ружич - първи вицепремиер и министър 
на образованието, науката и техноло-
гичното развитие на Сърбия; Златибор 
Лончар - министър на здравеопазването; 
Дария Кисич Тепавчевич - министър на 
труда, заетостта и социалните въпроси; 
Радомир Ратко Дмитрович - министър 
на грижите за семейството и демогра-
фията; Бранкица Янкович - комисар 
за защита на равенството между поло-
вете; Зоран Пашалич - омбудсман на Р 
Сърбия и др. 

П.Л.Р. 

Българският премиер Бойко Борисов: 

От 21 декември отваряме 
всичко 

«Разпоредил съм на 21 декември да 
отворим отново всичко. Това е най-до-
брата антикризисна мярка», заяви 
българският премиер Бойко Борисов 
при посещение на завод за хляб заедно 
със социалния министър Деница Сачева 
на 7 декември.

«Над 1 млрд. и 100 милиона лева 
са влезли към фирмите благодарение 
на мерките. Най-добрата антикри-
зисна мярка, която съм разпоредил, 
е на 21 декември да отвворим отново 
всичко. Нашите герои - медицинските 
работници, лекуват денонощно. Всеки 
ден имаме по 2000 оздравели. На 14 
декември, ако цифрите продължат да 
са такива, ще пуснем детските градини 
и яслите, за да могат родителите да 
отидат на работа и да има кой да им 
гледа децата. Ние трябва да свикнем, че 
излизаме от пандемията”, поясни мини-

стър-председателят. 
„Сега трябва да имаме пари докато 

върви пандемията, за да подпомагаме 
бизнеса, а после - за да се възстановим“, 
подчерта премиерът. 

„Ние не искаме да продължава това 
дълго. Броят на оздравелите вече е 
много и най-добрата кризисна мярка 
е отварянето. Ваксините ги очакваме, 
който пожелае доброволно, ваксинира 
се и продължават да работят“, каза още 
министър-председателят.

С частичния локдаун в България за 
3 седмици затвориха всички училища, 
детски градини, търговски центрове, 
заведения за хранене и фитнес зали.  
Оттогава единствената удължена мярка 
беше тази за училищата - те да останат 
затворени до януари, когато свършва 
коледната ваканция за учениците.

П.Л.Р.
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Босилеград

Прокаран нов път между 
Еленица и Доганица
Тези дни приключи прокарването на 

новия път Долна Еленица - Горна 
Еленица - Доганица, чието изграждане 
финансира Община Босилеград. Изпъл-
нител на работите бе Публичното пред-
приятие за строителни площи и пътища 
на Община Босилеград. 

„С изграждането на новия участък е 
осъществено дългогодишното желание 
на жителите от високите планински 
села Назърица и Доганица. Изказвам 

благодарност към екипите на ПП за 
строителни площи и пътища, горската 
служба, към нашата общинска съвет-
ничка от с. Доганица Славица Христов, 
както и към цялото местно население. 
Прокарването на този път общината 
определи като приоритет, включи го в 
тазгодишния план за работа и го реали-
зира”, изтъкна кметът Владимир Заха-
риев.

П.Л.Р.

Захариев и Стойков на 
среща в Министерството на 
отбраната в Белград 
Кметът и зам.-кметът  на Босиле-

град Владимир Захариев и Стефан 
Стойков миналата седмица в Белград 
имаха среща с държавния секретар в 
Министерството на отбраната Алек-
сандър Живкович.

„Изказахме голяма благодарност 
към държавния връх на Сърбия и към 
Министерството на отбраната, които, 
след разговорите преди три години, 
ни разрешиха в нашия Здравен дом да 
идват лекари от Военномедицинската 
академия в Белград и Военната болница 
в Ниш и да провеждат безплатни 

прегледи с цел ранна диагностика 
и превенция в лечението на нашите 
граждани. Също така е разрешено 
и безплатно лечение за пациенти от 
нашата община, както и безплатни лабо-
раторни изследвания на кръвта, във ВМА 
в Белград”, каза Захариев.    

Кметът изтъкна още, че по време на 
разговорите са били обсъдени възмож-
ности за по-нататъшно сътрудничество 
с Министерството и общината, както и 
въпроси, свързани с реализацията на 
нови проекти.

П.Л.Р.

Народната библиотека „Христо Ботев” в Босилеград 

Безплатни членски карти и 
книги за най-малките читатели 
Народната библиотека „Христо 

Ботев” в Босилеград миналата 
седмица организира инициативи за 
най-малките читатели.

При строго спазване на противоепиде-
мичните мерки малчуганите от предучи-
лищния курс в Детската градина „Детска 
радост” в Босилеград, придружавани 
от учителките си, посетиха Народната 
библиотека „Христо Ботев”. На всич-
ките 28 бъдещи първолаци и на техните 
учителки работещите в библиотеката 
подариха по една книга, а те им връчиха 
ръчно изработена книжка с рисунки, 
сътворена по време на редовните им 
учебни занятия. Подобна акция бе орга-
низирана и в с. Райчиловци, където 
клона на библиотеката посетиха малчу-
ганите от подведомствената паралелка на 
детската градина в селото.

Представители на библиотеката 
посетиха учениците от първи клас на 

централното основно училище „Георги 
Димитров“ и тържествено им връчиха 
безплатни членски карти и комплекти 
книги за задължително четене. В  
присъствието на учителите Анка Анаста-
сова и Крум Георгиев члески карти и 
книги получиха 20 пърокласници, които  
се обучават на сръбски език и 5-има 
ученици в българската пралелка. 

Представители на клона на библи-
отеката в Райчиловци също посетиха 
първокласниците от началното подве-
домствено училище в селото, където на 
всичките 9 първокласници подариха 
членски карти и комплекти книжки за 
задължително четене по сръбски език. 

В библиотеката изтъкват, че традици-
онните инициативи се организират с цел 
да развиват при децата интереса им към 
книгите и четенето и да ги стимулират 
сами да посещават библиотеката.

П.Л.Р. 

