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Благодарности към 
България и към 
здравния министър 
проф. Костадин Ангелов

стр. 2

Министърката Гордана Чомич на 3 
март ще посети Босилеград

На 3 март - Деня на Националния 
съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия, на работно посе-
щение на НС в Босилеград ще дойде 
министърката на човешките и малцин-
ствени права и обществения диалог 
Гордана Чомич, съобщи за „Ново 
Братство” председателя на НС Стефан 
Стойков.

Освен с ръководството на Нацио-
налния съвет, министърката Чомич ще 
проведе и среща с кмета Владимир Заха-
риев и представителите на общинското 
ръководство.

П.Л.Р.

Отбелязана 148-годишнината от 
гибелта на Апостола на свободата
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Порфирий е 46-ият 
патриарх на Сръбската 
православна църква

Заявления за български 
лични документи през 
интернет
Съкратено издание на 

БТФ 
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Заявления за български 
лични документи през 
интернет
Българските граждани в чужбина 

могат да подават заявления за 
български лични документи без елек-
тронен подпис (КЕП) чрез сайта на 
Министерството на външните работи, бе 
обявено на сайта на Министерството.

Това стана възможно благодарение 
усилията на МВнР, по чиято инициатива 
бяха приети законови промени, а също и 
осигуряване на техническата възможност 
за по-добро функциониране на автома-
тизираната информационна система за 
електронни услуги на ведомството.

«Когато станах външен министър, 
установих, че гражданите плащат 
за услугите на МВнР чрез държавни 
таксови марки или в брой. Днес вече сме 
въвели ПОС-терминали, но епидемията 
от Ковид направи почти невъзможно и 
доста сложно двукратното посещение на 
българска консулска служба за подаване 
и получаване на документи. Сега пред-
лагаме на българските граждани, които 
вече са предоставили биометрични 
данни преди вадене на предишен доку-
мент, да подадат заявления за издаване 
на нов онлайн и да платят за услугата 
с виртуален ПОС терминал, което ще 
позволи те да посетят физически наш 
фронт офис единствено при получава-
нето на готовия документ», заяви вице-
премиерът и министър на външните 
работи Екатерина Захариева. Системата 
е достъпна на адрес: https://e-usluga_bds.
mfa.bg и от началната страница на МВнР.

Изискванията, на които трябва да 
отговарят сънародниците ни, подаващи 
заявление за подновяване на лични доку-
менти са следните:

- Да имат български паспорт или 
лична карта, който са получили по 
лично подадено заявление до 59 месеца 
преди искането за подмяна. Това гаран-
тира, че гражданинът вече има снети 

необходимите биометрични данни, 
които се изискват за новия документ;

- Да нямат промяна на името, единния 
граждански номер, пола, гражданството, 
постоянния адрес или настъпили съще-
ствени и трайни изменения на образа на 
лицето.

- Плащането се извършва с банкова 
карта, която има функционалност за 
плащане през интернет.

Също така, само при подаване на 
заявление без електронен подпис доку-
ментът, който трябва да бъде подновен, 
не може да бъде с изтекъл срок, като към 
заявлението трябва да бъде прикачено 
копие на валидния български личен 
документ.

Според Закона за движението по 
пътищата, тази нова възможност за пода-
ване на заявления за български лични 
документи без използване на квалифи-
циран електронен подпис не може да 
бъде използвана за издаване на дубликат 
на валидна шофьорска книжка.

Също така трябва да се има предвид, 
че когато заявлението за издаване на 
български личен документ е подадено по 
електронен път, получаването на готовия 
документ е възможно само лично в съот-
ветната консулска служба, посочена във 
онлайн формуляра.

При подадено по електронен път 
заявление не се допуска получаването 
на готовия документ за самоличност 
чрез лицензиран доставчик на пощенска 
или куриерска услуга или чрез упъл-
номощено лице, тъй като трябва да се 
уверим на място, че подалият заявле-
нието онлайн съответства на получателя 
на документа.

Плащанията се извършват в интернет 
чрез виртуален ПОС терминал.

П.Л.Р.

Кметът Владимир Захариев и председателят на НС Стефан Стойков: 

Благодарности към 
България и към здравния 
министър проф. 
Костадин Ангелов
За учениците и студентите от 

български произход от Сърбия, които 
следват в Р България, от 17 февруари 
отпадна изискването при влизане в 
страната да предоставят документ, дока-
зващ отрицателен резултат от PCR-тест, 
се посочва в заповедта  на министъра 
на здравеопазването на Република 
България проф. Костадин Ангелов.

След отменянето на забраната за 
влизането на студентите в Р България 
кметът Владимир Захариев и предсе-
дателят на НС Стефан Стойков публи-
куваха във фейсбук  текст със следното 
съдържание:

Теодора Табакова, началник на каби-
нета на министъра на здравеопазването 
на Република България, в разговор по 
телефона ни уведоми, че след двете 
ни писма и събраните подписи, които 
предоставихме до здравния министър 
проф. Костадин Ангелов, учениците и 
студентите от Сърбия, които всекид-
невно или най-малко веднъж седмично 
пътуват до България с цел обучение, 
вече минават през ГКПП „Олтоманци” 
и ГКПП „Калотина” без да предо-
ставят документ, доказващ отрицателен 
резултат от PCR-тест.

Община Босилеград и Национал-
ният съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия изказват огромна 
благодарност към министъра на здравео-

пазването на Р България проф. Костадин 
Ангелов, който позитивно реши молбите 
ни за отпадане на забраната за задъ-
лжителен отрицателен PCR-тест или 
10-дневна карантина за влизащите в 
България наши ученици и студенти. 

С премахването на тези ограничения 
България за пореден път показа, че 
полага грижи и помага на българите, 
живеещи извън границите й. С това 
съпричастно отношение към сънарод-
ниците си България дава положителен 
пример на всички други държави как 
трябва да се отнасят към своите братя, 
живеещи извън пределите на страната. 
За всички други категории лица вече се 
търси начин за разхлабване на ограни-
ченията за влизането им в България и 
надяваме се това наскоро да стане.

Ръководствата на Община Босилеград 
и на Националния съвет на българското 
национално малцинство с досегашните 
си дейности са потвърдили, че винаги са 
готови да помагат на сънародниците си и 
да търсят и намират решение за пробле-
мите им по официален начин чрез 
държавните институции на Република 
България и Република Сърбия. Така 
ще продължим и занапред, водени от 
думите на Апостола на свободата, „Дела 
трябват, а не думи”.

П.Л.Р.
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Българският патриарх 
поздрави новоизбрания 
патриарх на СПЦ
Негово Светейшество Българският 

патриарх Неофит поздрави новоиз-
брания Сръбски патриарх Портфирий. 
Българският патриарх се обръща към 
своя сръбски съслужител с призива - Бог 
на мира и любовта да бъде винаги сред 
нас по повод избора и интронизацията 
Ви за предстоятел на братската Сръбска 
патриаршия.

Отправихме горещи молитви към 
нашия Господ Иисус Христос – Пастирът 
на пастирите да Ви укрепява във висо-
коотговорното и душеспасително 
служение. 

„Всесърдечно благопожелаваме 
първосветителското Ви служение да 
бъде изпълнено с крепко здраве, бодър 
дух и множество духовни плодове, 
които да бъдат за спасение на бого-
любивите християни и за благото на 
Светото Православие. И тъй, благодатта 
и милостта на Всещедрия Бог да Ви 
осеняват през всички дни на живота, за 
да пребъдваме в дома Господен много 
дни и дълги години!“, пише патриарх 
Неофит към сръбския патриарх 
Порфирий. 

С. Бойкова

Порфирий е 46-ият 
патриарх на Сръбската 
православна църква
Загребско-Люблянският митрополит 

Порфирий е новият патриарх на 
Сръбската православна църква. 

59-годишният митрополит бе избран 
за патриарх от Светия архиерейски 
събор на Сръбската православна цръква 
чрез процедура с гласуване на трима 
кандидати, чиито имена се поставят в 
пликове в Светото Евангелие и се изтегля 
един – избор, който се вярва, че се прави 
с помощта на Светия дух. Порфирий 
е 46-ият патриарх на Сръбската право-
славна църква.

