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Според кмета на Царибродско 

Извънредното 
положение ще се отмени 
около 15 януари     

Кметът на Царибродско и комен-
дант на Общинския кризисен щаб д-р 
Владица Димитров съобщи, че извънред-
ното положение в Царибродско, въве-
дено поради пандемията с COVID-19, 
най-вероятно ще бъде отменено около 
15 януари, след което в територията на 
общината ще се прилагат само реше-
нията, които взема Кризисният щаб на 
Сърбия. 

Челният човек на общината каза, че в 
последно време се забелязва значително 
по-малък брой на заболели от коронави-

руса. Ситуацията полека се нормализира 
и в местния Старчески дом. 

Той сподели желанието си след 
отменянето на извънредното положение 
вниманието на работещите в органите 
на местното самоуправление и оста-
нали граждани на общината да бъде 
съсредоточено и към други дейности на 
местното самоуправление, а не само към 
коронавируса и мерките за борбата с 
него. 

Б. Д. 

Захариев и Стойков 
на среща с министър 
Бранислав Недимович

Кметът на Босилеград Владимир 
Захариев и зам.-кметът Стефан Стойков 
са били на среща с подпредседателя на 
правителството на Р. Сърбия и мини-
стър на земеделието, горите и водите 
Бранислав Недимович. По време на 
разговорите са разисквани приоритетни 
теми от областта на земеделието, водо-
снабдяването и каналирането на реките 
в общината. 

Захариев оцени срещата като изклю-
чително успешна, изтъквайки, че 
въпреки условията на ковид пандемията, 
общинското ръководство полага усилия 
да реализира проекти от областта на 
селското стопанство, водоснабдяването, 
регулирането на реките и др. 

„На срещата с министър Недимович 
разговаряхме за използването на обще-
ствените земеделски площи, необхо-
дими за безпрепятствено реализиране 
на дейностите на новия собственик на 
овцефермата в село Радичевци, която 
преди беше собственост на общественото 
предприятие „Напредък”. Застъпихме се 
и уредихме прием за новия собственик 
в Управлението на земеделски площи, 
където ще може да получи необходи-

мите направления за начина на ползване 
на тези парцели”, изтъкна той. 

Кметът заяви, че са обсъдили и 
възможностите и условията относно 
изграждането на нови водопроводи в 
няколко околни села. „За реализацията 
на проекти от тази област общината ще 
кандидатства за получаване на държавни 
средства, а от своя страна ще трявба да 
осигури 50 на сто от нужните суми”, 
прецизира Захариев и добави, че в разго-
ворите е участвала и Наташа Милич, 
директор на Дирекцията за водите при 
Министерството на земеделието, горите 
и водите. 

Тема на разговорите е бил и проектът 
за продължаване на уреждането на 
коритото на река  Драговищица в Боси-
леград по посока село Райчиловци с 
дължина 300 метра. Целта е водата да не 
прелива речното корито и да не нанася 
щети на земеделските площи наоколо. 
И за реализацията на този проект общи-
ната ще кандидатства за средства при 
различни държавни и международни 
програми и конкурси. 

П.Л.Р. 

Босилеград 

Субсидии за наемане на 
безработни лица

В рамките на сключеното споразу-
мение между Община Босилеград и 
Националната служба по заетост за 
реализация на Програмата за мерки 
за активна политика за осигуряване 
на заетост на безработни лица през 
2020 година, в края на миналата година  
общината подписа договори за ангажи-
ране на 15 лица от регистъра на Нацио-
налнлата служба по заетост. 

Подписани бяха договори с 8 фирми, 
които наемат по едно безработно лице 
от категорията „лица, които трудно 
могат да си намерят работа”. Става дума 
за възрастни лица, на които им липсват 
още няколко години до пенсия, както и 
лица с някой вид физическо увреждане. 
Субсидиите, които получават фирмите 
за ангажиране на безработно лице от 
тези категории, са в размер на 250 хиляди 
динара. Работодателите са длъжни с тях 
да сключат трудови договори на пълно 
работно време за неопределен срок. 

Общината сключи и договори със 
7 безработни от регистъра на Нацио-
налнлата служба по заетост, които са 

спечелили конкурса за самозаетост чрез 
откриване на собствен бизнес. И на тези 
лица се отпускат субсидии от по 250 
хиляди динара, а те се задължават да не 
прекратяват трудовото си отношение в 
продължение от най-малко 12 месеца. 

За реализация на двете мерки от 
Програмата за активна политика, насо-
чена към наемане на безработни лица, са 
осигурени 5 милиона динара. 2 милиона 
от общата сума осигурява общината, 
а 3 милиона Националната служба по 
заетост. 

Кметът Владимир Захариев изтъкна, 
че нашата община в бюджета си всяка 
година предвижда средства за субсидии 
за настаняване на работа на незаети лица 
от трудовата борса и подчерта, че и зана-
пред ще продължи да отделя суми от 
бюджета за резлизация на програми, с 
които се стимулира трудоустрояването 
на безработни лица и намаляването на 
безработицата.

П.Л.Р.

„Важни перспективи за 
общините в Сърбия с компактно 
българско население

Посланик Радко Влайков проведе 
прощална среща с министъра без порт-
фейл в правителството на Сърбия, 
отговарящ за слабо развитите общини 
Новица Тончев, който е от български 
произход.

Министър Новица Тончев благодари 
на посланик Радко Влайков за ползотвор-
ното дългогодишно сътрудничество не 
само от позицията му на министър, но 
и като бивш председател на Скупщи-
ната на община Сурдулица и предсе-
дател на групата за приятелство Сърбия 
– България в Народната скупщина на 
Сърбия. Министърът запозна посланик 
Влайков с плановете на сръбското прави-

телство и конкретно на неговата сфера 
на отговорност за подобряване на соци-
ално-икономическите условия за живот 
в 44-те слабо развити общини в Сърбия. 
Министър Тончев акцентира на факта, 
че сред тях са и 19-те  най-слабо развити, 
които включват и общините с компактно 
население от БНМ - Босилеград, Бабуш-
ница, Цариброд, Сурдулица. 

Новица Тончев сподели намерението 
да се проведе всеобхватна анкета в тези 
населени места. Чрез нея детайлно да се 
откроят конкретните и първостепенни 
проблеми, основно в областта на инфра-
структурата и живота на младите хора. 
Целта е да се спомогне за тяхното реша-

ване чрез механизмите на бюджетното 
финансиране, реализацията на проекти 
и външно финансиране чрез ИПА 
фондовете, по линия на трансграничното 
сътрудничество и други механизми

Министър Тончев сподели, че е 
отворен за нови идеи и предложения. 
Ясно декларира, че ще разчита на 
добрите отношения с България и 
нейните възможности като членка на ЕС 
да подпомогне трансграничното сътруд-
ничество и икономическото развитие 
конкретно  на тези общини. 

Посланик Радко Влайков изрази 
задоволството си, че правителството на 
Сърбия отделя специално внимание 
на слабо развитите общини, а сред 
най-слабо развитите са и населените 
с представители на БНМ. В лицето на 
министър Новица Тончев тези общини, 
респективно БНМ, имат отговорен пред-
ставител, човек с дългогодишен опит 

в работата на общинско ниво, с богат 
политически опит в Народната скуп-
щина, с висок авторитет в бизнес-средите 
в Сърбия. Човек, който лично познава 
проблемите на хората по места и има 
амбицията да бъде максимално полезен. 
Според посланик Радко Влайков изборът 
и декларираните намерения от мини-
стър Новица Тончев са залог за бъдещо 
развитие на слабо и най-слабо развитите 
общини в Сърбия.

Посланик Радко Влайков и министър 
Новица Тончев обсъдиха конкретни 
стъпки за установяване на ефективни 
контакти между български и сръбски 
институции, имащи отношение към 
трансгранично сътрудничество и други 
механизми за подкрепа на най-слабо 
развитите общини.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПОСЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ
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Председателят на НС и директорите на училищата от Босилеград и Цариброд на среща в Министерството на 
образованието в Белград 

Създаване на по-добри условия за образование на 
българите в Сърбия 
Председателят на Националния 

съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков и 
директорите на образователните инсти-
туции от Босилеград и Цариброд мина-
лата седмица бяха на среща в Мини-
стерството на образованието, науката 
и технологичното развитие в Белград. 
На срещата присъстваха Владимир 
Григоров, директор на Гимназията 
в Босилеград, Братислав Стаменов, 
директор на Гимназията „Св. св. Кирил 
и Методий” в Цариброд, Методи Чипев, 
директор на ОУ „Георги Димитров” 
в Босилеград, Катарина Симеонов, 
директор на ОУ „Христо Ботев в Цари-
брод, и Деян Милев, общински съветник 
за образование и информиране. 

От страна на министерството на 
заседанието присъстваха държавният 
секретар, задължен за въпросите на 
образованието на малцинствата Ана 
Мария Вичек, помощник-министрите 
за основно и средно образование Марко 
Благоевич и Милан Пашич и Мария 
Крнета от сектора за средно образование.

Стойков изтъкна, че провеждането на 
заседанието са иницирали съвместно с 
кмета на Община Босилеград  Владимир 
Захариев, по време на неотдавнашните 
им разговори с първия вицепремиер и 
министър на образованието, науката и 
технологичното развитие Бранко Ружич 
в Белград. 

Председателят на НС изрази задо-
волство от конструктивните разговори 
с представителите на министерството, 
които проявили добронамереност и 
изключителна готовност да съдействат 
за създаване на по-качествени условия за 
образование на българите в Сърбия. „От 

името на Националния съвет изказах 
благодарност към министерството, което 
през последните няколко години реша-
ваше позитивно исковете ни относно 
сформиране на паралелки с обучение на 
майчин български език, превеждане и 
печатане на учебници, учебните планове 
и програми...”, каза Стойков. 