И догодина „в ритъма на Европа”
Босилеград и следващата година ще 

участва в детското музикално състе-
зание „Сърбия в ритъма на Европа”, 
съобщи кметът Владимир Захариев 
след срещата му с Игор  Карадаревич, 
директор на телевизионното шоу, което 
се излъчва по Първа телевизия.

Правото да участват в музикалния 
проект „Сърбия в ритъма на Европа”, 
подкрепен от посланиците на Евро-
пейския съюз в Сърбия, чийто медиен 
спонсор е Първа сръбска телевизия, 
имат талантливи певци и треньори от 12 
до 20-годишна възраст. Прослушването 
на кандидатите от нашата община ще се 
проведе в началото на 2021 година. 

Захариев заяви, че на срещата с 
директора Игор Карадаревич  е пред-
ставил конструктивни предложения 
относно организирането на състеза-
нието и начина на гласуването, които той 
приел. Кметът изтъкна, че е предложил 
оценяването да се извършва от експертно 
жури; участниците да имат повече време 
да практикуват под ръководството на 
треньори за гласови възможности и 
сценични изпълнения; да се осигури 
ударен термин по Първа телевизия за 
излъчване на финалната част на състе-
занието и да не се дава възможност за  
разкриване на текущия пласмент на 
състезателите докато се гласува. Той 
посочи, че Община Босилеград всяка 
година финансово подкрепя участието 
на  нашите музикални таланти. За тази 

цел догодина общината ще отпусне сред-
ства на стойност от над 700 000 динара и 
ще осигури сценично облекло на изпъл-
нителите, уточни Захариев.

През последните три години певецът 
Добри Миланов по великолепен начин 
представлява нашата община в престиж-
ното състезание. Заедно с танцьорките 
от Босилеград, които го придружават 
на сцената, той завоюва вторите места 
през 2018 и 2019 година, а тази година се 
класира на седмо място. 

Добри Миланов и танцьорките 
Анджела Захариева, Саня Владимирова, 
Мартина Миланова и Габриела Гонева и 
тази година направиха блестящо пред-
ставяне, изпълнявайки песента „Диви 
танци“, с която украинската певица 
Руслана завоюва победа на Евровизия 
през 2004 година. Победител в тазго-
дишното издание „Сърбия в ритъма на 
Европа” бе Чачак, а на второ място се 
класираха представителките на Цари-
брод. В надпреварата участваха изпълни-
тели от 23 градове и общини в Сърбия, 
които представляваха 23 европейски 
страни. Победителят бе излъчен след 
сбора на гласовете на публиката, изпра-
тени по СМС и гласовете на журито, 
в чийто състав бяха представители на 
всички общини, участници в състеза-
нието. 

П.Л.Р.
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Почина поетът Благой 
Димитров
На 11 ноември почина поетът Благой Димитров. 

Роден в село Пъртопопинци през 1931 година, 
където получава основното си образование. До девети 
клас учи в Царибродската гимназия. Завършва 
гимназия в Тетевен и българска филология в Софий-
ския университет “Св. Климент Охридски” (1956). 
Три години е учител в Исперих, след това постъпва на 
работа във в. “Народна младеж”. Работи последова-
телно в Издателство “Народна младеж”, в. “Септем-
врийче” и др. За пръв път печата стихове през 1960 
г.  Член е на СБП. Автор на много книги, сред които: 
“Смола от наранен бор” (стихове, 1959), “Раждане на 
силата” (стихове, 1962), “Поема за подвига” (биогра-
фичен очерк, 1964), “Настъпление” (стихове, 1966), 
“Релси. Бригадирски дневник” (1966), “Живият мост” 
(стихове и поеми, 1968), “Успокоени мълнии” (стихове, 
1969), “Генерал Гордост” (документална повест, 1970), 
„Здравец на балкона” (1978), „Живот за почит” (1988), 
„Слизам от планината” (пътепис, 1994), „Брутални 
години” (1996), „Белег от граница” (2002), „Простран-
ство” и др. Преводач от сръбски: „Радован Караджич – 
‘Лудо копие’”(1995) и др.

През 1970 година Благой Димитров е изключен от 
редиците на СБП, след като отказва да подкрепи пред-
ложеното од тогавашното ръководство заклеймяване на 
Нобеловия лауерат Александър Солженицин. За случи-
лото се той беше разказвал «Аз бях единствен, който 
гласува «против». Останалите четирима бяха «въздър-
жали се», когато председател е Георги Джагаров.

«Ние, с Георги Джагаров, бяхме приятели. Делата 
говорят сами по себе си. Моята обосновка бе, че не 
познавам творчеството на този писател (книгите му 
бяха забранени), заради което не мога да гласувам «за». 
Няма какво повече да се добави. Понесох си наказа-

нието - изключиха ме от Съюза на писателите. 
След години бях реабилитиран».

По-късно поетът се противопоставя на 
проекта за изграждане на каскада по река 
Места и участва в протестите срещу обгазява-
нето на Русе от румънския химически завод.

„Яростен патриот и в същото време нежен 
опоетизатор на природата, човек с непокла-
тими принципи за опазване на екологията 
и нетърсещ дивиденти от дисидентските си 
прояви в миналото“, така говореше за Благой 
Димитров Иван Гранитски през 2015 година, 
когато му връчи отличие за цялостен принос 
в областта на литературата и културата. Отли-
чието се дава на две години по предложение 
на СБП. Благой Димитров след получава-
нето на отличието призна «Не съм очаквал 
това признание, изненадан съм, но изнена-
дата е много приятна. Не съм свикнал да бъда 
награждаван, животът ми е преминал в битки, 
някои от тях изглеждаха предварително загу-
бени, но все пак не съм се отчаял!»

Димитров казваше за себе си, че е аполи-
тичен, макар да има твърда позиция по някои 
въпроси. «Българите бягат, както и аз съм 
емигрирал, за да се развиват в някаква насока. 
Да напуснеш родния край, е тежко решение, 
което тегне цял живот. Но, понякога се налага да 
правим тежки избори, в името на някаква цел. 
Няма цена, която да откупи раздялата с родния 
дом. Но и няма връщане назад, след като веднъж 
си се родил!», казваше Благой Димитров. 