Новият сръбски патриарх е роден 
на 22 юли 1961 г. и е завършил право-

славния богословски факултет в Белград. 
От  1986 до 1990 г. е специализирал в 
Богословския факултет в Атина.

Съборът тази година бе свикан 
няколко месеца предсрочно заради 
избора на нов патриарх след смъртта на 
главата на Сръбската православна църква 
патраирх Ириней, който почина от 
Ковид през новември миналата година. 

Сръбската православна църква е 
православна автокефална поместна 
църква, включваща около 11 милиона 
вярващи. 

С. Бойкова

Босилеградска община подписа 
Меморандум за реализация на 
проекта RELOF II

Община Босилеград заедно с общи-
ните Владичин хан и Сурдулица 

подписа Meморандум за сътрудничество 
със швейцарския секретариат по иконо-
мически въпроси и Проекта за реформа 
на местните финанси в Сърбия (RELOF 
II), който предоставя експертна подкрепа 
за установяване или подобряване на 
финансовото управление и контрол, 
вътрешен одит, въвеждане на инова-
тивни модели в публичните финанси и 
надзор върху местните публични пред-
приятия. 

С пълномощно на кмета Владимир 
Захариев меморандума от страна на 
общината подписа Даниел Зарев, 
член на Общинския съвет. Той благо-
дари на швейцарското правителство за 
помощта и подкрепата, които то оказва, 
и подчерта, че вече е определен план за 
действие и че работите по проекта ще 
започнат наскоро.

Швейцарското правителство и 
Проектът за реформа на местните 
финанси в Сърбия (RELOF II) през пред-
стоящия период ще подкрепят общо 
48 местни самоуправления. В рамките 
на проекта през 2021 и 2022 г. на общи-

ните ще бъде предоставена експертна 
подкрепа при прилагането на правил-
ници, установяването на процедури 
и механизми и въвеждането на нови 
инструменти в тези области.

Целта е да се подобри начина на 
планиране, разпределение и контрол 
върху разходването на бюджетни сред-
ства, както и надзор върху работата на 
местните публични предприятия. По 
този начин се подпомага стабилността 
на публичните финанси на звената на 
местното самоуправление и се осигу-
рява по-добро предоставяне на услуги 
на гражданите и по-голяма прозрач-
ност в работата на местните власти. Тези 
промени в работата на местните власти 
са дейности в рамките на реформата на 
местните публични финанси и са зако-
ново задължение за всички ползващи 
бюджетни средства. 

Освен основната цел проектът 
RELOF II насърчава и междуобщин-
ското сътрудничество, така че местните 
власти с по-голям капацитет да могат да 
подкрепят по-малките.

П.Л.Р.

Сформирано сдружение 
„Поточна пъстърва”

Група спортни рибари и любители 
на природата от Босилеград сформи-
раха гражданско сдружение „Поточна 
пъстърва” с цел опазване и защита на 
всички реки и потоци на територията на 
общината, опазване на рибните запаси, 
обучение на децата и младите във 
връзка с опазването на околната среда и 
промяна на лошите навици сред насе-
лението по отношение на ползването и 
защитата на реките. 

На проведеното учредително засе-
дание бе избрано ръководство на сдру-
жението начело с Далибор Петров, 
инженер по горско стопанство от Босиле-
град, страстен рибар и истински любител 
на природата. Освен него в състава на 
Управителния съвет са и колегите му 
рибари: Славчо Миланов, Горан Петров, 
Дойчин Димитров и Владица Митов.

С подкрепата на съответните служби 
в Общинската администрация изгот-
вени са всички необходими документи 
за регистрацията на сдружението, които 
са изпратени до Агенцията за стопански 

регистри. Очаква се наскоро Агенцията 
официално да потвърди регистрацията 
му. 

Новоизбраният председател заяви, че 
сдружението особено ще се застъпва за 
опазването на ендемичния вид поточна 
пъстърва, която обитава в реките и пото-
ците в нашия край, ще се ангажира 
за зарибяване с поточна пъстърва на 
Драговищица и по-малките й притоци, 
както и за определяне на забранени 
зони за риболов. Петров заяви и че 
сдружението ще се стреми да придобие 
право за стопанисване на реките и пото-
ците в Босилеградска община с цел да 
спре бракониерството. По думите му 
щом времето се затопли сдружението 
планира да организира мащабна акция 
по почистване на коритото на река 
Драговищица.

Спортните рибари и любителите 
на природата в Босилеград радушно 
подкрепят сформирането на новото 
сдружение. 

П.Л.Р.      
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Босилеград 

Отбелязана 148-годишнината 
от гибелта на Апостола на 
свободата
При строго спазване на противоепи-

демичните мерки в Босилеград бе 
отбелязана 148-ата годишнина от гибелта 
на Апостола на свободата Васил Левски.          

Около обяд пред паметника на Левски 
петчленна делегация, съставена от пред-
ставители на общинатa, общинските 
институции и организации и Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия поднесе венци и 
цветя и се поклони пред бюст-паметника 
на Левски в града. Начело на делегацията 
бяха кметът Владимир Захариев и пред-
седателят на НС Стефан Стойков.

Поради спазването на мерките за 
борба с ковид – 19, общината тази година 
не организира културна програма, 
а изостанаха и слова и масовото 
присъствие на граждани и ученици от 
основното училище и гимназията. 

148-годишнина от гибелта на Васил 
Левски отбележи и Културно-информа-
ционният център „Босилеград”, който 
заедно с Гражданския комитет „Западни 
покрайнини” от София организира 
онлайн среща на платформата ЗУУМ, на 
която бяха изнесени слова за живота и 
делото на Апостола. След срещата пред-
ставители на КИЦ „Босилеград”, Демо-
кратичния съюз на българите и Генерал-
ното консулство на Република България 
в Ниш поднесоха венци и цветя и поче-
тоха паметта на Апостола пред памет-
ника му в града. 

 И гражданското сдружение „Матица 
на българите в Сърбия“ се поклони 
пред делата и героизма на Васил Левски, 
чиято делегация също поднесе цветя 
пред паметника му в Босилеград.  

П.Л.Р.

Отбелязването на годишнината от гибелта на Левски в Цариброд 

Всичко организирано 
перфектно 
Отбелязването на годишнината от 

гибелта на Апостола на свободата 
Васил Левски в Цариброд тази година 
бе организирано безупречно. Поради 
пандемията може би хората, които в 
центъра на града, пред бюст-паметника 
на героя, миналия петък бяха по-малко в 
сравнение с предишните години, но това 
бе фактор, който никак не можеше да се 
премахне. 

Отбелязването на 148 години от 
обесването на Левски и тази година 
продължи три дни, съответно с три 
отделни мероприятия. На първия ден се 
проведе вече традиционната атлетическа 
проява „Лъвски скок”, на следващия ден 
в салона на Центъра за култура препода-
вателката по български език и литера-
тура Донка Стоянова Николова изнесе 
великолепна лекция за великия борец за 
национално освобождение на България, 

а бе прожектиран и филмът „Послед-
ната вечеря на дякона Левски”. Броят 
на посетителите в салона хич не беше 
малък, предвид извънредните мерки за 
здравна сигурност заради коронавируса. 

Най-сетне, централното мероприятие 
се проведе миналия петък в центъра на 
Цариброд, където подходящи речи за 
Васил Левски изнесоха кметът на Цари-
брод д-р Владица Димитров, начал-
никът на Пиротски окръг Драгана 
Тончич, както и генералният консул на Р 
България в Ниш Димитър Цанев. 

Учениците от местната гимназия 
изнесоха рецитал, след което предста-
вителите на местното самоуправление, 
други органи, институции и ведомства и 
граждани поднесоха цветя и венци пред 
бюст-паметника на бореца за свободата. 