На срещата били обсъдени редица 
въпроси, свързани с начина и методите 
на обучение в предучилищните, основ-
ните и средните образователни инсти-
туции в Босилеградско и Царибродско 
и по-специално с процеса на обучението 
на майчин български език. „В Босиле-
град в основното училище и гимназията 
съществуват паралелки, в които обуче-
нието се провежда изцяло на български 
език, докато в Цариброд такива пара-
лелки има само в гимназията. НС ще 
положи максимални усилия от следва-
щата учебна година и в царибродското 
основно училище да бъдат сформи-
рани такива паралелки и аз искрено се 
надявам, че това ще  стане. За пореден 
път искам да подчертая, че училищата 
в Босилеград и Цариброд разполагат 
с квалифицирани и качествени кадри 
за успешно обучение на учениците на 
майчин български език”, заяви той.       

Като приоритетни теми по време 
на разговорите са изтъкнати превеж-
дането и печатането на нови учебници 
за основните и средните училища на 
български език, съгласувани с новата 
учебна програма, както и обучението на 
български език в предучилищния курс. 

По думите на Стойков представите-
лите на министерството изразили готов-
ност да окажат всякакъв вид помощ и 
съдействие във връзка с превода и печа-

тането на учебниците според новата 
учебна програма. До момента мини-
стерството е разрешило нови учеб-
ници само за първи клас на средните 
училища, както и за първи, втори, трети, 
пети, шести и седми клас на основните 
училища. Той посочи, че НС е поискал 
от директорите на училищата да изберат 
заедно с учителите от коя издателска 
къща искат да ползват учебници и до 
края на януари да осведомят Комисията 
по образование към Националния съвет. 
След това Комисията ще вземе решение 
относно избора на издателската къща и 
ще го предостави на НС, който ще вземе 
окончателно решение и ще го изпрати 
до министерството. „При Министер-
ството на образованието съществува 
отделен фонд за превод и печатане на 
нискотиражни учебници, от който ще се 
финансира печатането на преведените 

учебници на български език. Надявам 
се през февруари да започне процесът 
на превеждане и печатане на нови учеб-
ници на български език, съгласувани с 
новата учебна програма за първи клас на 
средните училища и за всички класове 
на основното училище с изключение на 
четвърти и осми”, изтъкна Стойков.  

Що се отнася до обучението на 
български език в предучилищния курс, 
представителите на министерството 
посочили, че не съществуват пречки за 
това, понеже съгласно Закона за принад-
лежащите към националните малцин-
ства образователният процес в предучи-
лищния курс се провежда на езика на 
националното малцинство, а може да се 
реализира и двуезично, само ако поне 
50% от родителите се определят за този 
модел на обучение. 

П.Л.Р.

Съществуващите мерки остават в сила 
На сесията на Кризисния щаб, прове-

дена на 11 януари, е взето решение 
настоящите мерки да останат в сила, а 
преценено е, че няма пречки за продъ-
лжаване на учебната година от 18 
януари, съобщи министърката и член на 
кризисния щаб д-р Дария Кисич-Тепав-
чевич. Действащите мерки са: забрана 
за събиране на повече от петима души, 
задължителни маски на закрито, PCR 
тестове или десетдневна карантина при 
влизане в Сърбия, както и ограничено 

работно време - всички ресторанти и 
търговски центрове са отворени до 20 
часа.

След заседанието на щаба Кисич 
Тепавчевич заяви пред журналистите, 
че решението за запазване на мерките 
се отнася до задължитен PCR тест за 
влизане в страната, както и до работата 
на ресторантите и кафетата до 20 часа и 
подчерта, че няма да има организирано 
честване на сръбската Нова година.

Що се отнася до стартирането на 

второто полугодие - въз основа на епиде-
миологичната обстановка, не съще-
ствуват пречки за продължаване на 
учебната година от 18 януари, а образо-
вателният процес в основните и сред-
ните училища ще се провежда според 
динамиката, каквато е била преди 
ваканцията“, обясни тя. Това означава, 
че учениците от средните училища ще 
ходят на училище през седмица, а учени-
ците от основните училища - през ден, 
както бе от 1 септември.

На въпроса колко дълго ще важат 
мерките д-р Дария Кисич Тепавчевич 
отговори, че това зависи от епидемиоло-
гичната ситуация. „Не сме определили 
срок, мерките са валидни за неопределен 
срок. Срещаме се поне веднъж седмично 
и ситуацията ще се оценява всеки път», 
каза министърът и член на кризисния 
щаб.

Що се отнася до ваксинацията, тя 
посочи, че всичко протича по устано-
вения график.

Тя изтъкна, че тенденцията на забо-
ляване и смъртност в Сърбия в сравнение 
с тази отпреди няколко седмици нама-
лява, но напомня, че рискът е все още 
изключително голям, защото всеки ден 
няколко десетки граждани губят битката 
с короната, което означава, че не трябва 
да се отпускаме.

Кисич заяви, че ще се види дали през 
следващите няколко дни броят на заразе-
ните ще се увеличи в резултат на събира-
нията по време на празниците, какъвто 
бе случаят в европейските страни, и 
посочи, че се надява това да не се случи 
у нас.

Подготви П.Л.Р. 
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В Царибродски край 
Поради обилните валежи и рязкото 

топене на снега през уикeнда и в нача-
лото на тази седмица от коритата си на 
няколко места се излиха Нишава, Лука-
вашка река и Ерма. На участък от реги-
оналния път Суково-Звонци се стигна 
до отронване на стени, в резултат на 
което това пътно направление бе извън 
функция за определено време. 

Огромното количество валежи 
причини вреда на немалък брой дома-
кинства в Цариброд и крайградските му 
селища, като водата нахлу в мазетата и 
дворовете. 

Общинските и екипите на предпри-
ятието „Комуналац” бяха излезли на 
място и предпримаха действия, целе-
насочени към санирането на щетите. 
Известно време в Цариброд и околните 
селища няма ток. 

От Метеорогичната станция в с. 
Желюша пристигна информация, че 
само за 24 часа през уикенда е реги-
стрирано, че са паднали 68 литра вода 
на квадратен метър. От 1 до 10 януари, 
сочиха сведенията на станцията, в Цари-
бродско е регистрирано, че са паднали 
159 литра вода на квадратен метър, което 
е с четири пъти повече в сравнение с 
дълогодишното средно число на валежи 
за месец януари.

Б. Д.

Нишава, Лукавашка 
и Ерма излязоха от 
коритата си 

ЩЕТИТЕ ОТ 
РАЗБУШУВАЛИТЕ СЕ 
РЕКИ

И най-възрастните жители на „Йовшина 
махала“ в Цариброд не помнят Нишава 
да е прииждала с такава сила и на такова 
ниво. Съвсем малко оставаше да прелее 
през моста край някогашната „Гумара“, 
а за силата й свидетелства това, че вече 
не съществува част от пътя между моста 
и Спортната зала в СЦ Парк по левия бряг 
на реката. Специализирани екипи на хора 
ОП „Сърбияводе“ и от предприятието „Ко-
муналац“ на 12 януари от сутринта излязо-
ха на терена, за да направят всичко въз-
можно и да попречат реката да направи 
още по-големи щети.

И р. Ерма е причинила сериозни щети 
по течението си в с. Трънски Одоровци 
– отнесен е мостът към рибарника за от-
глеждане на пъстърва, наводнени са бун-
галата на рестиранта „Лили Хит“. А моста 
от основното училище към махалите под 
Влашка планина е сериозно ощетен. На 
повечето места реката е излязла от кори-
тото си, наближила е била и до манастира 
„Св. Йоан Богослов“ в с. Поганово, но там 
е наводнена оранжерията и водата е стиг-
нала до новопостроения конак, обаче не е 
нахлула в самата сграда.

Такива бедствия не се случват често, 
но когато се случат са едни от най-бързите 
и най-страшните, не оставят време да се 
реагира адекватно. Но когато човекът е 
безсилен, винаги трябва да има на ум, че 
Господ е всемогъщ.

Д. Х.
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Официално откриване на 
„Балкански поток“
На 1 януари  президентът на Сърбия 

Александър Вучич официално 
откри участъка на сърбската част от 
газопровода „Балкански поток“ в село 
Господжинци, община Жабля. Газо-
проводът е продължение на „Турски 
поток“ и стига до унгарската граница. 
Президентът заяви, че до 10-15 дни ще 
предложи значително намаляване на 
цената на газта, и подчерта важността на 
„Балкански поток“ за Сърбия, затова че 
гарантира енергийна сигурност и съот-
ветно привличане на инвеститори.

На официалното откриване присъства 
и Александър Боцан-Харченко, руският 
посланик в Белград. Той определи 
газопровода като един от най-важните 
проекти, който трябва да укрепи иконо-
мическото положение на Белград в 
региона.

От 1 януари газът за Сърбия, както и 
за Босна и Херцеговина протече по нов 
маршрут-през Турция и България. Газът 
от Русия се транспортира през морския 
газопровод «Турски поток», по-нататък 
по територията на Турция, след това 

през националната газопреносна система 
на България той влиза в Сърбия, където 
се разпределя и доставя на потребите-
лите в Сърбия и Босна и Херцеговина. 

Учасъкът от „Турски поток“, който 
минава през Сърбия, е продължение на 
един от двата клона, открит на 8 януари 
миналата година, през който газът тече 
от Русия към Турция, а след това към 
България, Сърбия и Унгария. Дължи-
ната на участъка е 403 км, а проектният 
капацитет е 13,9 миларда кубически 
метра газ годишно.

„Балкански поток“ всъщност е продъ-
лжение на газопровода „Турски поток“ 
през територията на България. Името 
“Балкански поток” беше предложено 
от министър-председателя Бойко 
Борисов. Борисов направи посещение 
на компресорната станция в Петрич, за 
да посрещне доставките на азерски газ. 
Той съобщи, че ще внесе искане за пони-
жение на цената на синьото гориво за 
януари.