С.Дж.

Босилеград

Кметът Владимир Захариев и зам.-
кметът Стефан Стойков миналата 

седмица в Белград били на среща с 
министърката на търговията, туризма 
и телекомуникаците Татяна Матич и 
сътрудниците й, на която обсъдили 
възможностите за реализация на редица 
проекти от областта на туризма в общи-
ната през следващата година.  

Захариев заяви, че е поискал от 
минстърката помощ за оборудване 
на туристическия обект, който общи-
ната ще построи в местността Градище, 

недалеч от града, а за чието изграж-
дане Министерството на стопанството и 
общината вече осигуриха над 15 милиона 
динара. Този път от Министерството на 
туризма е поискана финансова помощ 
за закупуване на мебели и друго обору-
дване на обекта. „Вече имаме подготвен 
проект и ще кандидатстваме в конкурса, 
който министерството ще обяви в нача-
лото на следващата година”, каза кметът. 

Той изтъкна още, че на срещата 
нашата делегация е поискала финансова 
подкрепа за организиране на фести-

валите „Великден на Тримеждието” и 
„Краище пее и танцува” през следва-
щата година, а представителите на мини-
стерството заявили, че и за тези проекти 
общината ще може да кандидатства в 
конкурс на министерството догодина. 
Обсъдена е също и възможността за 
финанова подкрепа за провеждане на 
фестивалите, които в условията на панде-
мията от коронавируса може би ще се 
наложи да се провеждат онлайн. 

На срещата били разисквани и 
въпроси, свързани с регистрирането на 
фирми и частни лица от Босилеград, 
които дават стаи под наем. Захариев 

заяви, че представителите на мини-
стерството подчертали, че е задължи-
телно всички да бъдат регистрирани в 
единствената електронна система „е-ту-
ризъм”, за което общината вече е осве-
домила всички фирми и частни лица, 
които се занимават с тази дейност. Целта 
е да се изготви единствен туристически 
регистър на републиканско равнище. 
Той добави, че за онези, които не се реги-
стрират, са предвидени глоби, докато 
регистрираните ще имат възможност 
да кандидатстват за туристическите 
ваучери, които финансира държавата.

П.Л.Р. 

Председателят на Националния 
съвет на българското малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков поискал на 
срещата в Белград Министерството на 
търговията, туризма и телекомуника-
ците да се ангажира в изнамирането 
на  инвеститор, който да възобнови 
туристическия комплекс в Звонска 
баня. 

„Задачата на НС е да се грижи за 
всички наши сънародници в Сърбия, 
а именно в Звонския край живеят 
голям брой българи. Затова искаме 
от държавата и съответните мини-
стерства да обърнат повече внимание 
на този район. С възстановяването 
на туристическия комплекс ще се 
създаде възможност за откриване на 
нови работни места и по-благопри-
ятни условия за живот на нашите 
сънародници, които да остават да 
живеят на своите огнища”, изтъкна 
Стойков.

Планира се реализация на редица 
проекти от областта на туризма
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Вечна и блажена памет!

Представи 
се в Господа 
архимандрит 
Йован Йеленков 
В събота на 5 декември от временния 

във вечния живот се пресели много-
уважаваният ни духовен старец архи-
мандрит Йован Йеленков, игумен на 
манастира „Свети Йоан Кръстител“ в 
царибродското село Петърлаш. Надали 
в нашия край е имало такъв духовен 
старец, достоен труженик на Божията 
нива и такъв Христов воин срещу подне-
бесните духове на злобата, като отец 
Йован. Господ ни го изпрати в тези 
смутни времена, за да ни поучи и да ни 
насочи към сигурните пътеки, по които 
да вървим. Свидетели сме на неговата 
Божествена ревност във вярата, еван-
гелската му чистота, непрестанните му 
грижи за църквата, безпочивния му 
труд, духовните му наставления и на 
безпределното му милосърдие и благо-
родство. При о. Йован идваха хора с 
какви ли не проблеми и нямаше човек, 
който да не бъде приет, да не бъде 
изслушан от него, да не му бъде даден 
съвет и поука как да застане срещу тях и 
да ги пребори. А само Господ знае него-
вите подвизи и старания за всяка една 
душа. Бройни са духовните му чеда, 
които тъжат заради тази раздяла с него.

Нека споменем някои от решаващите 
години от земния живот на блаженопо-
чиналия наш отец. Архимандрит Йован 
Йеленков е роден на 20 януари 1958 г. в 
Косовска Митровица. При кръщението 
му е дадено името Йордан, разбира се, 
не случайно – река с такова название 
се споменава и в Стария и в Новия 
завет, а с нея се свързват редица чудеса. 
Детството си прекарва в Лозница, 
където завършва основно училище и 
гимназия. Завършил е Юридическия 
факултет в Белград. Работил е като 
съдия, бил е ръководител на правната 
служба на «РТБ Зайчар», секретар 
по икономика и директор. През 1992 
г. решава по-нататъшния си живот 
да посвети на Бога. Отива в Косово и 
Метохия в манастира „Свети врачи“ в 
Зочище близо до Ораховац, където е 
замонашен на 13 ноември 1994 г. След-
ващата година на 25 юни е ръкоположен 
за йеромонах и е назначен за игумен 
на манастира на 17 ноември същата 
година.

След обстрела с гранати на мана-
стира през лятото 1998 г. отец Йован се 
премества в манастира „Челийе“ край 
Валево, където прекарва три години. 
След това се завръща в Косово, където 
поема управлението на манастира 
„Сочаница“ и започва с неговото възста-
новяване. През 2008 г. с благословията 
на тогавашния нишки епископ (неот-

давна блаженопочиналия патриарх) г-н 
Ириней идва в изоставения манастир 
„Рождество на Пресвета Богородица“ 
във Височка Ръжана край Пирот, където 
възстановява манастирското обще-
житие.