Б. Димитров
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Лекция, която ни върна във времето на Левски

„Преображенията на 
дякон Игнатий“

На 18 февруари се състоя второто 
мероприятие от програмата по отбеля-
зването на 148 годишнина от гибелта на 
великана Левски. На този ден, вечерта, 
в салона на Центъра за култура в Цари-
брод Донка Стоянова Николова изнесе 
лекция на тема „Преображенията на 
дякон Игнатий“. Бе истинско удовол-
ствие и наслада за всеки, дошъл да чуе 
нещо ново, нещо хубаво и да избяга 
от хаотичното всекидневие. Със своя 
ораторски дар и дълбок емоционален 
изказ, вече добре известна в интелектуал-
ните среди на града, а сега и на по-ши-
роката аудитория, г-жа Николова успя 
да възвърне духовно присъстващите в 
залата в епохата, в която Левски е живял.

Макар че, както каза, е трудно да 
говорим за Левски от свое име и да се 
опитаме да кажем нещо ново и да опре-
делим кое точно от неговото дело го 
превръща в най-великия българин, тя 
разказа за неща, с които нашата публика 
със сигурност не се е срещала. Донка 
направи съпоставка на Левски със самия 
Христос, обяснявайки по следния начин: 
„Той е сто пъти готов да умре на кръста 
Христов. Неговото бесило по сияние 
и по величие е равно само на Кръста. 
Да, за мен не е изненада, Левски е бого-
подобен. Левски го познаваме точно 
такъв, какъвто го е създал в нашите 
представи Вазов“. Цитира и думите на 
най-близкия му приятел Христо Ботев от 
1868 г., които нека и ние ви предадем в 
оригинал, защото носят зареждаща сила: 
„Приятелят ми Левски, с когото живеем, 
е нечут характер. Когато се намираме 
и в най-критическо положение, той и 
тогава е весел, както и когато се нами-
раме в най-добро положение. Студ, 
дърво и камък се пука, гладни от два-три 
деня, а той пее и се весел. Вечер додето 

ще легнем – той пее. Сутрин, щом си 
отвори очите, пак пее. Колкото и да се 
намираш в отчаяност, той ще те разве-
сели и ще те накара да забравиш сичките 
си тъги и страдания. Приятно е човеку да 
живее с подобни личности...“. Не са ли 
достатъчни само тия думи да се запитаме 
– има ли го днес този оптимизъм!?!

Донка Стоянова Николова се докосна 
и до ценностната система на съвремен-
ното общество, като изтъкна, че тези, 
които осъществяват свободата, побор-
ниците за българската независимост, 
стават излишни хора. „Героите, които 
донасят тази свобода, със своята жертве-
ност, с цената на своята младост, със своя 
живот отстъпват място на новите герои. 
И тогава на фона на отстъпващите герои 
изгрява звездата на бай Ганьо“, каза тя и 
добави: „Десетилетната криза на българ-
ската държавност и още повече кризата 
в българското образование превърна бай 
Ганьо в образ лесен, удобен за подра-
жание и за самоизмерване. Факт е, че 
българското самосъзнание търси изход 
от това свое самоунижение. Създава 
се фолклор, в който бай Ганьо носи 
положителни черти и просто е продъ-
лжение на Хитър Петър... Ето това е 
тъжната истина за лесните идеали, които 
изместват Левски от нашия живот и се 
превръщат в достъпен образец за подра-
жание. А Левски скътваме дълбоко в 
подсъзнанието си и пазим като някаква 
недостижимост, ... „фосил“, който да 
показваме от празник на празник и да 
казваме, че има и нещо друго в нашето 
недавно, което „разтупква нашите 
сърца“, което ни показва, че ние сме 
различни, че бай Ганьо е наша същност, 
но може би временна, може би издреб-
няла и ние чакаме часа на своето възкре-
сение. Само така мога да обясня защо 

огромните противоречия на българския 
живот превръщат Левски в лицето на 
едно общество, което не познава толкова 
дълбоко генезиса на формирането на 
характера на Левски. Ние го познаваме 
преди всичко като героя, съизмерим с 
боговете...“. 

По-нататък в своето изказване тя 
свързва мъжествеността на Левски с тази 
на българския народ и като че ли призо-
вава присъстващите в залата да бъдат 
силни, и в трудните моменти да проя-
вяват своя героизъм. „Всичките големи 
изпитания са само за това да покажем, че 
когато друг в света няма накъде и какво 
да прави, ние можем да оцелеем и да 
победим“.

Г-жа Стоянова детайлно и вдъхно-
вено припомни за биографията и за 
семейството на Левски; за неговото обра-
зование; за замонашването му и полу-
чаване на името дякон Игнатий, като 
направи един изключителен паралел със 
св. свещеномъченик Игнатий Богоносец; 

за заминаването му в Първата българска 
легия в Белград... 

В заключение на своята вдъхновяваща 
лекция Стоянова изтъкна още, че в своя 
кратък земен път Левски се осъществява 
в трите водещи обществени духовни 
роли, които определят прогреса и разви-
тието на българското общество през 
цялото Възраждане. Той е и духовен 
водач, и учител, и революционер и 
през целия си живот не се е отказал от 
нито една от трите функции. Послед-
ната инициация на Левски е да създаде 
тайната българска революционна орга-
низация на територията на България – 
дякон Игнатий се превръща в Апостолът 
Левски. До края на живота си той се бори 
срещу лицемерието, което тя подкрепя 
със следните му думи: „Аз не вярвам на 
думите. Някои се турят за голяма работа, 
но после нищо не правят. Вярвам на 
делата. Аз не слушам какво ми говорят, 
аз първо проверявам човека, па после го 
турям на неговата длъжност“.

На финала отново отправи прекрасни 
думи, които насочват към истински стой-
ностните неща: „Вярвам, че една трезва 
оценка и един нов прочит на неговите 
писма, на неговите завети ще го върнат 
при нас като личност, която  респектира 
с качествата на характера си, защото 
вярвам, че няма лоши общества, има 
лоши индивиди. Когато всеки един от 
нас носи жизнерадостта, устойчивостта, 
моралната категоричност и смиреност на 
Левски няма как като цяло да сме лошо 
общество“. 

Нека всеки от нас си помисли кого 
ще вземе като пример за подражание 
– личност с качествата и характер на 
Левски или унизителния прост бай 
Ганьо.

На г-жа Стоянова изказваме хиляди 
благодарности за вълнуващата лекция 
и с нетърпение очакваме следващата, 
не е важно на коя тема ще бъде, защото 
„Приятно е човеку да живее с подобни 
личности“. Нека добавим, че организа-
тори на проявата бяха Народната библи-
отека „Детко Петров“ и Центърът за 
култура, а тя включваше и прожекция 
на известния филм за Апостола на свобо-
дата „Тайната вечеря на дякона Левски“, 
който последва лекцията.

Д. Х.
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Перспектива 

Изпитах отново 
забравеното чувство 
(или: Изживях ли „дежавю”?) 
Да, аз работя така. Не го правя обаче, 

поради това да „узурпирам приви-
легията” да публикувам такива текстове, 
които в журналистиката обикновено 
се квалифицират като бележки (на 
сръбски език им викат „цртице”), във 
фирма, в която вече работя, съответно 
във вестника, който се нарича „Ново 
Братство”, а поради факта, че само 
искам да се възползвам от правото си, 
от възможността си, която по принцип 
има всеки човек, всеки гражданин на 
тази страна, готов да напише нещо, да 
изрази мнението си и да публикува 
в същия вестник. Следователно, аз се 
възползвам само от принадлежащата ми 
възможност нещо да кажа публично. А 
това право има всеки от нас. Доколкото 
е смислено, ясно, конкретно, културно, 
в унисон с етическите правила, с прави-
лата на разумната комуникация между 
хората..., такъв или какъвто и да е друг 
вид текст може да напише и публикува 
всеки човек, стига да иска, стига да не 
го мързи да пише. Химикалките са тук 
някъде до него, същото е и с хартията, 
може и „Ворлд” да ползва...  