С.Дж.

На Бъдни вечер в Босилеградско 

Тържествени церемонии 
по освещаване и палене 
на бъдници
И тази година на Бъдни вечер в Боси-

леград и някои села бяха организи-
рани тържествени церемонии по осве-
щаване и палене на бъдник. 

В навечерието на най-светлия христи-
янски празник - Рождество Христово, в 
църквата „Рождество на Пресвета Бого-
родица” в Босилеград протойерей Зоран 
Стоянов отслужи вечерна служба, а след 
това освети големия бъдник в църковния 
двор. В духа на традицията, на вярва-
щите бяха раздавани храстови клонки 
завързани със слама, които те си занасяха 
вкъщи за здраве, късмет и благополучие. 
След паленето на бъдника, присъства-
щите бяха почерпени с варена ракия и 
вино. 

За разлика от предишните години, 
тържеството премина при спазване 
на противоепидемичните мерки и с 
присъствието на по-малко вярващи откол-
кото предишните години. С цел спазване 
на мерките за защита от ковид 19, през 

целия ден в църквата идваха хора и си 
взимаха от храстовите клонки, които 
свещеникът бе осветил по време на 
сутрешното богослужение. 

По традиция Бъдни вечер търже-
ствено бе отбелязан и в църквата „Възне-
сение Господне” в село Райчиловци, 
където вечерната служба отслужи отец 
Бранимир Йованович.

Богослужение и тържествено освеща-
ване и палене на бъдника бе организи-
рано и в църквата „Свети Иван Рилски” 
в Паралово.  

Традиционно в с. Горна Любата и 
тази година на Бъдни вечер местните 
жители организираха празненство, на 
което в центъра на селото до чешмата 
запалиха голям бъдник и си разделиха 
обредния хляб с монета. Според обичая, 
който извади късмета и в неговото парче 
намери монетата, на следващата година е 
домакин на тържеството.

П.Л.Р.

Обсъждане на новите 
мерки в България на 14 и 
15 януари
Здравният министър на Р България 

Костадин Ангелов на редовния 
седмичен брифинг  на Националния 
оперативен щаб заяви, че резултатите от 
разпространението на коронавируса по 
Коледните и Новогодишните празници, 
както и завръщането на децата в детските 
градини и на най-малките ученици в 
класните стаи, ще могат да се отчетат на 
14 и 15 януари. Мерките, предприети 
преди празниците, са дали вече трайна 
тенденция оздравелите да са двойно 
повече от новозаразените. 

Към момента Р България е на 24-то 
място по разпространение на инфек-
цията с коронавирус в Европа и на 3-то 
място по смъртност, докато по броя на 
новозаболели е на 5-то място на Балка-

ните.
Проф Красимир Гигов, председател 

на Националния ваксинационен щаб, 
отчете добра организация на ваксинал-
ната кампания и съобщи, че се очаква 
доставка на 35 000 дози ваксини на 
„Пфайзер“/ „Бионтех“ (общо 100 000 
дози) до края на януари.

България очаква доставка на 500 000 
ваксини на „Модерна“ на 11 януари. Те 
ще са достатъчни за ваксиниране на 250 
000 души.

Здравният министър каза още, че има 
готовност да започне ваксинирането на 
потребители от домовете за възрастни и 
на учители, които са заявили желание да 
си поставят ваксината.

С.Дж.

Повишено нивото на водата в Лисинското езеро 

Пускат повече вода от 
бента в Горна Любата

Поради повишаване нивото на водата 
в Лисинското езеро, предизвикано от  
проливните дъждове и топенето на 
снега, клонът на Публичното предпри-
ятие „Джердап - Власински водоцен-
трали” ще пуска по-голямо количество 
вода от бента на Любатска река в Горна 
Любата. В съобщението на Публичното 
предприятие „Джердап” се посочва, че 
тази мярка се прилага, за да се предот-

врати преливането на вода през бента на 
Лисинското езеро. 

Въпреки постоянното ангажиране на 
помпите и изпомпването на водата във 
Власинското езеро, нивото на водата в 
Лисинското езеро от 8 януари непрекъ-
снато се повишава с около 1,6 до 3,5 
метра на ден.

П.Л.Р.
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Хуманен жест на „Е. Миролио” 

Пет хиляди предпазни маски 
за Община Цариброд 
Новината не можахме да публику-

ваме в миналия брой на вестника 
ни, тъй като беше късно, а сега може би 
е малко и „баята”, но все пак заслужава 
да бъде отпечатана въпреки този факт. 
Конфекционната фирма „Е. Миролио” 
Д. О. О., чието седалище е в Цариброд 
(в помещенията на някогашната обще-
ствена фирма „Свобода”), в края на 
миналата година подари пет хиляди 
предпазни маски на Община Цариброд. 

Директорът Тодор Георгиев сподели 
пред журналисти, че маските са израбо-
тени от специален материал в унисон със 
стандартите, че са с три слоя и са пред-
назначени за многократна употреба. 
Общата стойност на подаръка възлиза на 

милион динара. 
Общински ръководители в Цари-

брод, които приеха подаръка, споделиха, 
че маските ще се дадат на ползващите 
бюджетни средства институции и ведом-
ства в съответствие с нуждите на работ-
ниците им. 

Нека да припомним, че в началото 
на пандемията от COVID-19 фирмата 
подари определени количества пред-
пазни маски на царибродския Здравен 
дом, както и на Общата болница в 
Пирот. 

„Е. Миролио”, която има цех и в 
Пирот, на Град Пирот неотдавна подари 
10 хиляди бройки предпазни маски. 

Б. Д. 

През 2020 година 

273 доброволни 
кръводарявания 
През миналата година в Царибродска 

община по време на кръводарител-
ските доброволни акции са събрани 273 
единици кръв, което е с три повече в 
сравнение с по-миналата година. 

В oбщинската червенокръстка орга-
низация, която се проявява като съор-
ганизатор на акциите в Царибродско, 
изтъкнаха пред медии, че са доволни 
от броя на кръводарителите и събра-
ните единици кръв, особено ако се има 
предвид, че епидемиологичната ситу-
ация е била изключително трудна, 
поради пандемията на COVID-19. 

Съобщиха сведенията, че по време 
на последната кръводарителска акция 
през миналата година ценната течност са 
дарили 26 хуманни граждани и добавиха, 

че първата акция през 2021 година ще се 
проведе в края на следващия месец. 

Б. Д. 

В седалището на Пиротски окърг 

Реконструира се сградата 
на Общата болница 
Неотдавна започнаха работи от 

първата фаза по реконструкцията 
на сградата на Общата болница в Пирот. 
Прeдварителната стойност на работите 
възлиза на 300 милиона динара. Финан-
сира се от правителството на Сърбия, 
съответно Канцеларията за управление с 
обществени инвестиции. 

Първата фаза на реконструкцията 
подразбира масирани работи по подо-
бряване енергийната ефикасност на сгра-
дата, подменяне на външната дограма, 
саниране на покривната повърхност, 
преместване на соларните панели, уреж-
дане на паркинга и др. Става дума за 
сложен проект, за който проектна доку-
ментация Град Пирот изготвяше през 
последните две години. 

Втората фаза ще започне след като 
Град Пирот изготви проектна докумен-
тация за тази част от проекта през тази 
година, а строителните работи ще се 
извършват във вътрешността на сградата. 

По повод започването на работите по 
реконструкцията на Общата болница 
в Пирот директорът на ведомството 

д-р Горан Петрович пред журналисти 
изрази огромна благодарност към прави-
телството на Сърбия, Министерството на 
здравеопазването и към Град Пирот и 
добави: „Болницата е строена през 1983 
година със средства от местно самообла-
гане на граждани на Пирот. Оттогава не 
сме имали нито една сериозна рекон-
струкция. Това е значително и голямо 
събитие за всички ни, както и за всички 
граждани на Пирот и Пиротски окръг. 
Пандемията с коронавируса усложни 
реализирането на начинанието, но с 
малко добра воля и с добра органи-
зация се надявам да преодолеем всички 
предизвикателства и препятствия.” 

Град Пирот досега е получил от 
Канцеларията за управление с обще-
ствени инвестиции около три милиона 
евро. Със средства от този източник 
са реализирани множество проекти 
– реконструирани са училищата „8 
септември”, „Свети Сава” и „Младост” и 
е уреден каналът в квартала „Рогоз“. 

Б. Димитров

Онлайн панаир на пиротския колбас 
Кметът на Пирот Владан Васич заяви, 

че поради пандемията на корона-
вируса традиционният Фестивал на 
„пегланата кобасица“, по който Пирот 
е прочут и извън границите на страната, 
тази година ще се проведе онлайн. Той 
добави, че тази година всички произво-
дители на пиротския колбас, ще имат 
възможност да бъдат представени в 
онлайн презентация, която ще бъде 
поместена на градския сайт. По този 
начин всички заинтересовани ще имат 
възможност да научат повече за произво-

дителите и да си изберат колбас за поръ-
чване чрез телефонните номера, които 
ще са предоставени за всеки производи-
тел-участник във видео презентацията.

Миналата година на осмия панаир, 
който беше традиционно проведен в 
залата „Кей“, участваха около 40 изложи-
тели и над 10 000 посетители.

Тази година, деветия пореден панаир 
ще се съобрази със сериозната епиде-
миологична обстановка и, спазвайки 
препоръките, ще се проведе онлайн.

С.Дж.

Указателна 
табелка за 
Църноок
Църноок е една от най-посещаваните 

туристически дестинации в Боси-
леградско. Благодарение на ежегодното 
международно  изкачване на планината, 
което съвместо организират Община 
Босилеград и Планинарското сдру-
жение „Младост” броят на планинските 
туристи нараства. Надморската височина 
на върха е 1881 метра. 