През 2010 година се завръща в 
Рашко-призренската епархия и поема 
управлението на манастира „Църна 
река“. Поради усърдното му старание 
за манастира и грижите за духовния 
живот на тази светиня, от Негово 
Преосвещенство Рашко-призренски 
епископ г-н Теодосий бива произведен 
във възвишен свещенически сан архи-
мандрит на празника на Свети Архангел 
Михаил през 2011 г.

Пет години по-късно по Божия 
промисъл и поради влошеното си здра-
вословно състояние архимадрит Йован 
напуска манастира „Църна река“ и 
идва в селото на неговите предци Петъ-
рлаш. Тук той ремонтира изоставе-
ната енорийска църква „Света Троица” 
и изгражда още една нова мана-
стирска църква „Рождение на св. Йоан 
Кръстител”. С благословията на нишкия 
епископ Арсений край храма построява 
и нов конак. Под неговата духовна 
грижа в този новоучреден манастир е 
създадено монашеско братство. Помага 
и манастира „Св. Кирик и Юлита“ в с. 
Смиловци. В манастирите в с. Петъ-
рлаш отец Йован прекарва послед-
ните си монашески дни в аскетизъм до 
преселването му в Небесния Йерусалим 
на 5 декември 2020 г. Два дни по-късно 
тленните му останки бяха погребани 
край манастира „Рождество на св. Йоан 
Кръстител“.

Но нека не се натъжаваме за отива-
нето на нашия о. Йован при Бог, 
знаейки, че не сме го загубили, а само 
си е заминал от нас... Христос, Който 
пострада и възкръсна за нас, ни успо-
коява, казвайки: “Аз съм възкресе-
нието и животът, който вярва в Мене 
и да умре, ще оживее“ (Йоан 11:25). 
Да не забравяме също, че смъртта не е 
краят, а преход към вечността. Затова 
да не тъжим за смъртта на тези, които 
обичаме. Блажен е денят, в който Бог е 
отредил на всеки от нас преселването 
във вечните жилища, като ни осво-
боди от връзките на този свят, защото 
само така се отива в Рая и в Царството 
Небесно.

Вечная памят и Царство Небесно, 
преподобни отче наш Йоване! Почивай 
си от трудовете, делата ти вървят пред 
тебе!

Д. Х.
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Великият Мирликийски чудотворец - Св. Николай

Паметта на Св. Николай честваме 
два пъти през годината: на 19/6 

декември, когато светителят се пред-
ставил в Господа, и на 22/9 май - денят на 
пренасяне на светите му мощи от град 
Мир (Древна Лигия) в Бари (Италия) – 
който народа нарича и Летен св. Никола. 
Св. Николай Мирликийски е един от 
най-почитаните светци в християнския 
свят. Неговото житие дава основание 
да бъде наречен: защитник на вярата и 
верните, хранител на гладните, веселие 
на плачещите, одеяние на голите, покро-
вител на плаващите по море, умиротво-
рител на враждуващите, освободител 
на пленниците и невинно осъдените, 
ръководител на постниците и монасите, 
пазител на целомъдрието. 

Св. Николай се родил в гр. Патра - 
Мала Азия, в областта Ликия (сега от 
този град има само развалини). Родите-
лите му - Теофан и Нона, били благоче-
стиви, богати и знатни хора. Преданието 
разказва, че те дълго нямали рожба, но 
с молитва, сълзи и милостини, изпро-
сили от Бога свидно чедо - момче, което 
кръстили Николай (от гръцки «побе-
дител на народи»). Още от майчина 
утроба Николай бил белязан и избран 
от Бога и още от раждането му потекли 
големи чудеса. Така майка му веднага, 
след като го родила, се почувствала 
напълно здрава (оттук Св. Николай се 
слави като покровител на родилки); като 
го кръщавали, той като възрастен човек 
дълго стоял в светия купел прав, без да 

бъде поддържан от никого; сряда и петък 
сукал само веднъж, и то вечерта, след 
като родителите му се вече били помо-
лили...

Юношата прекарвал почти цялото си 

време в храма, където служел чичо му, 
епископ на Патра, на име също Николай. 
Скоро чичо му го въвел в чин презвитер. 
Още като младеж той наследил голямо 
богатство от родителите си и раздал 
всичко на децата и бедните си съграж-
дани. За добрите му дела се разказвали 
множество легенди. Така, например, 
когато един богаташ с три дъщери се 
разорил и решил да продаде децата 
си като робини, светията тайно му 
подхвърлил три кесии със злато и така 
спасил момичетата от ужасна участ. Той 
откупувал и други хора от робство.

Сред народа светецът е най-известен 
като покровител на плаващите и патрон 
на всички моряци. Разбира се, това не е 
случайно, ето какво разказват писанията: 

По пътя за Божия гроб Св. Николай 
извършил чудеса - с молитва укротил 
разразилата се буря, възкресил един 
моряк, паднал от корабната мачта. 
Съществува предание, че по време на 
пребиваването си в Палестина, той 
пожелал веднъж през нощта да се 
помоли в храма. Когато пристъпил към 
вратите му, заключени с катинар, ангел 
Господен се докоснал до църковните 
двери и те се отворили сами.

Светителят помагал и на хора, които 
не познавал. Веднъж един кораб, плаващ 
от Египет за Ликия, бил застигнат от 
страхотна буря. Никакви човешки сили 
не можели да го спасят, но моряците 
горещо се молили на Св. Николай, - и 
ето, той се появил на палубата, влязъл 
в кабината, взел кормилото в свои ръце 
и управлявайки кораба благополучно 
стигнал в ликийското пристанище.

Вярата на свети Николай била 
кристално чиста и твърда като диамант. 
Той доказал това в Никея, когато, изла-
гайки на опасност собствения си живот, 
защитил православието от еретиците. 