Достатъчно са изреченията за въве-
дението. Може би са и много. За 
какво става дума? За какво бих искал 
да говоря, към коя тема бих искал да 
обърна вниманието ви? Бих говорил и 
написал няколко изречения по темата 
за ваксинирането в Цариброд и Сърбия 
като цяло. Влязох неотдавна в сайта 
Е-управа и изразих желание да се вакси-
нирам срещу коронавируса с руската 
ваксина. Почаках известно време (две-
три седмици), хора от Здравния дом ми 
казаха, че тя може би и няма да стигне 
в Цариброд... Помислих си: Не ми се 
чака прекалено дълго. Нека да ме вакси-
нират с каквато и да било. Лекарите ни 
обясниха, като се изразиха дори и малко 
шеговито - „всички действат”. Влязох пак 
в посочения сайт, преправих, написах, че 

може и с китайската да се ваксинирам. 
И само 2-3 дена след това получих съоб-
щение по мейла и мобилния телефон, 
че трябва да се обадя в един ден за 
ваксиниране в местния Здравен дом. А 
този ден беше неделя. Помислих си: Да 
не е грешка? Неделя е този ден. Но не 
била грешка. В Здравния дом работили, 
съответно ваксинирали гражданите и 
в неделя. Тази неделя, когато ваксини-
рането беше насрочено за мен, дори ме 
извика лично директорът на ведомството 
д-р Роберт Петров да ми съобщи, че съм 
проявил желание да се ваксинирам и че 
трябва да дойда днес. Господи, какъв ред 
в тази страна се установи! Мен, малкия 
човечец и гражданин, потънал в лични 
проблеми до гуша, скромен журналист 
от скромна медия, да ме вика дирек-
торът на ведомството лично, за да ми 
припомни кога ми е редът за ваксини-
ране!!! 

Тази неделя, в която получих първата 
доза на китайската ваксина, по теле-
визията гледах новините и разбрах 
от президента Вучич, че в Сърбия е 
пристигнала и четвъртата ваксина срещу 
COVID-19 – „Астра-Зенека” (произ-
вежда я, както преди това прочетох в 
Интернет) фирма със смесен капитал – 
шведско-британски.  Президентът каза, 
че в целия свят само Сърбия и, струва 
ми се, че каза (ограждам се предвари-
телно, тъй като  нямах възможност да 
следя най-внимателно) Сауди Арабия, 
на гражданите си предлагат четири вида 
виксини. 

Спомних си тези дни, а в контекста 
за процеса на ваксинирането в Сърбия, 
за детските дни, когато си играех по 
улицата с останалите деца. Спомних си 
(като че ли беше вчера), че по време на 
една почивка от игрите (главно ритахме 
топка на малки врати, а вратите ни бяха 
по-големи камъни) си говорихме по 
темата дали ние, децата сме доволни от 

факта, че живеем в тогавашна Титова 
Югославия. Всички бяхме единодушни 
в оценката, че сме доволни, всички 
стигахме до извода, че имаме изключи-
телния късмет, че живеем в една такава 
страна. Едно такова усещане у мен не се 
повтори няколко десетилетия след това. 
Все допреди няколко години, когато 
начело на страната застана Александър 
Вучич. Следователно, след няколко десе-
тилетия отново изпитах вече забравеното 
чувство как е да си доволен, да изпитваш 
късмет, че живееш именно в страната, в 
която живееш. Да се чувстваш превъз-
ходно относно хората, които живеят в 
други страни. 

 Разбирам, на някои това, което 
написах дотук прозвучава (много) пате-
тично, но, нека и те да ме разберет, 
когато казвам, че аз наистина днес 
изпитвам такова едно чувство. Напълно 
осъзнавам, че не във всички области 
и навсякъде е установен ред, какъвто 
по принцип трябва да владее, но знам 
и това, че „е трудно да бъдеш добър 
домакин в разбит дом”, съответно да 
стигнеш да уредиш перфектно нещата 
навсякъде в едно разбито общество, 
каквото беше нашето допреди няколко 
години. 

Не знам, може би има (всъщност, 
когато по-добре си помисля, със сигур-
ност има не малко, а много) хора, които 
не мислят като мен. Но вестникът не е 
мой, а е наш. Всеки може да ме опровер-
гава, да сподели своето размишление, 
което е противоречиво. Нека да запо-
вяда! Може дори да оцени, че напи-
саното е памфлет. Може, защо пък да 
не би можало? Демокрация е, всичко 
може да се каже. Да се каже, но не и да се 
направи. Май нашата трагедия в по-но-
вата история бе предизвикана от факта, 
че не всичко можеше да се каже, но 
всичко можеше да се направи. Включи-
телно и да се краде. Подмолно, коварно, 
с прилагане на (политически) натиск, 
търговия с влияние...

Вижте, аз всъщност в този текст само 
исках да кажа, че ми се стори, че изживях 
онзи психологически феномен, който на 
френски език обикновено се казва (и като 
такъв главно е известен в специализира-
ната, но и в друга литература), „дежавю”, 
съответно – вече видяното.  

Б. Димитров

Босилеград 

Общината 
кандидатства 
с проекти при 
Министерството 
на държавната 
администрация 
и местното 
самоуправление 
Община Босилеград кандидатства с 

4 проекта в конкурса на Министер-
ството на държавната администрация 
и местното самоуправление, които е 
планирано да бъдат  реализирани през 
2021 г.

Общинските служби са изготвили 
необходимата техническа документация 
и са кандидатствали с проекта „Рекон-
струкция на фасадата, монтаж на венти-
лационната система и подмяна на освет-
лението с нови LED лампи в сградата на 
Общинската администрация”. Плани-
раните средства за реализацията на 
този проект са 7 милиона и 142 хиляди 
динара.

Вторият проект е „Въвеждане на елек-
тронна приемна към Общинската адми-

нистрация” и стойността му е 1 милион 
и 157 хиляди динара.

Общината е подготвила и проект 
„Електронно провеждане на сесиите на 
Общинското събрание и Общинския 
съвет”, а планираните средства за реали-
зацията му възлизат на 4 милиона и 891 
хиляди динара. 

Четвъртия проект е „Реконструкция 
на местните некатегоризирани пътища 
в Община Босилеград, повредени от 
проливните дъждове и снеговалежите 
през месец януaри 2021 г”. Въз основа 
на доклада на Комисията за оценка на 
вредите, предизвикани от природни 
бедствия, общината е кандидатствала за 
сума от 4 милиона и 328 хиляди динара, 
които е планирано да бъдат израс-
ходвани за цялостен ремонт на повреде-
ната пътна инфраструктура. 

Даниел Зарев, член на Общинския 
съвет и ръководител по проектите, казва, 
че според конкурса за реализцията на 
всеки отделен проект министерството 
трябва да осигури 95% от планираната 
сума, докато останалите 5% ще бъдат 
финансирани от Община Босилеград.  

П.Л.Р.



26 февруари 2021 година 7
novo.bratstvo.rs

НОВИНИ

Цариброд 

Ваксинирането срещу 
коронавируса върви 
добре 

В изявление за местната телевизия 
директорът на Здравния дом в Цариброд 
д-р Роберт Петров изрази удовлетворе-
нието си от броя на съгражданите, които 
досега са ваксинирани срещу коварната 
болест. Голям брой граждани са приели 
и втората инжекция на т. нар. китайска 
ваксина, съответно ваксината на фирмата 
„Синафарм”. 

Отпреди няколко дни в Здравния дом 
гражданите се ваксинират и с ваксината, 
чийто производител е американската 
фирма „Файзер”. 

Д-р Петров похвали съгражданите си 
за интереса, който досега са проявили 
за ваксинирането. Каза, че през послед-
ните няколко дни броят на прегледите 
в ковид-амбулаторията се е увеличил, а 
с малко се е увеличил и броят на паци-
ентите, които са с положителен тест за 

коронавируса – по няколко всекидневно.  
Сподели, че здравните работници 

във ведомството вече са поизморени 
и апелира към гражданите да спазват 
предпазните мерки, като по този начин 
да помогнат, както на себе си, така и на 
медиците. 