Началната позиция на планинарите е 
в местността „Обе реки”. Доскоро тури-
стите се обръкваха в коя посока да поте-
глят. Една планинарка от Електронния 
факултет в Ниш помоли да съдействаме 
за поставяне на указателна табела за 
туристическия маршрут. За наше щастие 
някой ентузиаст вече е сложил табела на 
това място. Надяваме се наскоро и на 
другите красиви места да бъдат поста-
вени указателни табели, особено на 
важните разклони. 

За любителите на природата пъте-
ката до Църноок е средно взискателна, с 
кръгла форма и малко по-трудна, откол-
кото при подобни алпинистки действия 
в южната част на републиката. За път 
са необходими планинарско облекло и 
обувки, които осигуряват защита, безо-
пасно и свободно движение при всякакви 
метеорологични условия през лятото и 
зимата. И още нещо, Босилеградчани са 
топли и гостоприемни хора. 

С. Бойкова

Новина от фондацията „Представи си живота” 

През 2020 година събрани над 1,5 
милиона динара 
Фондацията „Представи си живота” 

в края на 2020 година изпрати съоб-
щение до царибродските медии. От 
името на фондацията управителят й 
Тияна Алексова благодари на всички 
донори с думите: „По този начин желаем 
да благодарим на всички граждани, 
ведомства, организации, компании, 
частни предприемачи, които през 
2020 година с донорствата си помо-
гнаха нашата дейност и повдигнаха на 
по-високо ниво възможностите ни да 
помагаме на съгражданите ни, които 
се лекуват от малигни болести или пък 
са се озовали в състояние на социална 
нужда. С Вашите дарения, които в 2020 
г. възлизат на 1 516 376 динара, потвър-
дихте, че вървим по верния път на 
развитието и таченето на културата на 

даването в нашата общност. 2020 година 
потвърди до каква степен трябва да 
бъдем готови като общество да помо-
гнем на себе си в най-предизвикателните 
моменти.” 

Фондацията предостави сведения 
за средствата, набрани за отделни 
програми. От тях се вижда, че за: програ-
мата „Помощ на лица, страдащи от 
малигни и редки болести” са набрани 
474 310, програмата „Подобряване каче-
ството на живота на лицата от застраше-
ните и уязвими групи” - 19 807, програ-
мата „Пазачи на смеха” – 22 760, програ-
мата „Помощ в извънредни ситуации” 
– 673 000 и хуманитарната акция под 
название „За помощ на Тара Костов” – 
326 499 динара. 

Б. Д.
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Инициатива на Лукавчани 
Да се уреди центърът на Горна Лука-

вица и да се възобнови чешмата 
Група граждани, чието потекло е 

от Горна Лукавица, неотдавна подеха 
инициатива да се уреди центърът на това 
селище, както и да се възстанови селската 
чешма. 

Главен инициатор на начинанието е 
лукавчанинът Славча Маноилов. 

Първоначално село Лукавица се нами-
рало в мястото на сегашна Горна Лука-
вица. Днес тя фигурира като махала 
на Лукавица. Повечето от жителите му 
преди десетилетия са слезли в тясната 

долинка край Лукавашка река и там се 
заселили. Горнолукавчани има в много 
други места – Цариброд, Пирот, Ниш, 
Белград..., както и в чужбина. Понасто-
ящем в Горна Лукавица живеят само 
няколко души. 

Инициаторите на посочената идея 
набират средства за целта в кутийка, 
поставена в магазина в селото. Не е 
изключено в по-нататъшната фаза на 
реализирането на идеята финансова 
и друга помощ да им окаже местното 
самоуправление. 

Б. Димитров 

Местното самоуправление 
в Босилеград ще 
подобри финансовото си 
управление и контрол
Община Босилеград заедно с общи-

ните Владичин хан и Сурдулица 
премина всички критерии по проекта 
RELOF 2 и получи положително стано-
вище за изпълнението на мярката „Въве-
ждане или подобряване на системите 
за финансово управление и контрол на 
местно ниво”.

Швейцарското правителство и 
Проектът за реформа на местните 
финанси в Сърбия II (RELOF 2) ще 
подкрепят общо 48 местни самоуправ-
ления при установяване или подо-
бряване на финансовото управление 
и контрол, вътрешен одит, въвеждане 
на иновативни модели в публичните 
финанси и надзор на местните публични 
компании. От този брой 15 местни само-
управления са за първи път част от този 
проект.

В рамките на проекта през 2021 и 2022 

г. на общините ще бъде предоставена 
експертна подкрепа при прилагането на 
правилници, установяването на проце-
дури и механизми и въвеждането на 
нови инструменти в тези области. Целта 
е да се подобри начинът на планиране, 
разпределение и контрол на разходва-
нето на бюджетни средства, както и 
надзор върху работата на местните 
публични предприятия. По този начин 
се подпомага стабилността на публич-
ните финанси на звената на местното 
самоуправление и се осигурява по-добро 
предоставяне на услуги на гражданите 
и по-голяма прозрачност в работата на 
местните власти. 

Проектът се подкрепя от правител-
ството на Швейцария чрез швейцарския 
секретариат по икономически дейности 
(SECO). 

П.Л.Р.

В Царибродска община през 2020 г. 

Родени само 36 бебета 
Според сведения, които пред местния 

портал ФАР сподели началникът на 
гинекологично-акушерското отделение 
към Общата болница в Пирот д-р Владан 
Джуров, миналата година са родени само 
36 бебета, чиито родители са с местопре-
биваване в Царибродско. Д-р Джуров, 
който живее в Цариброд, коментирал 
пред медията, че този факт е поразяващ, 
предвид, че през 2019 година в Цари-
бродско са родени 21 бебета повече. 

По думите на д-р Джуров лоши 
резултати относно раждаемостта през 

2020 година са отчели и общините Бела 
паланка и Бабушница. В първата посо-
чена община лани са родени 42 бебета, 
което с 12 е по-малко в сравнение с 
по-миналата година, докато в Бабуш-
нишка община са родени само 29 бебета, 
което с 24 е по-малко спрямо 2019 г. 

Най-добри резултати в Пиротски 
окръг относно броя на новородените 
е регистрирал Град Пирот, като в него 
през 2020 година са родени 388 бебета 
или 11 повече от родените през 2019 г. 

Б. Д.

След обилните валежи в Босилеградско 

Премахват свлачищата
Продължителните и обилни валежи 

през последните няколко дни 
причиниха проблеми на повечето пътни 
участъци на територията на Босиле-
градска община. Подадени са десетки 
сигнали за свличане на земни маси, a 
на шофьорите се препоръчва да карат 
внимателно на рисковите участници. 

Кметът и шеф на Кризистния щаб за 
извънредни ситуации Владимир Заха-
риев казва, че сигнали за свличания на 
земни маси, скални отломки, дървета и 
камъни по пътищата е имало на пътните 
участъци в селата Горна Лисина, Долна 
Лисина, Груинци, Горно Тлъмино, Кара-
маница, както и на участъка между Назъ-
рица и Доганица. 

Вчера сутринта бе премахнато свла-
чището на регионалния път Власина 
- Граничния преход „Рибарци“, при 
гробището в село Долна Лисина. Помощ 
в премахването на свлачището на пункта 
за поддържане на регионалните пътища 

в Босилеград са оказали босилеград-
ските публични предприятия „Услуга” и 
„Строителни площи и пътища”. Шефът 
на пункта Зоран Рангелов изказа благо-
дарност към общината и към босиле-
градските публични предприятия, изтъ-
квайки, че без тяхна помощ трафикът не 
е могъл да бъде възстановен. Той заяви, 
че снощи около 23 часа отново се е акти-
вирало и свлачището непосредствено 
преди Романов мост, което екипите на 
пункта са премахнали за кратко време. 

Механизацията и екипите на публич-
ните предприятия „Услуга” и „Строи-
телни площи и пътища” са на терен и се 
отзовават на всеки сигнал за причинени 
щети на некатегоризираните и мака-
дамски пътища, казва кметът Захариев 
и призовава за търпение при премахва-
нето на проблемите на участъци, преци-
зирайки, че ще бъде откликнато на всяка 
молба за помощ. 

П.Л.Р.

На музикално съревнование в Алексинац 

Награди за четирима 
ученици от Цариброд 
На проведеното онлайн музикално 

съревнование под название „Мемо-
риал Саня Павлович” в Алексинац 
ученици от пиротското музикално 
училище „Д-р Драгутин Гостушки” отче-
тоха отлични резултати, а сред тях бяха 
и четирима ученици, които посещават 

клона на училището в Цариброд. Това 
бяха Стефан Коцич и Велко Стоянов, 
които в своите категории спечелиха 
втори награди, Данко Сотиров спечели 
трета награда в категорията си, докато 
Михаило Митич получи похвала. 

Б. Д. 
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„Цъфнаха” дърветата в 
Любатското дефиле 
Любатското дефиле цъфна. Влажната 

страна на сенчестата гора от дясната 
страна на Любатска река е с образу-
вана сивозелена покривка. Възраст-
ните казват, че това не е ново явление 
по овощните дървета, но е странно, че 
и буките и храстите, особено от махала 
Клисура към Босилеград са покрити с 
мъх, лишеи и дъбова процесионка.  По 
принцип лишеите и мъховете се срещат 
най-често по старите дървета, но в дефи-
лето те са плъзнали и върху по-млади 
фиданки. Отначало се появяват по ствола 
на дървото, но постепенно обхващат 
голяма част от клоните.

Агрономът Маня Иванова казва, че 
мъховете обичат влагата и са светлолю-
биви организми, които растат бавно на 
местата, където няма засенчващи ги и 
бързо растящи дървета. Мъхът обик-
новено расте от страната на дърветата, 
които получават малко или никаква 
слънчева светлина.