Божията правда у свети Николай светела 
ярко като слънце. Показал го, когато не 
позволил на палача да посече тримата 
несправедливо осъдени мъже. Бързо се 
приближил и със собствената си ръка 
успял да изтръгне меча от ръцете на 
палача, отново излагайки живота си на 
опасност. А в своето милосърдие към 
бедните и нищите светият чудотворец 
бил подобен на Христос. Той раздал 
цялото си имущество като милостиня, 
правейки това тайно и обричайки себе 
си на глад и бедност.

Но този велик Божи раб не се стра-
хувал нито от еретиците, нито от пала-
чите, нито от глада. Той добре знаел, 
че Всевишният внимателно слуша 
молитвите на Своите верни раби. Така 
и станало: Господ го защитавал до края 
на неговия живот и след смъртта му го 
прославил пред ангелите и пред хората, 
както прославял малцина.

Но освен трите големи духовни 
съкровища – вяра, правда и милост, 
свети Николай имал неизчерпаема 
духовна съкровищница и съкровищата 
в нея били кротост, въздържание, пост, 
молитви и смирение. Тази съкровищ-
ница, преизпълнена с духовни блага, 
дивният Христов светител оставил като 
наследство на вас, православните. 

Трябва да знаем още нещо изклю-
чително важно за него: св. Николай не 
е писал книги, не е проливал мъчени-
ческа кръв за Христос, и въпреки това 
ние го почитаме повече от много други 
светии, които са били мъдри, писали са 
книги или мъченически са пострадали за 
Христос. Тази тайна е велика и чудесна. 
Това е дело на Божия промисъл, с това 
благият Господ е искал да покаже, че 
Той въвежда в Своето Царство не само 
мъдрите богослови и мъчениците, но и 
множество добри души, пазещи истин-
ната вяра и изпълняващи Божиите запо-
веди. А сред вярващите е имало, има и 
ще има такива, които не са говорели, 
а са действали, не са писали книги, а са 
дишали с Божия Дух. 

Св. Николай е народен светия, 
съвършен образ на онези, които, 
слушайки словото Божие, са бързали 
да го изпълнят и да поучат и други със 
своя пример. Тази е причината за това да 
почитаме угодника Николай повече от 
много свети учители и мъченици. Това е 
основанието Църквата да посвети освен 
този ден и всеки четвъртък от годината, 
заедно със светите апостоли, на него – св. 
Николай Мирликийски Чудотворец. 

След смъртта на светеца, тялото му 
е погребано в катедралата на гр. Мир. 
По-късно християните установявят, че то 
е останало нетленно и от него тече благо-
вонно миро. А през 1807 г. мощите на 
светеца са пренесени в италианския град 
Бари, където и до днес почиват под св. 
престол на съборния му храм.

Тъй като празникът се чества по 
време на Коледните пости, празничната 
трапеза задължително е постна. Нека св. 
Николай се застъпва пред Бога за всички, 
които са го избрали за свой покровител. 
Честит и благословен празник!

Подготви Д. Христова
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Фоторепортаж 

Късна и тъжна царибродска есен 2020 г. 

Короната сее страх, но и смърт... 
Какво да прави един журналист, 

когато няма весели и по-интересни теми? 
Да направи фоторепортаж от „Цари-
бродска шушеница”? Не може, тази 
година проявата не се състоя! Да направи 
фоторепортаж от „Балкан театър фест”? 
Не може, тази година проявата не се 
състоя! Тази нещастна 2020 г., когато се 
борим с коварния и смъртоносен корона-
вирус COVID-19, няма нищо. Или почти 
нищо. 

Във формалното му название е 
броят 19, което означава, че се е появил 
миналата година – през 2019, но най-м-
ного щети причини през тази 2020 г. 
Дано наскоро му попречим пътя и го 
унищожим с ваксини, които много дълго 
(или поне така ни се струва?) очакваме. 

Ето как Цариброд изглеждаше по 
време на един меланхоличен есенен ден 
през тази зловеща 2020 г. Беше петък, 
когато решихме да направим този 
фоторепортаж. Беше ден в разгара на 
пандемията в града, в Сърбия, в съседна 
България, в Европа... Ако има хора по 
улиците на Цариброд,  има ги в този 
делничен и пазарен ден. Този път обаче 
не беше така, което подсказват следните 
снимки. 

Снимка 1: Пред местната църква 
видяхме двама души. По-голямо 
внимание обърнахме към осведомител-
ното табло за починалите. Пак бе пълно 
с некролози. По-точно – препълнено. 
Имаше много хора, за които животът 
май прекалено бързо свърши. Един от 
тях бе и човекът, ненавършил шест цели 
десетилетия – Драган Димитров. На 
мнозина царибродчани името му май 
нищо не казва, но когато бихме посо-
чили прозвището му Лубаръц, всички 

ще знаят за кого става дума. Донеотдавна 
закарваше починалите си съграждани 
до вечния им дом на гробищата. Сега и 
той се озова в него. Преди само няколко 
години се помина неговият царибродски 
колега, съответно човекът, който се 
занимаваше със същата дейност, както 
и Драган. Кой ли сега ще ни закарва 
до гробищата?, помислихме си в този 
момент. Задавате си въпроса: Корона 
ли беше? Не знаем със сигурност. Не 
би било сериозно ние, журналистите 
да излизаме с такава една информация. 
Има по-компетентни от нас. Особено в 
това време, когато царува обща суматоха 
и голям страх. 

Снимка 2: Ето го центърът на града. 
В тази част на града видяхме няколко 
човека. Един от тях бе получателят на 
тазгодишната главна общинска награда 
за постижения в своята сфера на труда 
– Милош Джурджевски. Практикуваше 
професията си - поддържаше хигиената 
в града. В този период от годината работ-
ниците на „Комуналац” по принцип 
на площада поставяха голямата ново-
годишна елха. Този път не е така. Дали 
ще я има? Тези, които питахме (не 
твърдим, че са били най-компетентните 
събеседници на вестника ни), прецизен 
отговор на въпроса ни не можаха да 
дадат – отговаряха „не знаем”, или пък 
„най-вероятно няма да се поставя, но не 
сме сигурни...” Остава ни да изчакаме да 
видим. Както вече казахме – суматоха е, 
страх е, извънредно положение е... На 
кого му е до веселба? 