Нека да отбележим личното ни 
репортерско впечатление, че дисципли-
ната сред гражданите на Царибродско 
относно предпазването от коронави-
руса напоследък сякаш малко поот-
слабна, особено при младите. Това стана 
очевидно по време на празничните дни 
по случай Деня на държавността на 
Сърбия, когато забелязахме, че младите 
царибродчани се събираха в отделни 
питейни заведения в немалък брой. 

Б. Димитров

Започна фаза 4 от 
ваксинацията срещу 
COVID-19  в Р България
Процесът на ваксинирането срещу 

короновируса в Бългрия се засилва. 
5 пункта за ваксиниране са разкрити на 
територията  на УМБАЛСМ „Н.И.Пи-
рогов” в София. Зоните са в готовност да 
поемат  желаещите да се имунизират в 
масовата фаза на процеса.  Разкриването 
на 318 временни имунизационни пунктa 
в лечебни заведения и регионални 
здравни инспекции в цялата страна стана 
със заповедта на министъра на здравео-
пазването проф. д-р Костадин Ангелов в 
началото на седмицата. 

Премиерът на Р България Бойко 
Борисов каза, че иска всеки ден да бъдат 
ваксинирани минимум 10 000 души. 
На работно съвещание с Националния 
оперативен щаб премиерът Борисов 
разпореди да бъде осигурен «зелен 
коридор» за всички желаещи да се вакси-
нират. Премиерът каза, че мерките в 
България няма да се затягат, въпреки 
леко покачване на броя на заболелите. 
По създадената организация за ваксини-
ране, ще бъде възможно да се ваксинират 
от 50 хил. до 100 хил. души на ден. Но 

темпът на ваксининацията ще зависи не 
само от броя на желаещите да се вакси-
нират и създадената организация за 
ваксинация, а и от доставките на ваксини 
в страната.

Според плана на ваксинирането, 
България е в момента в 4-та фаза, но 
премиерът Борисов каза, че всеки, който 
иска ваксина срещу коронавируса, може 
да я получи по време на четвъртата фаза. 
Целта е процентът на ваксинираните 
граждани да скочи и да бъде по-голям 
щит от вируса.

25 400 от ваксинираните са с две дози, 
90 000 имат само по една поставена, а 
само днес се очаква да бъдат ваксини-
рани около 10 000 души.

Предстои пристигане на нови дози от 
оксфордската ваксина „Астра Зенека“ до 
края на февруари, а над половин милион 
дози през март.

Освен на място, желаещите да се 
ваксинират могат да се запишат и 
по телефон, а от март месец ще бъде 
възможна и онлайн заявка.

С.Дж.

България разработи 
ваксина срещу Ковид-19
Директорът на Института по микро-

биология към Българската академия 
на науките (БАН) проф. Пенка Петрова 
съобщи, че България е разработила 
прототип на ваксина срещу Ковид-19.

- Сега са необходими средства, за да се 
произведат повече модели, които да се 
тестват и срещу миши модели, подчерта 
тя пред българските медии. 

Българската ваксина срещу корона-
вируса се разработва в Института по 
микробиология „Стефан Ангелов”, а 
частично е финансирана и от Института 
„Пастьор” в Париж. 

В момента в света е развит 141 
прототип на ваксина срещу Ковид-19.

С. Бойкова

Сърбия ще произвежда 
ваксини срещу Ковид-19
Сърбия ще започне производство 

на руската ваксина Спутник V, това 
стана ясно, след като делегация от руски 
експерти посети страната през средата 
на февруари и оцени, че има техноло-
гични възможности за реализация на 
тази дейност. Производството ще се 
осъществява в две фази – първата може 
да започне след два до три месеца, а 
втората в рамките на седем до девет 
месеца, съобщи републиканското прави-
телство. 

Според президента Александър 
Вучич страната ще може да произведе 20 
милиона дози от руската ваксина. 

-Имаме нужда от пет до шест 
милиона, а останалите могат да бъдат 
продадени в региона, добави той. 

Според държавния глава Сърбия 
е подписала споразумения за над 10 
милиона дози и до момента е получила 
около два милиона дози. В страната са 
ваксинирани 1,5 милиона души. 

С. Бойкова

Без PCR-тест за ученици и 
студенти от Сърбия, пътуващи 
до България с цел обучение
Министърът на здравеопазването 

на Република България проф. 
Костадин Ангелов издаде  заповед, с 
която за учениците от Сърбия и други 
съседни страни на източната ни съседка, 
пътуващи всекидневно или най-малко 
веднъж седмично до България с цел 
обучение, отпадна изискването при 
влизане в страната да предоставят доку-
мент, доказващ отрицателен  PCR-тест, 

съобщиха от българското Министерство 
на здравеопазването.

В заповедтта са посочени и гранич-
ните контролно-пропусквателни 
пунктове, през които учениците и 
студентите могат влизат в България, сред 
които са и ГКПП „Връшка чука“ и ГКПП 
„Калотина“.

С. Бойкова
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В царибродската галерия 

Мича Митич се представи 
с изложба на икони
Царибродският художник Мича 

Митич неотдавна представи пред 
любителите на изобразителното изку-
ство в родния град иконите си и копиета 
на фрески, изработени във византийски 
стил. 

Той е преподавател по изобразително 
изкуство в местното основно училище. 
Специалист е с академично образование 
за сътворяване на този вид изобрази-
телни произведения, макар че рисува и 
други мотиви – портрети, натюрморти 
и др. 

Експозицията пред реномиран брой 
посетители (очевидно бе, че цари-
бродчани усещат жажда за културни 
прояви) откри Донка Стоянова Нико-
лова, преподавателка по български език 
и литература от България, която от 
няколко години е в Цариброд с мисията 
да помага на местните учебни заве-
дения при провеждането на процеса по 
обучение на български език, но твърде 
радушно откликва на поканите да 
помогне на всички, които се нуждаят от 
нейното респектиращо езикознание, а 
има време, воля и ентусиазъм да участва 
дейно и в културния живот на градчето. 
Николова оцени, че „в иконите на Митич 
има нещо специално, нежно, добро-
душно и колоритно, меланхолично, 
като следа от натюрмортите, портре-
тите и абстрактните композиции, които 
автора по-рано е работил, в резултат на 
което образите на неговите светци стават 
по-близки на всеки от нас, докато него-
вите икони стават специални и узна-
ваеми и без неговия почерк.” 

По случай изложбата на Митич бе 
публикуван каталог, в който оценката си 
за неговото творчество дава и известният 
царибродски интелектуалец Елизабета 

Георгиева. В него тя межу другото казва: 
„Митич показва каква сила има вярата и 
колко тя е могъща. За това говорят обра-
зите на светците от иконите и умелите 
ръце на живописеца, който си играе със 
светлостта и тъмнината чрез багрите и 
умело вплита силата им в очите на свет-
ците, които говорят с духа на вярата. 
Всяка икона на Митич показва до каква 
степен под ореола на православието, 
от тамяна и облаците, от едната вяра 
и едното име, Господа, от люлката на 
милосърдието и богобоязливостта се 
издига силното православие”. 

В галерията са експонирани 30-ина 
творби на Митич. Изложбата ще бъде 
открита още 10-ина дни. 

Б. Димитров

Цариброд 

Местното самоуправление 
подари книги на учебните 
заведения
По повод Деня на държавността на 

Сърбия представителите на мест-
ното самоуправление в Цариброд – 
кметът д-р Владица Димитров и пред-
седателят на Общинския съвет Зоран 
Джуров, подариха на двете местни 
учебни заведения по 10 екземпляра на 
монографията „Сръбските великани 
на държавността”, автор на която е 
Милутин Тасич. Книгите са предназна-
чени за училищните библиотеки. 