-Заболяването ми прилича на проце-
сионка, но трябва да се установи точно. 
Става дума за ново заболяване от послед-
ните пет-шест години. Ларвите се хранят 
с млади клонки и листя, а когато нападе-
нието е по-голяма, започва повсеместно 
изсъхване на дърветата, подчерта тя.

Иванова добави, че при развитието 
мъховте отделят различни киселини, 
които могат да бъдат вредни за расте-
нията.

-При процесионката често пъти се 
наблюдават алергични реакции - обрив 
и сърбеж, добави тя.

На въпроса на „Ново Братство”, коя 
е причината за това явление, тя каза, че 
най-вероятно става дума за неподдър-
жане на гората.

-Предполагам, че в Босилеградско, 
както впрочем и навсякъде, има сеч, но 
в определени парцели. От друга страна 
гъстата гора не се чисти, излишните 
клони не се режат. Ларвите на проце-
сионката се развиват и размножават, 
когато няма грижа за гората, предупреди 
Иванова.

Според нея не бива да се забравя, 
че  мъховете са санитарите за окол-
ната среда, които очистват въздуха от 
вредни вещества и имат способността 
да поглъщат газообразните и твърди 
частици от въздуха и да абсорбират вода 
от мъглата.

-Мъховете и лишеите живеят в 
симбиоза с дървестните видове, но често 
стават и гостоприемник на редица вреди-
тели, заключи тя.

С. Бойкова

Любатчани са обезпокоени и от наводне-
нията, тъй като реката най-напред малко, 
а след това и по-силно започна да залива 
определени местностти с огромно количе-
ство вода, вследстие на повишеното ниво на 
Любатска река. Валежите създадоха голяма 
опасност от преливане на реката, въпреки 
че засега поройни наводнения няма. Хора-
та в населените места до крайбрежието на 
реката страхуваха, че реката ще „разбута” 
временние им мостови постройки, но опас-
ността все пак мина. Опасението дойде, след 
като коритото бе пълно с паднали дървета и 
клонни и със скални прагове.

На Бъдни вечер в Горна 
Любата
Горна Любата е едно от малкото 

селища в Босилеградска община, 
което традиционно празнува един от 
най-светлите християнски празници – 
Бъдни вечер.

-Вечерта, в която според православ-
ната църква в една пещера недалеч 
от Витлеем се е родил Исус Христос, 
традиционно се отбелязва в нашето село 
с години. Според старата символика 
цялото село слави Млада Бога, започна 
да ни разказва Тоше Гешев, който на 
ритуала бе със съпругата си Даниела и 
сина Теодор. 

А на мейдана се насъбрали много 
хора, стари и млади. Цели семейства. 
Традицията е наклаждане на огън. 
Домакин е Далибор Милев, студент в 
Югозападния университет „Неофит 
Рилски” в гр. Благоевград. Милев стана 
домакин поради щастието, което го 
сполетя миналата година, а именно в 
неговия къшей от питката бе парата. 

По стар обичай младите горнолю-
батчани в битов план от ранна сутрин 
започнаха подготвянето на Бъдни вечер. 
Дружината най-напред отиде в близката 
гора, за да обезпечи бъдник, а домакин-
ките започнаха подготовки за постната 
трапеза.

Стопанинът на ритуала Милев запали 
специалния огън и започна да приканва 
гостите да се събират около пламъка.

-Колко искрици, толкова пиленца, 
шиленца, теленца, дечица в нашето село, 
пари и здраве, каза Милев, запалвайки 
огъня. 

Според народните поверия както 
мине Бъдни вечер, такъв ще бъде 
живота през цялата година. Времето бе 
дъждовно и се очаква годината да донесе 
късмет и плодородие, ще бъде берекетна.

С пожелания в тихата и свята нощ за 
щастлив и спокоен живот, изпълнен с 
любов, започна втората ритуална част 
на празника – чупене на обредния хляб 
„чесница“. Тазгодишен късметлия бе 
ученикът  Лазар Миленков. Той ще бъде 
домакин на празнуването следващата 
година.

И както нито едно тържество не 
минава без запийване, и тази година 
мъжагите се бяха подготвили с котле 
греяна ракия. Жените започнаха да 
раздават сладки, безаколхолно и бира. 
Отнякъде се показа и духов оркестър от 
гр. Владичин Хан.

Огънят остана да тлее цяла нощ и на 
следващия ден. Според обичаите, огни-
щето не трябва да угасва, защото огънят е 
символ на живота на селото и на ражда-
нето на Исус Христос. 

-Иска ни се огънят да грее колкото се 
може по-дълго, та и Господ да види къде 
сме. Да види, че още има живот в селото. 
Това не са само отколешни традиции и 
обичаи, а просто надежда за по-добро 
бъдеще, сподели Гешев. 

С. Бойкова

Преди селския ритуал всички домакини 
си организират бъднивечерска трапеза. 
На трапезата слагат нечетен брой постни 
ястия. Приканват гърмотевицата с „Ормане-
джермане къде си да си на тази богата 
вечеря, а през лятото очите да не ти 
виждаме”. Разчупват „чесницата“ на толкова 
части колкто е голямо домочадието, като едно 
парче се нарича (предназначава) за къщата.

Ритуалът се проведе в центъра под 
черквата „Св. Архангел Михаил”, построена 
през 1925 г. Пяха се коледни и песни от 
нашия край. Един от най-изпълняваните танци 
бе „Хоро се вие край манастира”.
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НОВИНИ ОТ ОБЩИНИТЕ

В босилеградските училища след края на първото полугодие

Общият успех на 
учениците е на добро ниво
След извършения анализ на успеха и 

поведението на учениците в боси-
леградското основно училище и гимна-
зията през първото полугодие, може 
да се каже, че е сравнително добър. В 
училищата изтъкват, че въпреки панде-
мията и преминаването към дистанци-
онно обучение, учениците са се справили 
добре и са постигнали добри резултати. 

В основното училище „Георги Дими-
тров” от общо 312 ученици от втори 
до осми клас - 303, или 97 процента, са 
завършили с положителен успех, осем 
са с по една или повече слаби бележки, 
докато 1 ученик е останал неоценен. Сред 
учениците с положителен успех, най-м-
ного са отличници - 139, 108 са постиг-
нали много добър, а 56 са завършили с 
добър успех.  

В училището изтъкват, че и тази 
година учениците от началните класове 
са постигнали по-добър упех, като почти 
63 процента от общия брой са отлич-
ници. В училището се учат и 38 първо-
лаци, които се оценяват с описателни 
бележки.

Поради пандемията от kovid-19, от 

30-ти ноември за ученицие от пети до 
осми клас бе организирано дистанци-
онно обучение, докато за учениците от 
началните класове обучението се прове-
ждаше присъствено.

Гимназията:
Успехът и поведението през първото 

полугодие на учебната 2020/2021 г. в 
босилеградската гимназия са по-добри 
в сравнение със същия период на мина-
лата година, казва директорът на учили-
щето Владимир Григоров.  

От общо 192-ма ученици, 131 завър-
шиха с положителен успех, 58 имат 
по една или повече слаби бележки, 
докато трима са останали неоценени. 
46-ма ученици завършиха първия срок 
с отличен успех, 59 с много добър и 26 с 
добър успех. 16 имат по една, 9 по две, 
а 33-ма ученици са с по три или повече 
слаби бележки. 

От 30 ноември до края на първия срок, 
който приключи на 18 декември, обуче-
нието за гимназистите бе организирано в 
дистанционна форма.

П.Л.Р.

Конкурс на ТО в Бабушница 

„Забележителности на 
моята родина“
Туристическата организация на 

Община Бабушница обяви конкурс 
за най-хубава картина, заснета в общи-
ната, на тема „Забележителности на 
моята родина“. Всички желаещи да 
участват в конкурса могат да изпраштат 
снимките си до 25 юни, а изложбата на 
най-успешните ще бъде организирана 
по случай Деня на Община Бабушница 
– 6 септември, в Туристическата органи-
зация.

Всеки участник трябва да изпрати 
максимално три снимки. Мотивите 
на снимките могат да бъдат следните: 
природа (хълмове, върхове, гори, 
потоци, водопади, каньони, пещери..), 
обекти (църкви, мелници, училища, 
къщи, манастири..), хора и събития 
(костюми, занаяти, ритуали).

От Туристическата организация на 
Бабушница казват, че снимките трябва 
да бъдат с висока разделителна способ-
ност, направени по всяко време от годи-
ната, да се отнасят само до община 
Бабушница и до селата принадлежащи 
към нея, като е необходимо и съгласието 
на автора, снимките му да могат да бъдат 
използвани от Туристическата органи-
зация за промоционални цели. Целите 
на състезанието са да се направят видими 
и достъпни всички красоти и забележи-
телности на Община Бабушница като 
туристическа зона.

Желаещите могат да изпращат 
снимки на имейла luznicamojzavicaj@
gmail.com до 25 юни, когато журито ще 
избере три, които ще бъдат наградени.

С.Дж.

Цариброд 

Kонкурс за 
медиите 
Община Цариброд тези дни обяви 

конкурс за съфинансиране на 
проекти за производство на медийни 
съдържания от областта на публич-
ното информиране за 2021 година. 
Конкурсът е обявен в официалния уеб 
сайт на общината. В него се казва, че с 
11 милиона динара ще се подкрепи 
съфинансирането на проекти на езика 
на националното малцинство, който е 
в служебна употреба в територията на 
Царибродска община, докато остана-
лите 1, 5 милиона са предназначени за 
други проекти от областта на публич-
ното информиране. 

Заявките се приемат до 18 януари.
Б. Д.