Снимка 3: В централната градска 
улица „Балканска” около 14 часа 
следобед  тук-таме видяхме човек. 
От време на време по улицата мина 
понякой автомобил. В магазините 

имаше малко мющерии. Атмосфора, 
каквато не е била присъща за петъчния 
ден в Цариброд никога. Или поне едва 
ли някога. 

 Снимка 4: На приятели от хотела 
„Хепи”, представителния обект, който 
несъмнено е един от носящите стъл-
бове на хотелиерско-гостилничарската 
дейност в града и общината като цяло, 
всеки път даваме по пет екземпляра на 
най-новия брой на „Ново Братство”. Така 

направихме и този път. Нека да го четат 
работещите в този обект, но и клиентите 
им. Паркингът пред „Хепи”, който по 
принцип е пълен с автомобили, особено 
в петъчните дни и през уикендите, този 
път беше празен. Забелязахме само една 
кола, но не бяхме сигурни дали принад-
лежат на някой гост или пък на някой от 
заетите в обекта. 

Снимка 5: И пред „Храма на здра-
вето“ в общината се озовахме в този 
петъчен есенен ден. От няколко седмици 

е превърнат в ковид-амбулатория. Пред 
входа забелязахме една линейка. Паци-
енти пред сградата нямаше. Вътре – не 
ни беше известно. Не се опитахме да 
влезем. Защо бихме влизали? Не, че не е 
възможно, но нямаше смисъл, предвид, 
че вниманието, мощностите (кадрови 
и други) от известно време изцяло са 
съсредоточени върху злото, наричащо 
се – COVID-19. На медиците не им е 
лесно в тези моменти. Какво да правят, 

такава професия са избрали. Рискът е 
голям. Доста хора починаха тази есен в 
Царибродския край. Надали има точна 
статистика колко от тях са починали от 
коронавируса, а колко от други болести. 
Във всеки случай броят на починалите от 
заразата изобщо не е малък, поне в срав-
нение с общия брой на населението. 

Той (коронавирусът) тази есен в Цари-
бродско сее страх. И смърт... Господ да 
ни е на помощ! 

Текст и снимки: Б. Димитров
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МОЗАЙКА

На 7 декември се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия скъп и незабравим баща, дядо и 

прадядо
Петър Стойчев

(1924-2018)
Изминаха две години, откакто вече не си с нас, но ние 
вечно ще пазим од забрава хубавите спомени на теб!

Почивай в мир!
От най-близките: дъщерите Нада и Дана със семействата 

си

Възпоменание
На 27 декември се навършват ШЕСТНАДЕСЕТ ДЪЛГИ И ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от преждевременната смърт на скъпия ни и обичан баща и дядо
Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ, педиатър от Цариброд

(1937 – 2004)
Годините минават, но тъгата винаги остава. С много обич и 

признателност дълбоко в сърцата си пазим от забрава хубавите спомени 
за твоите добрини и грижи, с които ни обсипваше!

Гордеем се, че имахме такъв баща и дядо! Нека бъде тих и спокоен 
вечният ти сън!

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Твоите: син Сергей, дъщеря Албена, зет Милан, снаха Ранка, внуци 

Борис, Георги, Иван и внучка Петра

Водоравно: 1. Недостатък в характера. 
6. Името на настоящия черногорски 
президент. 8. Името на артиста Гибсон. 9. 
15 и 12 буква. 11. Легендарният централен 
нападател на ФК „Партизан” (Милан). 15. 
Името на някогашния държавен секретар 
на САЩ Пауъл. 20. Река в Сърбия. 22. 
Староримски владетел. 24. Бившият 
генерален секретар на ООН от Египет 
(Бутрос). 25. Лидерът на партията „Нова 
Сърбия” (Велимир). 27. Българско мъжко 
име. 29. Вид бокс. 30. Хърватски остров. 
32. Авто-знак за Кикинда. 33. Английско 
мъжко име. 35. 30 и 15 буква. 36. 12 
и 6 буква. 38. Някогашният словенски 
шампион по ски спорт (Петрович). 40. 
Името на революционера Гевара. 42. 
Оливер Естов. 44. Песен за възхвала. 
46. Английско мъжко име. 48. Името 
на американския артист Марвин. 50. 
Португалско мъжко име. 51. Името на 
сръбския адвокат Фила. 52. Семейства, 
родове. 

Отвесно: 2. Единица за електрическо 
съпротивление. 3. Столицата на Италия. 4. 
Името на футболиста Блохин. 5. Препаска. 
7. Който знае повече езици. 10. Град във 
Франция. 12. Медикамент, лекарство. 13. 
Страна в Азия. 14. Името на известния 
сръбски поп певец (Здравко). 16. 15 
и 4 буква. 17. Политура. 18. Сръбско и 
българско мъжко име. 19. Българско мъжко 
име. 21. Свят (рус.). 23. Авто-знак за Ниш. 
26. Магия, вълшебство. 28. Отрицателен 
отговор. 31. Вид зеленчук. 34. Първата 
нота. 37. Чуждестранно мъжко име. 39. 
Добро настроение, удоволствие, мерак. 
41. Елица (галь.). 43. Езеро в САЩ. 45. 
Инициалите на последния министър-
председател на СФРЮ. 47. Един предлог. 
49. Иван Лилов.

Решение на кръстословицата 5 от миналия брой: Водоравно: 1. Комин. 7. Комати. 10. Робин. 11. Ак. 13. Тото. 14. Лав. 16. Роман. 19. 
Ачик. 22. Илок. 24. Лом. 25. Битов. 27. Рас. 28. Окоп. 30. Ан. 31. Ливан. 33. Стари. 34. Радич. 35. Ти. 36. Лет. 37. Парадайс. 38. Мило.
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Цариброд

Спортни новини
ФУДБОЛ – ЗОНА „ИЗТОК“  

След есенния полусезон и изиграни 
15 мача (от които регистрираха 9 победи, 
5 загуби и 1 равенство) фудболистите на 
„Балкански“ се класираха на 5-о място 
със събрни 28 точки.