В изявление пред местните медии 
водачите на местното самоуправление 
между другото посочиха, че една от 
целите им е била да изненадат приятно 
представителите на училищата. Дирек-
торът на Основното училище „Христо 

Ботев” Катарина Симеонова сподели, 
че подаряването на книгите е още едно 
доказателство, че местното самоуправ-
ление подкрепя работата на училището 
във всяко едно отношение и е готово да 
обогатява, облагодарява и помага рабо-
тата на заведението с цел условията за 
учебната дейност в него да стават все 
по-добри. Директорът на Гимназията 
„Св. Св. Кирил и Методий” Братислав 
Стаменов каза, че книгата представлява 
изключително четиво за учениците. От 
книгата ще могат да черпят доста инфор-
мации преди всичко тези, които изготвят 
семинарски и абитуриентски работи по 
тази или сходни теми. 

Б. Димитров

С решение на ОС в Цариброд 

Албена Милева нов и.д. 
директор 
На последната сесия на Общинския 

съвет в Цариброд бе взето решение 
за нов изпълняващ длъжността директор 
на Народната библиотека „Детко 
Петрво” да бъде назначена Албена 
Милева. Милева е завършила българска 
филология в Р България, а от няколко 
години е заета в библиотеката.

Доскорашният и.д. директор на 
библиотеката Трендафил Петров подаде 
оставка. Петров на този пост бе назначен 
след като в края на миналата година 
почина дългогодишният директор 
ведомството Ясминка Манчева. 

Б. Димитров 
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В Звонска баня 

Ще се строят два хотела 
Електронният портал ФАР тези дни 

публикува ексклузивна инфор-
мация, която до голяма степен зарадва 
жителите на Звонска баня, село Звонци 
(в рамките на което банята фигурира 
като селище), целия Звонски край, но и 
всички добронамерени и положителни 
хора в тази част на страната. Колегата 
от медията Слободан Алексич разго-
варял с директора на фирмата „Ел Греко 
ДМГ ДОО – Звонска баня” Саша Костич, 
който му разкрил плановете на фирмата 
за изграждане не на един, а на два хотела 
в този балнеосанаториум. 

Фирмата бе сформирана преди 
известно време от собственика на няко-
гашния хотел „Мир” и принадлежащите 
му площи (включително и басейните) 
Тони Гърчев, бизнесмен по потекло от 
Макединия, който немалкия си капитал 
е придобил, работейки в Запада. 

Костич споделил, че фирмата започ-
нала процедура за придобиване на стро-
ителни разрешения и отправила иск до 
органите на местното самоуправление в 
Бабушница за определяане на условия за 
изграждане на обектите. Според думите 
му най-напред ще се строи нов хотел, 
северно от вече съществуващия (койтo 
всъщност е само руина), съответно на 
мястото, в което сега се намират стари и 
вече развалени вили за отдих, които ще 
бъдат бутнати. Според предварителните 
планове новият хотел би трябвало да 
заработи в началото на туристическия 
сезон през 2022 г.  Ще има четири етажа, 
36 стаи с по две легла, ресторант, ще е с 

категорията „три звезди“... Най-вероятно 
ще се нарича „Мир 2”. 

Вторият хотел ще се изгради на 
мястото, на което се намират руините от 
сегашния. Специалисти от Строителния 
факултет в Ниш преценили, че не би 
било удачно старият хотел да се ремон-
тира, предвид, че основните му стлъбове 
не са достатчъно сигурни, а на места са 
с развалена арматурата. Поради тази 
причина хотелът ще бъде сринат, докато 
върху основите му ще се строи нов. Той 
ще бъде с мощност най-малко 250 легла, 
ще разполага със закрит басейн, спа и 
уелнес център, ще бъде категоризиран с 
категория „четири звезди“... Хотелът ще 
се нарича също както и съществуващия 
на това място преди него – „Мир”.  

В целия комплекс от двата хотела 
и басейните в Звонска баня, изтъкнал 
пред посочената медия Саша Костич, 
бизнесменът и инвеститор на проекта 
Тони Гърчев бил готов да вложи около 10 
милиона евро. Добавил, че когато всичко 
бъде завършено, там ще работят между 
80 и 100 работници. 

Като особено положителен факт 
Костич посочил, че община Бабушница 
проявила желание да изготви проект 
за водопроводна и канализационна 
системи за цялото селище Звонска баня. 

Нека да напомним, че от срутването 
на хотел „Мир” изминаха около 15-ина 
години. Тогавашният наемател под пред-
текст, че ще го ремонтира и че (уж) съще-
ствува заплаха основите му да отслабят 
и обектът, както говореше тогава, да се 

търкулне надолу по стръмнината, всъщ-
ност го развали, като извади цялата 
дограма и от обекта останаха само голите 
бетонни стени. 

От какво значение е този обект за 
целия Звонски край май е излишно да се 
говори повече. Докато той съществуваше 
и работеше, местното население имаше 
къде (и на кого) да пласира селскостопан-
ските си продукти – месо, мляко, сирене, 
ракия... Много младежи и други трудо-
способни лица от този край намираха 
поминък за себе и семействата си, рабо-
тейки в този туристически обект. 

Доколкото се реализират плановете на 
бизнесмена Гърчев, а няма причина да не 
стане така, както е запланувал, тъй като 
същестува воля на местното самоуправ-
ление в Бабушница, както и на самата 

държава да му помогнат, инвестицията 
може до огромна степен да ревитали-
зира в много отношения целия Звонски 
край. В този случай би трябвало да се 
очаква и недвижимите имоти не само в 
Звонска баня, но и в целия този край, а 
вероятно до определена степен и в селата 
в мерата на Царибродска община, които 
са в близост до Звонска баня (Трънски 
Одоровци, Искровци, Петачинци, Куса 
врана...) да станат по атрактивни и вслед-
ствие на това да поскъпнат. 

Нека накрая да напомним и за това, 
че президентът на Сърбия Александър 
Вучич нееднократно е казвал, че тази част 
на Сърбия, която обхваща Звонска баня 
и дефилето на Ерма, е най-красивата в 
цялата страна. 

Б. Димитров

С решение на царибродския кмет 

Временно „стоп“ за 
подаване на заявки за 
енергийната ефикасност   
На сайта на Община Цариброд преди 

броени дни осъмна съобщение, 
според което спира да тече срокът за 
подаване на заявки за конкурса за съфи-
нансиране на дейности свързани с енер-
гийното саниране, с които се намалява 
използването на енергийните източници 
за отопление на жилищните обекти. 
Конкурсът, който бе публикуван на 30 
декември миналата година, прекъсва да 
тече до крайно разпореждане, поради 
обработването на досега пристигналите 
заявки и проверката на баланса на оста-

налите средства, заделени за целта. 
Съобщено бе и това, че за евентуал-

ното продължаване на конкурса обще-
ствеността ще бъде навременно инфор-
мирана чрез сайта на общината. 

От написаното се стига до извода, че 
гражданите на Царибродско са просле-
дили конкурса с огромен интерес и 
масово са се отзовали, подавайки заявки 
за съфинансиране на енергийната 
ефикасност на обектите, в които живеят. 

Б. Димитров
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На театралната сцена в Цариброд 
през този и следващия месец 

Съкратено 
издание на 
БТФ 
Поради пандемията и извънредната 

ситуация в Цариброд миналата 
есен не се проведе представителната 
местна културна проява „Балкан театър 
фест”, в резултат на което дейците от 
местния Център за култура решиха през 
този и следващия месец на  театралната 
публика в града да предоставят удовол-
ствие, като организират едно, както го 
нарекоха, съкратено издание на фести-
валa. 

В сряда на 24 февруари на сцената се 
представи Народният театър от Пирот 
с пиесата си „Как подготвяхме Госпожа 
министершата”, режисьор на която е 
Спасойе Ж. Марович. 

Днес на 26 февруари театралната 
трупа „Артиста” от Пожаревац ще 
изнесе спектакъла „Блян за Милена”, 
който на сцената е поставила Йелена 
Богавац. 

Домашният театър „Христо Ботев” 
ще се представи в понеделник на 1 
март с последната си подготвена пиеса 
„Лъжецът”, режисьор на която е 
Слободан Алексич. 

На 23 март на сцената ще излязат 
артистите от нишкия театър „Свитци”, 
които ще се представят с пиесата си 
„Великден на Моглен”. Режисьор на тази 
театрална творба е Деян Цицварович. 