В Босилеград ще се 
снима игрален филм
Продуцентските къщи „Корона” и 

„Sense Produktion” от Белград прове-
ждат подготовки за снимане на филм в 
Босилеград под работно заглавие „Първи 
май”. Босилеград е един от градовете, в 
които филмът ще се снима, а кадрите у 
нас е планирано да бъдат заснети през 
февруари и април т.г. Режисьор и сцена-
рист на филма е Младен Джорджевич.

Екипът на филма няколко пъти идвал 
в Босилеград, където направил подбор 
и оглед на места и обекти, в които 
ще бъдат снимани сцените за филма. 
Междувременно в помещенията на 
Културния център бе проведен и кастинг 

за избор на статисти и изпълнители на 
някои епизодични роли, на който се 
явили над 60 деца, младежи и възрастни 
босилеградчани.

Никола Тодорович, асистент-ре-
жисьор на филма, който ръководеше 
кастинга, заяви пред „Ново Братство”, че 
става дума за социална драма с елементи 
на комедия. Темата на  филма е живота 
на работниците в една фабрика и 
тяхната борба за спасяването на завода от 
фалит, посочи той и добави, че главните 
роли ще изпълняват артисти от Сърбия, 
България и Черна гора. 

П.Л.Р.

Поради обилните валежи 

Преустановно 
движението на 
пътническия 
влак Ниш 
- Цариброд 

Пътническите влакове, които поддъ-
ржат линията между Ниш и Цариброд 
в понеделник временно престанаха да 
се движат, тъй като поради обилните 
валежи участъкът от жп линията между 
град Пирот и село Суково бе наводнен.

Специализираните служби към пред-
приятието „Инфраструктура на желез-
ниците на Сърбия” започнаха ремонт, 
когато нивото на водата спадна. 

В Царибродски и Пиротски край през 
миналия уикенд падна голямо количе-
ство дъжд, в резултат на което се стигна и 
до тази ситуация. 

Б. Д. 

Покана за участие в търг
Издателство „Ново Братство“ публикува покана за участие в търг за печатане на 

вестник „Ново Братство“ през 2021 година.
Обща информация:
- Формат: А3
- Обем: 12 страници
- Първа и последна страница цветни
- Десетте вътрешни страници: черно-бели
- Вестник „Ново Братство“ се печата на български език.
В търга могат да участват всички печатници. Оферта за участие трябва да се 

изпрати най-късно 10 дни след публикуването на поканата.
Информации на тел.: 018/242-700
Адрес: Издателство „Ново Братство“, ул. „Кей 29 декември“ № 8, 18000 Ниш
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Свети Сава - Архиепископ Сръбски

Училищата в Сърбия отбелязват 
своя празник „Свети Сава“ на 27/14 

януари. Всяка година на този ден в 
образователните институции е изклю-

чително тържествено – пее се Светосав-
ският химн, звучат тържествени слова 
и рецитали, а разбира се празнен-
ството започва с тържествена Литургия 
и рязане на обредния хляб. За децата 
това са събития, които остават в споме-
ните им за цял живот. Тази година 
обаче поради известните причини все 
още не се знае дали празникът ще бъде 
отбелязан традиционно, както предиш-
ните години, дали ще бъде отбелязан 
по-скромно или вобще няма да бъде 
отбелязан. Но за това ще ви осведомим в 
следващия брой на вестника, нека в този 
брой по повод празника си припомним 
за някои моменти от живота на великия 
сръбски просветител.

Растко Неманич (св. Сава) е син на 
великия жупан Стефан Неманя, също 
канонизиран като светец под монаше-
ското си име св. Симеон. Още млад Сава 
приел монашески сан и заедно със своя 
баща създал Хилендарския манастир. 
Макар и монах, той участвал дейно в 
политиката на Сръбското кралство.

Делото на неговия живот обаче 

било учредяването на самостоятел-
ната Сръбска архиепископия (1219 
г.). Сава проявил завидни качества на 
дипломат и църковен политик, като 
получил признание от Вселенската 
патриаршия. Той бил в приятелски 
отношения с българския цар Иван Асен 
ІІ и подкрепил идването на власт на 
неговия зет крал Стефан Владислав (1234 
г.). Св. Сава осъществил две пътувания 
в Близкия Изток (Александрия, Йеру-
салим, Антиохия и др.), като изпълнявал 
и дипломатически поръчения на цар 
Иван Асен ІІ. 

На връщане от Светите места Сава не 
отишъл в родината си, а приел поканата 
на Иван Асен ІІ да му гостува в Търново. 
За това гостуване монах Теодосий 
разказва следното: 

«...И като пристигна с кораб в Несебър 
(...), царят изпрати свои слуги и коне, 
за да придвижат от морето с всякакви 
почести и с всичко необходимо светеца. 
Когато светецът дойде в града Търново, 
царят го посрещна [лично] и любезно 
го прие, и устрои голямо тържество по 

случай идването му. И в неговите топли 
палати заповяда да се настани...» 

В Търново Сава провел разговори 
с царя и със св. Йоаким І Търновски, 
отслужил тържествена Литургия, 
обдарил Патриаршеската катедрала 
и други църкви с реликви, донесени 
от Светите места. Съборен от болест, 
той починал на 14 януари 1236 г. и бил 
тържествено погребан в местната църква 
«Св. Четиридесет мъченици». Макар 
мощите му да били измолени от крал 
Стефан Владислав и пренесени в Сърбия, 
гробът на светеца е почитан близо два 
века. 

Св. патриарх Йоаким І дал идеята 
да бъде написано житие на светеца. 
Въможно е в «Св. Четиридесет мъче-
ници» да се е пазела частица от мощите 
на сръбския светец. Макар и още рядко, 
великата търновска църква е обект на 
внимание от страна на сръбски поклон-
ници и днес.

На учениците и на всички просветни 
работници честитим празника и дано и 
този път изживеят празничната радост, 
а св. Сава да бъде техен посредник при 
Господа.

Д. Христова

Наближават едни от най-тачените зимни празници за православните християни

Свето кръщение Господне и 
Йордановден 
В богатата поредица от празници през януари месец 

се нареждат единия от най-великите Господски 
празници – Богоявление на 19/6 януари, и на следващия 
ден (20/7 януари) Събор на свети пророк, предтеча и 
кръстител Господен Йоан. Тези светли зимни праз-
ници, известни още като Йордановден и Ивановден 
възпоменават кръщението на Иисус Христос в река 
Йордан и прославата на Неговия кръстител – Йоан 
Предтеча. Св. Йоан е бил и пряк участник в самото 
събитие, тъй като, докато кръщавал Исус Христос се 
обявила великата тайна за Светата Троица. 

Твърде малко са подробностите за земния живот на 
Господ Исус Христос преди Неговото кръщение, които 
можем да намерим в страниците на евангелските пове-
ствувания. Спасителят, Който наистина се постарал 
«да изпълни всяка правда», изчакал да навърши 
30-годишна възраст, необходима по еврейския обичай 
за всеки свещеник или учител, и преди да излезе на 
обществена проповед приел кръщението на Своя Пред-
теча. 

Наскоро преди това Йоан Кръстител, синът на 
свещеник Захария и на  Елисавета, бил започнал по 
Божия повеля покайната си проповед «във Витавара 
отвъд Йордан». Йоан бил предсказаният от пророк 
Малахия Ангел, който трябвало да приготви пътя на 
Господа. За него бил говорил още великият Исаия: 
«Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе 
път Господу, прави направете в пустинята пътеките 
за нашия Бог. Неговият зов: «Покайте се, защото се 
приближи царството небесно!» привлякъл внима-
нието дори на фарисеите и садукеите. С тревога и 
упование пристъпвали към него люде от всички слоеве 
на народа. От Йерусалим били изпратени при него 
свещеници и левити между фарисеите, за да го питат: 
«Защо кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито 
Пророкът?», а Йоан им отговорил: «Аз кръщавам с 
вода, но посред вас стои Един, Когото вие не позна-
вате. Той е Идещият след мене, Който ме изпревари, 
и Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на 
обущата Му». 

И ето, Този Един дошъл «от Галилея на Йордан при 
Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и 
думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли 
идваш при мене? Но Исус му отговори и рече: Остави 
сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка 
правда. Тогава Йоан Го допуска» (Мат. 3:13-15). 

«А когато се кръсти целият народ, и когато Исус, 
след като се кръсти, се молеше, отвори се небето, и Дух 
Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб» (Лука 
3:21). «И ето, глас от небесата, който казваше: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение» 
(Мат. 3:17). 

При кръщението на Исуса Христа се възвестила на 
света тази велика тайна, за която Старият Завет само 
загатвал и върху която древните Египет и Индия само 
баснословили - тайната на Божествената Троица. Отец 

се явил на нашия слух, Духът се явил на човешкото 
зрение, а Синът - на осезанието ни в многогодишното 
Си общуване с човеците. Отец изрекъл Своето свиде-
телство за Сина, Синът се кръстил, а Светият Дух като 
гълъб летял над водата. Чрез свидетелството на Йоан: 
«Ето Агнецът Божи, Който взема върху Себе Си греха 
на света» и чрез кръщението на Исус беше показана 
Христовата мисия на света и посочен пътят на нашето 
спасение. А именно: с потопяването в Йорданските 

води Господ взе върху Себе Си греховете на човешкия 
род и умря под неговото бреме, а излизането от водата 
показва Неговото оживяване, Неговото възкресение. И 
в нас трябва да умре чрез светото Кръщение старият 
греховен и прокълнат човек и да излезем от свещения 
купел като наново оживели, очистени, обновени и 
възродени. 