,,През целия полусезон играхме доста 
добре и с малко повече късмет на мачо-
вете с „БСК“ от Боговина и „Танаско 
Раич“ от Пирот на домашния терен, 
както и на някои мачове от гостуванията, 
можахме да съберем повече точки.

Надявам се отборът ни да се подготви 
добре за настоящите мачове през 
пролетта и да играем така, както умее 
„Балкански“. Във всеки мач сме фаво-
рити, на всички позции имаме добри 
играчи, отборът е съставен от млади и 
опитни играчи. Надявам се накрая да сме 
първи“, оптимист е старши треньорът 
Ненад Рангелов.
ПИРОТСКА ФУДБОЛНА 
ЛИГА

ФК „Желюша“ изигра 8 мача (от 

които регистрира 4 победи, 3 загуби и 
1 равенство) и със събраните 13 точки се 
нареди на 6-о място в есенния полусезон, 
10 по-малко от лидера „Звезда“ от Блато.

,,Имаме два неизиграни мача, които 

са отложени за пролетния полусезон и с 
добри подготовки ще се бориме за първо 
място“, категоричен е старши треньорът 
на желюшаните Драган Дончев.

Дончев напомни, че е много доволен с 
кадетския отбор на „Желюша“,

който зае челната позиция на есенния 
полусезон в Пиротска окръжна лига, 
който от изиграните 6 мача извоюва 5 
победи и едно равенство.

СПОРТ И КОРОНАВИРУС 
ПЪРВА РЕГОНАЛНА БАСКЕТ-

БОЛНА ЛИГА – А
Баскетболистите на БК „Димитров-

град“ този уикенд не изиграха окръж-
ното дерби с БК „Весна“ от Бела паланка 
заради обстановката с коронавируса в 
двата града.

А. М.
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 [ Неговите глупости не могат да се повторят. Те са уникати.
 [ Дошъл му акъла, след като разбрал, че миналото му изяло бъдещето.
 [ Връх в кариерата е, когато сам на себе си станеш шеф.
 [ Много високо полетя и стана неидентифициран летящ субект.
 [ Лесно му е на тъпанаря да се весели – докато бие по чужда кожа.
 [ Не го е напуснал авангардния дух. Беше пръв в бягането.
 [ Лебедът е най-големия оптимист. Умира с песен.
 [ Смокиновият лист приляга най-добре на венериния бряг.
 [ Дългогодишните неприятели се сближиха. Хванаха се за гуши.
 [ Парламентът е висша държавна политическа институция, в 

която една част от членовете й боледуват от клептомания.
 [ Постоянно говорил, че само една жена в живота си 

е обичал. Съпругата му мислила, че това е тя.
 [ Мнозина се плашат от него, защото знаят, че 

слабостта му е по-силната страна.
 [ Постоянно работим върху това да открием как да работим по-малко.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Коронашите Свезналицата и 
Путпудалькьата  
Мале, не може да минемо без тую 

белю. Нема, нема, ние, цариброд-
жанье, смо си малерозан народ, вати 
ни тая пипка и однесе неколко човека. 
Я с бабуту си седим дома, не мърдам 
скоро никуде. Само до продавничку 
отидем, та накупуeм основне работе за 
йеденье и пийенье и молим Господа да 
ме не спетакше некаква друга болес у кой 
случай би морал да идем при доктора, 
а докторйете са у ванредното станье 
се сконцентрисали само на коронуту. 
Недай Боже да ме заболи зуб, кво че 
праим у такву ситуацию, немам пойма! 

Слушам ньекньа кметатога Владицу 
ко говори ко йе ситуацията при нас у 
вези с коронуту много лоша. Много 
има заболели, много се лекую, много 
у изолацию, йедни умрели и доказано 
било да су умрели од корону, другьи 
умрели, ама не било доказано да су 
умрели од ньу... 

Сети се у тия момент кво говореше 
кметчето йош у март и април у вези сас, 
ко кажу, невидльивотога неприятельа и 
мора да признайем да йе цело време бил 
прав. Сети се ко със Славчу Свезнали-
цуту у април замалко не се скарамо. Он 
рече: 

- Тия наш кмет ни пази да не помремо 
од корону, ама ние кока че помремо од 
глад! Никой нища не работи, привредата 
секну, децата остадоше без работу, без 
приходи... 

А я, ли сам си такъв неотесан, па 
не умейем да се понашам диплома-
тискьи, да га,  що би рекла дънъшньата 
младиньа, изкулирам, него налатим 
ко будала на песницу, не мого да му 
откьутим, па че му речем: 

- Абе, Славчо, мани са привреду, 
приходи, паре, зай.... све съга, дай да се 
ми пазимо да не закачимо тую корону, 
да опстанемо, па после ако смо живи и 
здрави, че мож пак да работимо и печа-
лимо, а ако заболимо и паднемо..., од 
работу и печаленье више нема да има 
нища. 

Ли си йе такъв, какъв си йе, Славча 
Свезналицата не се съгласи с мойту 
констатацию, па ми одбруси: 

- Ма, беге, бе! Ти ли мислиш да йе 
ситуацията с тия вирус стварно толко 
драматична, колко говоре? Я гьи мани, 
видиш ли да бълскаю, видиш ли да йе 
това у ствари Трекьи светски рат, са 
почели уместо с пушкье и тенкове да 
ратую с вируси да виде кой йе по-як и 
кой че пребори... Мани немой си луд 
да веруйеш у свакакве измишльотине. 
Слушаш ли кво говори доктор Бранимир 
Несторович?