В рамките на това издание на „Балкан 
театър фест” вчера на 24 февруари 
белградският театър „Хайде, зарадвай 
ме” изнесе детската пиеса „Свят на 
приказките”. 

Б. Димитров

Допитване сред босилеградските зрелостници

Най-привлекателни са 
компютърните науки
Община Босилеград със съдействието 

на Гимназията и тази година орга-
низира допитване сред абитуриентите 
относно продължаване на образованието 
им. Данните от попълнените въпро-
сници сочат, че и тази година почти 
всички четвъртокласници планират да  
продължат образованието си в някой от 
университе в Република България, а от 
общо 44-мата анкетирани почти 70% са 
се определили за компютърни науки и 
информатика, следват интересуващите 
се от медицина, педагогика, икономика 
и др.

- Данните от допитването общината 
ще изпрати до Министерството на обра-
зованието и науката на Р България, с 
цел да бъдат взети предвид желанията 
на бъдещите кандидат-студенти при 
разпределянето на места по определени 

специалности за записване на студенти 
от български произход от Сърбия през 
учебната 2021/2022 година, казва зам.-
кметът на Община Босилеград Стефан 
Стойков. 

От правото си да се запишат в българ-
ските ВУЗ-ове по Постановление № 103 
освен завършлите средно образование 
от Босилеград, през следващата учебна 
година планират да се възползват и десе-
тина наши сънародници, които живеят, 
или са завършили средно училище във 
вътрешността на Сърбия. През след-
ващата учебна година в българските 
ВУЗ-ове ще кандидатстват и десетина 
лица за придобиване на магистърска 
степен или докторантура.

- От името на Община Босилеград за 
пореден път изказвам голяма благодар-
ност към институциите на Република 

България за грижата им за записване на 
нашите кандидат-студенти, за осигурява-
нето на стипендии и квартири в студент-
ските общежития, изтъкна Стойков и 
подчерта, че от миналата година те са 
освобдени и от плащане на семестри-
ални такси.

Той изтъква, че от своя страна 
Община Босилеград и тази година ще 
оказва безплатна логистична помощ 
и съдействие на всички кандидат-сту-
денти от Босилеград и от вътреш-
ността на Сърбия, които възнамеряват 
да се запишат в някой от ВУЗ-овете в Р 
България. Логистичната помощ подраз-
бира осигуряване на безплатни учеб-
ници по български език и история за 
подготовка на кандидат-студентския 
изпит, безплатни обучения и подготовки 
преди кандидат-студентския изпит, 
помощ при осигуряване на необходи-
мите документи за записване и др.

Зам.-кметът посочва, че нашата 
община и тази година ще предоставя 
логистична помощ и на кандидат-сту-
дентите, които възнамеряват да следват в 
някои от университетите в Сърбия.

П.Л.Р.

Сесия на ОС в Цариброд 

Приети отчетите за 
работа на няколко 
ведомства за 2020 г. 
Общинският съвет в Цариброд 

миналия петък проведе 5-ата си 
сесия, на която бяха разгледани 30-ина 
точки от дневния ред. 

Приети бяха отчетите за работа с 
финансовите отчети за миналата година 
на: Историческия архив в Пирот (което 
ведомство е от окръжно значение и 
Община Цариброд съфинансира рабо-
тата му), Спортно-туристическия център 
„Цариброд”, Народната библиотека 
„Детко Петров”, Общинската органи-
зация на Червения кръст и местния 
Център за култура. 

Прити бяха и: Отчетът за работата 

на Щаба за извънредни ситуации за 
миналата година, Оперативният план 
за защита от наводнения в Царибродска 
община за води от втори ранг за 2021 г. 
и Отчетът за работата на общинската 
администрация. 

Сесията протече без дискусии до 
последната точка от дневния ред 
(„въпроси и инициативи на съветници”), 
когато представителят на ГГ „Феникс” 
Милко Соколов изнесе куп обвинения за 
сметка на зам.-кмета на общината Зоран 
Геров и от името на групата предяви иск 
за неговата смяна. 

Б. Димитров

Подготовки за новото 
предаване на български език по 
РТС

Екип на 
РТС посети 
Босилеград

В рамките на подготовките за възобно-
вяване на предаването на български език 
в ефира на  Радио-телевизия Сърбия 
тези дни Босилеград посети екип на 
държавната телевизия от редакцията в 
Ниш, в която бяха технически оператори 
и журналисти. 

Екипът посети редакцията на „Нова 
Радио-телевизия Босилеград“, където 
на място се запозна с техническите 
и кадрови потенциали на медията, а 
имаше среща и с кмета Владимир Заха-
риев и председателя на НС на българ-
ското национално малцинство Стефан 
Стойков. 

Възобновяването на информаци-

онното предаване на български език в 
ефира на държавната телевизия след 
пауза от двадесет и две години бе дого-
ворено на  неотдавнашната среща на 
кмета Захариев и председателя на НС 
Стойков с генералния директор на Ради-
о-телевизия Сърбия Драган Буйошевич. 
Тогава бе уточнено, че предаването ще 
се излъчва един път седмично - в петък 
след 15 ч. по Втората програма на РТС. 
Времетраенето на предаването ще е 15 
минути и ще включва актуални теми, 
информации, репортажи... от Босиле-
град, Цариброд, Бабушница, Иваново, 
Сурдулица, Враня, Ниш и други места 
в Сърбия, където живее компактно 
българско малцинство. 

Планирано е новото предаване 
съвместно да подготвят журналисти от 
Босилеград и Цариброд, така че наскоро 
екип на РТС ще посети и Цариброд. 

П.Л.Р.



26 февруари 2021 година 11
novo.bratstvo.rs

СПОРТ

Скръбна вест
На 22 февруари почина 

ДРАГАНА ЙОВЕВА, 
преподавателка по сръбски език в пенсия 

(1931- 2021)
Добрите хора не умират, те винаги оставят 

светла диря и честен път, по който да вървим. 
Винаги в сърцата си ще пазим от забрава 

хубавите спомени за теб и за добрините ти, с 
които ни даряваше!

Поклон пред светлата ти памет!
От твоите най-близки  

Тъжен помен 
Изминаха ЧЕТИРИ ГОДИНИ, откакто ни 
напусна нашият мил баща, тъст и дядо 

БОГДАН МИХАЛКОВ 
Вечно ще помним делата, които стори 

за нашето добро! Благодарни сме ти за 
това! 

Почивай в мир! 
Дъщерята Мария, зетят Тодор и внучките 
Александра и Наташа със семействата 

си

Цариброд - Спортни новини

Баскетбол
Първа регионална баскетболна лига 

„Изток“ (плейаут)
ПОБЕДА ЗА БАСКЕТБОЛИСТИТЕ 

БК ,,ДИМИТРОВГРД“  – БК „РЪТАН“  
(Болевац)   84  :   68 (29: 29, 19: 12, 15: 8, 21: 
19)

В мача, изигран в спортната зала 

,,Парк“ без присъствие на зрители, цари-
бродските баскетболисти стартираха с 
победа в плейаутите. Най-резултатен бе 
Страхиня Станкович с 27 точки. В след-
ващя кръг баскетболистите на „Дими-
тровград“ ще гостуват на „Топличнин“ в 
Прокупле.

Тенис на маса
Елитна лига на Централна Събия (А 

група - 12 кърг)  „Елид“ – „Цариброд“ 3 
: 4

Отборът по тенис на маса „Цариброд“ 
извоюва победа в мача, изигран в Гаджин 
Хан срещу „Елид“ (Долни Душник). Две 
победи извоюва Александър Соколов, 

една - Ненад Стоянов, а двамата спече-
лиха и решаващата точка в мача на 
двойки.

В 13-ия кръг „Цариброд“ ще е 
домакин на „Топ спин“ от Враня.

А. М. 

Лека атлетика
„Лъвски скок – Цариброд 2021“
Най-добра Селена Стаменов 
АК „Балкан“ под патронажа на 

Община Цариброд за трети пореден 
път организира „Лъвски скок“ - турнира, 
който се провежда по повод отбеля-
зването на годишнината от гибелта на 
Апостола на свободата Васил Левски.