Богоявленският празник е свързан с великото водо-
свещение, което трябва да ни напомня, че при брего-
вете на река Йордан Бог е обновил чрез вода и Дух 

нашата овехтяла от греха природа. Водата се осве-
щава чрез потапяне на кръста, символ на победата на 
Иисус Христос над смъртта. Тайнството се извършва в 
средата на православния храм от свещениците, които 
четат специална молитва. По време на богослужението 
се освещават символично и всички води по земята. 
Според Православната ни църква Богоявленската вода 
се използва за прогонване на душевна и телесна нечи-
стота, затова всички вярващи си вземат от нея, за да я 
използват през цялата година при страдания на душата 
и тялото - за здраве, дълголетие, мир, успехи, щастие и 
Божието благоденствие на всички хора по света.

След тържествената литургия и Богоявленския  водо-
свет миряните заедно със свещеника отиват до близкия 
водоем. Там той хвърля кръста и въпреки ниските 
януарски температури, млади и стари се надпреварват 
да го извадят от водата. От няколко години традицията 
е възстановена и в царибродско, а броят на участниците 
в надпреварата се увеличава всяка година. 

Традицията по изваждането на кръста от Нишава 
тази година няма да се състои в Цариброд поради 
епидемиологичната ситуация и извънредното поло-
жение в общината, такова решение взе комисията за 
организиране на религиозните прояви.

Събор на свети пророк, предтеча и кръстител 
Господен Йоан

Понеже главната задача в живота на светия Господен 
Кръстител Йоан е изпълнена в деня на йорданското 
Богоявление, от дълбока древност светата Църква 
е отредила за неговото възпоминание следващия 
ден подир този велик празник. Той е наречен негов 
«събор», защото на това богослужебно тържество 
всички вярващи са призовани да се съберат за молит-
вена прослава на този «най-голям между родените от 
жени»  Божи пророк и праведник.

Между евангелските личности, които са окръжавали 
Спасителя, Неговият велик Предтеча заема изключи-
телно място, както по начина на своето идване на света, 
така и по своето неповторимо служение. Бележит и 
единствен е неговият принос при покайната проповед 
и кръщаване на юдеите, подготвяни за посрещането 
на очаквания Месия - Христос. Неговата трагична 
раздяла с грешния иродовски свят в окървавената 
тъмница на Махеронската крепост също полага особен 
печат и ореол на мъченическото му 34-годишно земно 
поприще. 

Между всички останали пророци той се отличава 
още и с това, че е имал предназначението да посочи 
с ръка Тогова, за Когото е пророкувал на света. Този 
необикновен Божи избраник, който блести с многобро-
йните си достойнства на границата между двата Завета, 
притежавал такава нравствена чистота, че по-скоро би 
могъл да бъде наречен ангел, отколкото човек. Затова и 
християнските иконописци го изобразяват с крила над 
препасаното с кожен ремък пустинническо облекло от 
камилска вълна. 

На неговото строго въздържание подражавали 
най-великите християнски подвижници, а неговата 
доблестна смърт вдъхновявала всички мъченици през 
време на гоненията срещу християнската вяра. Нека и 
ние го вземем като пример за подражание.

Честити празници!
Подготви Д. Христова
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Възпоменание 
На 26 януари се навършват СЕДАМНАДЕСЕТ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил съпруг и баща 

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 
пенсиониран митничар от Димитровград 

Още пазим спомените за теб! Още помним доброто, 
с което щедро ни даряваше! И ще го помним все 

докато сме живи! 
Почивай в мир! 

От съпругата Миряна и децата Емил и Соня 

На 15 януари се навършват ШЕСТНАДЕСЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила съпруга, 

майка, свекърва и баба
ЗЛАТА ТАКОВА 

от Цариброд 
Mила Злато, ще бъдеш в сърцата ни все докато 
сме живи! Ще помним всичко, което стори за 

нас!
Почивай в мир! 

От семейство Такови 

Спортни новини

Избор на най-добрите в спорта 
през 2020

Традиционното мероприятие, посве-
тено на Царибродския спорт през 
изминалата година, ще се проведе на 29 
януари. Организатори на проявата са 
Спортно-туристическият център Цари-
брод и Спортният съюз „Цароброд“. 
Най спортистите за 2020 година ще бъдат 
излъчени въз основа на предложенията 
на спортните клубове от Цариброд, 
спортната комисия за избор на спор-
тисти и гласовете на гражданите чрез 
електронните мрежи.

Освен избор за най-добър спортист 

и най-добра спортистка ще се проведе 
и избор за най-добър млад спор-
тист и спортиска, най-успешен отбор, 
най-добър треньор, спортни надежди, 
а ще бъдат връчени и признания за 
принос за развитие на царибродския 
спорт.

Да припомним, че миналата година 
титлите най-добър в спорта получиха 
Александър Соколов (тенис на маса) и 
Милица Стоицев (лека атлетика).

А.М.

Нова публицистична творба на Слободан Кръстич 

„Царибродски храм на 
баскетбола – 75 години на 
баскетбола в Цариброд/
Димитровград”
Известният журналист и публицист 

от Ниш по потекло от Цариброд 
Слободан Кръстич неотдавна публикува 
поредната си творба – монографията 
„Царибродски храм на баскетбола”, 
която има и подназвание: „75 години на 
баскетбола в Цариброд/Димитровград.” 

Това е трета монография на посо-
чения автор, писана по същата тема-
тика, предвид, че книги за историята на 
баскетбола в Цариброд и местния баскет-
болен отбор е публикувал през 2005 и 
2011 година. Първото издание е печа-
тано по повод 60-годишнината, второто 
– по повод 65-годишнината, докато 

това, трето по ред издание, отбелязва 
75-годишнината на отбора. 

Нека да припомним нееднократно 
посочвания факт, че царибродският 
баскетболен отбор е един от най-ста-
рите в бивша Югославия. Сформиран е 
през 1945 г., също както и баскетболните 
отбори „Цървена звезда” от Белград, 
„Славия” от Загреб и „Торпедо” от 
Рийека. 

Изданието е 400 страници и е писано 
едновременно на сръбски и на български 
език. 

Б. Димитров

Общината изгражда нов водопровод в квартала Добри дол

Ще се реши дългогодишният 
проблем с водоснабдяването 
В рамките на реализацията на проекта 

„Водоснабдяване на квартала 
Добри дол от извора Рода вода”, който 
извършва босилеградското Публично 
предприятие „Услуга”, неотдавна бе 
построен голям резервоар над махала 
Маринковци в квартала Добри дол, в 
който ще се вкарва вода от новопостро-
ения градски водопровод от местността 
Рода в Милевска планина. Освен заети 
от „Услуга” за изграждането на резер-
воара са били ангажирани и екипи от 
Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища на Община Босилеград 
и Спортото дружество „Младост”.  

Проектът „Водоснабдяване на квар-
тала Добри дол от извора Рода вода” 
предвижда прокарване на водопровод 
от местността Жилин дел до Добри дол 
с обща дължина от 1 410 метра, изграж-
дане на резервоар от 80 кубически метра, 
изграждане на пропускателни камари 
и други съоръжения. За реализацията 
на този проект общината е осигурила 
над 6 милиона и 450 хиляди динара. 3 
милиона и 450 хиляди са осигурени от 
Дирекцията за водите към Министер-
ството на земеделието, горите и водите, а 
останалите 3 милиона са собствени сред-
ства на общината.

Кметът Владимир Захариев изтъква, 
че с изграждането на новия водо-

провод, който директно ще е свързан 
към главната водороводна мрежа от 
Рода, трайно ще бъде решен дългого-
дишният проблем с водоснабдяването 
в босилеградския крайградски квартал 
Добри дол. Това означава, че за домакин-
ствата, които вече са свързани към град-
ската водопроводна система, няма да 
има липса на вода по време на летните 
месеци. Същевременно към новия водо-
провод ще могат да се свържат и остана-
лите домакинства от този квартал, които 
досега не са ползвали вода от градския 
водопровод. 

„С изграждането на новата водопро-
водна мрежа от местността Рода вода 
на Милевска планина до Босилеград, 
която вече приключи, и след прокар-
ването на водопровода към Добри дол, 
ще се се осигурят условия за редовно 
водоснабдяване и за жителите в квар-
тала „Груински път” и в други по-ви-
соки части на града през цялата година. 
Тогава ще може да се обмисля и увели-
чаването на сегашното ограничение от 
6 кубически метра вода по цена от 10 
динара за 1 м3, колкото са определени 
по член на домакинство за един месец”, 
посочи Захариев. Цената на всеки кубик 
вода над ограниченото количество е 100 
динара.

П.Л.Р. 

Проектът „Рода вода“ стартира през 
2007 година. В първите две фази бе из-
граден каптаж за захващане на водата 
от извора в местността Рода в Милевска 
планина, изградени бяха резервоари над 
града и прокарана бе една част от нова-
та водопроводна мрежа. Въз основа на 
договори с държавния връх на Сърбия и 
съответните министерства, от конкурса на 
Европейската програма ЕУ ПРО и от соб-
ствени средства, общината миналата годи-
на осигури необходимите финансови сред-
ства и приключи изграждането на новия 
водопровод. В рамките на окончателната 
фаза през 2020 г. е доизграден главният 
водопровод с дължина около 7 километра, 
монтирани са съответни пропускателни 
камари и извършено е свързване на но-
вия водопровод към резервоарите и глав-
ната градска водопроводна система. 
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Манчин рабуш 

Попротребимо се! 
Здравейте, драги приятельи! Те мину 

Нова годин и Коледа, са све поче да 
тече, що кажу, у колотечину! Я и бабич-
ката си седемо дома, од пустуту корону 
йош ни стра, чекамо шприцаньето, па 
че се одма явимо да ни бъцкаю. Да ви се 
пожалим дека с бабичкуту дебело залете, 
реюмата на това зимньо време поче арно 
да гьу йе...... По цел дън лежи у креветат. 
Дидза се само да отиде у клозет. Айде 
мани що само лежи, ал йе проблем що у 
последньо време поче много да ръжи. И 
само дума: „Е-е, Манчо, Манчо, због тебе 
залете, због тебе падо, много ме ядови и 
те докуде ме догура.” Я йедно време се 
бранео, па думао: „Ещо сам те, моме, я 
упропастил? Ти си с мене голему срекьу 
имала, све сам ти чинил, пощовал сам те, 
с другье жене не съм одил, на чужда деца 
не съм давал, све кво ти речеш - тека йе 
било, мани не говори тека, греота йе.” 
Мине се сат-два, а она па че почне: „Е-е, 
Манчо, Манчо, због тебе залете, због 
тебе падо, много ме ядови и те докуде ме 
догура.” Я си после помисли ко она тека 
говори затова що гьу малко и склерозата 
йе......, па престадо да се разправльям и 
да придавам важност на ньойньете орате. 
Ка продума пак ко сам гьу упропастил, 
я само кажем: „Ма, я, бре, сиктер!” Кво 
да праим, може да нейе убаво од мене 
що ньу тека кажем, ама и мене ми дойде 
до гушу. Я, сирома, готвим, я перем, 
я пеглам, я чистим, а она само лежи, 
ръжи, йеде, пийе и се дидза да иде на 
моча.. и сра.. 