Немаше смисъл више да се надму-
друйем със Славчу. Те са чуйем да йе и 
он заболел од корону и да йе ситуацията 
със здравльето му постала драматична. 
Чуйем да виси на конъц. Нейе са да 
ликуйем, да се радуйем що йе болан, не 
съм я текъв човек. Манул сам я одавна да 

тугуйем и за чужду и за свою несрекьу, 
бъш ко що сам манул да се радуйем и на 
свойту срекьу, а камоли да се радуйем на 
чуждуту. Готово, моят живот прошъл, 
остало ми йош малко да поживейем, що 
да се потришам. Значи, немой погрешно 
да ме разберете, ама би обичал некако 
у тия момент да видим Свезналицуту и 
да га питам дали йе променил мишлье-
ньето си у вези с коронавирусат или 
нейе. 

Сети се и за Жику Путпудалькьуту кой 
пролетоска исто паметува нещо у вези с 
коронавирусат. Я се као пазим, носим 
маску, а бео натресал и рукавице, а он се 
пърчи, оди по чаршиюту без маску и се 
ребечи на тия що гьу носе. Йеднуш ме 
срете и рече: 

- Ма, я не фантазире! Ква маска, кви 
бакрачи! Че умреш од вирус! Я, гле, 
колко си се па уплашил. Кой йе тия що 
йе доказал да маската щити? Кой? Колко 
я знам од това нема нища. Вирусат, ако 
оче да си мине, он че си мине, толкова йе 
малечък да га маската не може задържи. 

А я, сирома, у тия момент се ко 
посрами. Толко много ме спърчи Жика, 
та тикье нещо реко, чисто да не изпаднем 
глуп, а и глупо ми беше да си заминем, а 
нища да не му одговорим: 

- Абе, Жиле, ама ти чул ли си да су 
донели наредбу маска да мора да се 
носи? Я мож се и сложим с тебе у вези с 
това що рече, ама ме стра да не ме глобе. 
Що да си вадим безвезе паре из джеп. 

Жика плану: 
- Кой, бе! Кой смейе да ме глоби? 

Оче ли они да гьи я судим у Стразбур? 
Оче ли, а? Я имам право да одлучим 
дали че носим маску или не. Кво се они 
замишльаю? Оно има нещо що се каже 
льудска права, Манчо, ако веч не си знал. 

Я, сирома, га попогледа ко теле у 
шарена врата и мора као кобаяги да 
се сложим с ньега, йер се толко беше 
распеньавил, та ако бео настаил да му 
контрирам, стеше кока и пцуванье да 
искарам. 

Е, преди дън-два чуйем ко йе и Жика 
заглавил. Ватила га пипката, како я 
на зайе...... наричам коронавирусат, 
и се разкрилил ко покьисла и усрана 
кокошка. И за ньега кажу да виси на 
конъц. 

Ах, що би обичал са да га видим и 
ньега, па да га питам дали мисли ко 
преди. Това задовольство обаче нема да 
ми се пружи. Кой смейе съга до ньега да 
приоди. Све у свему ситуацията с коро-
навирусат ми показа за пореден пут 
йедно нещо: Не валя човек много да се 
праи паметан, да мисли да све знайе и 
да се кур... Сви смо ми гости на тия свет, 
нашата воля не означава нища, само 
Божията воля йе върховна и коначна. 

Айд, у здравлье, па ако останемо 
живи, очу да кажем, ако не ни вати тая 
пипка, че си другаруйемо йоще! 

Манча

Председателят на Координацията на националните съвети в 
Сърбия Стефан Стойков: 

Държавата няма да 
съкращава бюджетите на 
националните съвети 

Председателят на Координацията на 
националните съвети на националните 
малцинства в Сърбия Стефан Стойков 
миналата седмица бе на среща с мини-
стърката за човешките и малцинствени 
права и обществен диалог Гордана 
Чомич, организирана с цел разрешаване 
на проблема, възникнал заради реше-
нието за съкращаване на планираните 
бюджети на националните съвети за 2020 
г. с 20%.    

„Като представител на всички наци-
онални съвети в Сърбия на срещата 
запознах министърката Чомич, че 
веднага след получаването на писмото 
от Канцеларията за човешки и малцин-
ствени права относно намаляването на 
средствата за националните съвети от 
бюджета на Република Сърбия с 20% 
за текущата година, Координацията е 
провела онлайн сесия на 30 октомври 
и сме направили заключение, в което 
се посочва, че не сме съгласни с плани-
раното намаляване и смятаме, че това 
би предизвикало проблеми в работата 
на съветите. На същия ден заключе-
нието изпратихме до премиерката Ана 
Бърнабич”, заяви Стойков пред „Ново 
Братство”. 

„Съкращенията на бюджетите, които 
се разпределят на съветите с цел изпъл-
нението на редовни програми за защита 
на културната идентичност и конститу-
ционно гарантираните малцинствени 
права, са особено деликатни по време на 
пандемията на коронавируса, тъй като 
националните съвети поради социал-
ното изключване и изолация са сменили 
или премахнали много програми и са ги 

съгласували с условията на пандемията”, 
посочи той.

От името на Координацията, която е 
представителен орган на 23 национални 
съвета и представлява около 1 милион 
членове на национални общности в Репу-
блика Сърбия, поисках от министърката 
Чомич да направи всичко възможно да 
се увеличи планираната сума за дейно-
стите на националните съвети през след-
ващата година. Позицията на Коорди-
нацията е, че е необходимо увеличение 
на бюджетите със 100%, което би било 
в съответствие, не само с растежа на 
цените, но и с качественото изпълнение 
на техните задачи и дейности. 

„Мога да кажа, че разговора ни беше 
изключително конструктивен. Мини-
стърката заяви, че правителството ще 
премахне решението относно съкраща-
ването на бюджетите на националните 
съвети за 2020 г. и обеща да се постарае 
около изнамерането на начини за увели-
чаване на бюджетите за следващата 
година”, подчерта Стойков и добави, че е 
благодарил на министърката от името на 
Координацията на националните съвети.

П.Л.Р.

 По време на срещата Стойков 
запознал министър Гордана Чомич 
и с проблемите и постиженията на 
Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия 
в областта на културата, образова-
нието, информирането и служебната 
употреба на езика и писмото през 
изтеклия период. 