Излезо тия дни да попрошетам по 
чаршиюту, да пролуфтирам мозак и 
видо Перу Пърпньалото. Честитамо 
си Нову годин и Коледу. И он, сирома, 
много се плаши од коронуту, побогу ко 
и я. Я маску, он маску. Я рукавице, он 
рукавице. И пазимо дистанцу – одале-
чили смо се йедън од другога не два, 
него пет метра. Окамо по чаршиюту да 
би могли да се чуйемо. Народ миньуйе, 
удзърта се, питуйе се: „Ма, кво па тия 
двоица работе, читави ли су?”, ама нас 
ни баш брига, ми се пазимо од коронуту 
и применьуйемо предпазнете меркье. Ка 
йе убаво време, у пролет, у лето, у йесен, 
я и Пърпньалото обичамо да седнемо у 
паркат у центарат и да си говоримо за 
свакикве работе. Он се пожали на мене, я 
се пожалим на ньега, и тека ем ни време 
миньуйе, ем се убаво изядамо йедън на 
другога, та ни после лъкне. 

Те како отприликье тече разговорат 
ни тия дни у чаршиюту: 

Я: „Е, Перо, че дойде ли пак убаво 
време, да седнемо на клупете и да си 
говоримо седечката.” 

Пърпньалото: „Е, Манчо, и я йедва 
чекам да се проубави времето, само ме 
стра дали че будемо живи док се това не 
деси.” 

Я: „Ещо, бе, Перо, тека говориш? Па 
че будемо живи, буди малко оптимиста, 
да га йем.” 

Пърпньалото: „Ама, Манчо, видиш ли 
колко много народ помре у последньо 
време. Йедни од корону, другьи од 
другье болкье...” 

Я: „Верно йе, Перо, стварно много 
народ се потика. Попротребимо се...” 

Пърпньалото: „А ти, Манчо, колко 
мислиш да има народ у общинуту?” 

Я: „Па, я мислим да съга несмо 
повише од шес иляди.” 

Пърпньалото: „Е, како шес иляди, па 
на последньите избори само гласачите 
беоше осам иляди и четърсто... А куде су 
малолетните?” 

Я: „Я, Перо, мислим да су йедна 
трекьина од гласачите папирни човеци.” 

Пърпньалото: „Е, какви папирни 
човеци, какво ти това значи.” 

Я: „Убаво ми значи, има гьи у 
ратийете, у папирите, ама гьи нема у 
стварнос. Не су тука. А кой нейе тука, он 
не може да плача струю, воду, да отиде 
у продавницу да си купи лебац и другье 
намирнице... Па ако очеш, не може ни да 
гласа ако нейе тука.” 

Пърпньлото: „Манчо, я мислим да 
си ти у тия случай у праву. Я се сечам ко 
мойти комшийе Пая и Гая ка се распаде 
Гумарата отидоше у Француску и отъгай 
не су се уопще върчали. Е, на йедни 
избори, преди некою годин, отидо я 
да гласам примрак, беше некуде десет 
минути до осам, и видо у списакат ко су 
Пая и Гая гласали. Заокружена им беоше 
имената. Върну се я дома и женуту, коя 
у тия момент сучеше баницу с расу-
калькьу, пита: ‘Ма, Пая и Гая дошли 
ли су случайно из Француску?’ А она 
че ми рече: ‘Ма, йок! Одека ти па това 
паде на памет да ме питаш?’ А я че ньу 
отвърнем: ‘Па, питуйем те, затова що 
видо да су гласали на изборите. Имената 
им у списакат беоше заокружена. Са че 
идем правац у опщинуту, у изборнуту 
комисию, да гьи информишем кве се 
манипулацийе прае.’ 

Я: „Па, иде ли у опщинуту?” 
Пърпньлото: „Йок!” 
Я: „А що не си ишъл?” 
Пърпньлото: „Па, затова що жената 

рече: ‘Де само ти напраи тую белю, 
одавна не съм меньала расукалькьуту, 
требало би да си купим нову, а тую да 
строшим од твойту главу ка се върнеш 
из общинуту. Па ти имаш ли мозак, 
Перо? Пада ли ти на памет дека черката 
ни работи у общинуту еве десет године 
на одредьено време и да съга цървачкьи 
тражимо везу да гьу пребаце за стално?”

Я: „А я, Перо, имам йеднога комшию 
кой йе некакъв общинскьи руководилац 
и преди последньите избори га пита: 
‘Абе, дете, ама куде найдосте осам иляде 
и четърсто гласачи у Цариброд?’ А он че 
ми одговори: ‘Има гьи, чича Манчо, има 
гьи толко, ама ти гьи изгледа не видиш 
или гьи пак непримечуйеш.’” 

Пърпньалото: „А ти кво му одго-
вори?” 

Я: „Па кво да му одговорим, на мене 
па снаата работи у общинуту, несмея 
много да му се супроставлям. Реко: 
‘А, оче да йе, дете! Оче да гьи невидим, 
йербо у последнье године недовид-
жуйем. А мож и да гьи непримечуйем, 
прав си, йербо и мен кока йе почела 
склерозата да йе......’ Кво да праим, 
сирома, морам да праим миле очи, 
несмейем много да се закачам због 
снауту. А да ти кажем, Перо, и това да я 
имам комшику, коя, еве, двайес године 

чува старци по Немачку за дебеле паре, 
а Цариброд йе вечимка требе забора-
вила како изгледа, а и она йе у списакат 
на гласачите. Деца ньу се разбегала по 
градовете и държавете, мужът остал сам, 
ене га само меня кавенете...”

Пърпньалото: „Па йош ли су у брак?” 
Я: „Йе...... ли  га, Перо. Кажу да су йош 

у брак. 
Пърпньалото: „Па кико тъгай работе 

оную работу?” 
Я: „На кою работу мислиш, Перо?” 
Пърпньолото: „Па не могу, Манчо, да 

окам са по чаршиюту да ме сви чую, айде 
сече се на кою работу мислим.” 

Я: „А-a-a, на оную работу мислиш, 
да, бе! Па кажу виде се по oнова..., онова, 
бе, Вибер ли йе, Вайбер ли?, она работи 
оную работу у Немачку сама, уздъшиня, 
стенье, он отука работи оную работу сам, 
гледаю се по екраните на телефоните и 
тека се оноду и си прае кьеф.” 

Пърпньалото: „Па ква йе това оная 
работа без пипанье?” 

Я: „Епа, йе...... ли га, Перо! Те, видиш 
кико йе могло и без пипанье, само що 
смо я и ти стари, па више това немож 

да пробуйемо с наще бабичкье. Кажу у 
дънъшнье време тая работа се върши на 
тия начин - савремен! Йедино, мислим 
си, Перо, да найдемо чужде бабичкье, 
да купимо такви телефонье и изокамо 
некойе дете да ни уведе Вибер или 
Вайбер, па това да пробуйемо.”

Пърпньалото: „Уууу...., ма, мани 
немой да се брукамо, Манчо! Питанье 
йе дали смо вечимка кадърни за тейе 
работе. Айде, пред наще бабичке и ако 
се брукамо, ама що йе зор да се брукамо 
пред чужде.”

Я: „Па и то що кажеш, я болье да си 
седимо на ду...”

Пърпньалото: „Айде, Манчо, айде да 
си бегамо, ветар ти и гласачкьи спискове, 
и оную работу, и... Че се настудимо да 
озебнемо, па ако не навлечемо корону, че 
заболимо од обичан грип кой нас, стар-
ците мож лъко да покоси.” 

Я: „Прав си, Перо! Айде да си идемо, а 
конструктивнуту и плодоносну орату че 
настаимо упролет, на клупете у центарат. 
Да си жив и здрав, не се ядосуй много и – 
каре да върви! 

Манча

 [ Хвърлил въдицата в мътна вода. И уловили го.
 [ Безнадеждно чакане е оптимистически оптимизъм.
 [ Пълна осамотеност е когато избягаш от самия себе си.
 [ В една глава половин мъдрост, половин глупост. Къде е мозъка?
 [ Дявола винаги вярва на невярващите.
 [ Подмладяването е голяма крачка – назад.
 [ Ако паметта можеше да се сее в нивите, 

мнозина щяха да жънат празна слама.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Появиха се предвестниците 
на пролетта

Въпреки че е началото на януари, в 
много дворове в Босилеград тези дни 
цъфнаха кокичета. Предвестниците на 
пролетта винаги се появяват след добра 
снежна покривка, каквато в Босиле-

градско все още нямаше тази зима. 
Дано рано поникналите кокичета са 

знак за здрава и по-успешна Нова година 
след пандемичната 2020 г.

П.Л.Р. 