Поради обстановката с коронавируса 
в тазгодишното мероприятие участваха 
само лекоатлети от АК ,,Балкан“, които 
се състезаваха в две дисциплини - скок на 
дължина от място и висок скок.

В най-силната дисциплина - висок 
скок за девойките младша възраст, побе-
дител стана Селена Стаменов, която 
скочи 140 см, последваха я Яна Борисов 
(135 см) и Стефани Илиев (125 см). При 
пионерките най-успешна бе Наталия 

Чирич, втора - Йована Ивкович и трета 
- Ива Мицев. Маша Милич бе най-добра 
при младите пионерки, след нея се наре-
диха Лена Петрович и Лана Димитров.

В дисциплината скок на дължина от 
място за момичета до 11 години класа-
цията бе следната: Анжела Соколов, 
Лола Борисов, Неда Марков и Симона 
Михаилов, а при момичетата до 10 
години: Стефани Йованович, Ивона 
Асенов, Дуня Петрович. Сред момчетата 
до 10 години най-добре се представиха: 
Петър Чирич, Ягодин Чирич и Матея 
Иванчев.

Купата за най-добра състезателка на 
турнира получи Селена Стаменов. АК 
„Балкан“ награди Яана Борисов за най-у-
спешна състезателка през 2020 година.

А. М.

Тенис на маса
Босилеградчани надделяха над 
лидера „Власина” с 4:3

„Младост“ спечели с 4:3 срещу лидера 
във временното класиране „Власина” 
в 12-ия кръг на „Качествената лига А 
на Асоциацията по тенис на маса в 
Централна Сърбия” и записа трети успех 
от началото на първенството. 

В изключително интересния двубой, 
който през уикенда се изигра във 
физкултурната зала на ОУ „Георги 
Димитров” в Босилеград, две победи за 
домакините спечели Преслав Пиперов, 
една добави Лука Николов, а двама 
съвместно триумфираха и в мача на 

двойките. 
Не скривайки задоволството си от 

постигнатия успех срещу най-добрия 
отбор в лигата, треньорът на «Младост» 
Никола Талески подчерта, че възпитани-
ците му са показали изключително каче-
ствена игра и огромно желание, което е 
било решаващо за спечелвнето на побе-
дата в тази среща. 

В следващия кръг „Младост” посреща 
отбора «Антиспин» от Ниш. 

П.Л.Р.
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Манчин рабуш 

Дойдо до гениялно 
решенье за одържаванье 
на дистанцу - бъздим на 
бели лук! 

Здравейте, драги братстваджийе! 
Те, пак да ви се явим, да видите да 
съм яоще жив. Некои мож и да не 
обичаю що йе тека (що съм йоще 
жив, де!), ама они мож само да ми 
плюну под прозор. Короната и 
далье ме забриньава, унукат каже 
да йе приявил мене и бабичкуту по 
Интернет да примимо вакцинуту, 
ама, те, не ни окаю йоще. Я незнам що 
йе тека, поче да сумньам да и за тую 
работу требе да се вачаю врзкье, ама 
не могу да твърдим. Немам докази, 
що кажу тия що су правничкьи 
по-потковани оди менe. 

Водим рачун кво праим, с народ 
много не се мешам, нит ми некой 
дооди дом, нити па я при некога идем. 
Само до продавничку, та си купим 
лебац, млекце, сиренце, месце..., и у 
рикверц. Излезнем додуше чат-пат 
та се поразодим по чаршиюту, ама 
гледам да се не доближавам много 
до човеците, а ка ми некой приде 
по-близка, одма га предупреждавам с 
думете: „Беге, бе, по-далеко оди мене!”

Съга, че ви признаем кво у заднье 
време работим, та си праим две 
добра одйеднушка - ручам ко луд 
бели лук, кой ем йе добар за здрав-
льето, ем па ка излезнем да одим по 
чаршиюту човеците бегаю од мене 
не на два метра, него – усвет! Не да се 
осечам на бели лук, него – бъздим! Ка 
минем до некои човеци у чаршиюту, 
а найел съм се бели лук, често пути 
чуйем следният коментар: „Тия се па 
напльещал бели лук ко свиня!” Некои 
дори ме и напцую: „Бем ти будалу!”, 
кажу и после плюну наземи. Ама я се 
не лютим, йербо видим да ми йе гени-
ялният проналазак за одържаванье 
на физичку дистанцу упеял у потпу-
ности. Доримка ми кьев ка чуйем 
човеците тека да пърпньу.  

Иначе, дома с бабичкуту по цел 
дън зяпамо у телезорат. Скарамо 
се чат-пат кво че гледамо. Я би да 
пратим докуде се стиже с коронуту, 
а она нема-нема па се упищи: „Мани 
се, бе, оди тую корону! Че ни поша-
шаве с тую корону, че полудейемо 
оди ню!” Она углавном оче да гледа 
турскьете серийе, у койе нема нища 
поучно, него има само йедно завику-
ванье. Те Мурат се залюбил и мукуйе 
за Мирсаду, те Емина се залюбила и 
мукуйе за Едина, те... Изузетак йе само 
доктор Бранимир Несторович, койег 
мойта бабичка млого обича и ка се он 
появи на телевизиюту, а това, ко що 
веч знайете и сами, се дешава млого 

често, она се само смишка, упива сваку 
думу кою докторат каже, у станье йе 
доримка ко Радован Трекьи главуту 
да си завре у телевизорат и само ока 
по мене: „Окьути се, бе, окьути се, не 
орати нища, не галами, очу да чуйем 
кво че докторат да рече, нема тебе да 
те слушам!” Дали докторат говори 
за коронуту или йе на „дневен ред” 
некоя друга тема, за мойту бабичку 
това нейе важно. Млого ньу йе симпа-
тичан. А новинарете си караю нови-
нарскуту – да би си зарадили днев-
ничкьете и да би било що повише 
скандалозно, само окаю докторатога и 
му поставльаю най-безвезна питаньа. 
А на ньега кока и одговара да буде у 
центру пажнье и ньим пристаньуйе. 
Ньекньа йедна млада новинарка 
га пита кве жене обича, а он че ньу 
одговори: „Па, я обичам жене койе 
су – мачкасте!” Я се шегуйем, а мойта 
бабичка се, що се обично каже, топи 
од милину и уживанцию, и понавля: 
„Гле що йе паметан, гле що йе 
паметан...”

Е, ка су у питаньу серийете, я 
незнам, не могу да разберем кво се 
това дешава с женете, та толко млого 
гьи обичаю, макар че у ньи се само за 
любов говори. Мойта бабичка често 
пути и вика ка гледа тейе сапунице. 
Узела си кърпицу, усмърца, брише си 
сълзете, усмърца, брише си сълзете..., 
и тека све док серията не завърши, а 
понекигаш вика и по неколко сати 
кига серията завръши. Я съм ньу 
млого пути говорил: „Мани се, бе, 
моме, оди тейе гьаволийе, ква любов, 
кви бакрачи, видиш ли да више никой 
никога не йе....., свак гледа нещо да 
ушикьари. Тия що тейе серийе прае, 
свесно играю на тую карту да сте ви 
женете глупаве и да че гьи гледате, та 
рекламете що се пущаю по време на 
паузете да су по-скупе.” Йедно време 
ньу чък поставльао тия въпрос: „Ти 
мене стеше ли да узнеш навремето 
ако не бео имал кукьу, ако не бео 
заможан? Я йесте да бео млого убав 
ка бео млад, ама чисто од любов да ме 
узнеш, не би могъл да си замислим. 
Да съм бил убав, ама сиромашан, 
веруйем да ме не би ни погледала. 
Имала си интерес да ме узнеш и 
затова си пошла за мене, нали тека?” 
А она ме гледа, гледа, върти с главу 
и каже: „Ма, мани се, бе, не лупе 
глупости, ти тейе работе не можеш 
да схватиш!” Да, мислим си я, това 
йе виша математика, па не могу да 
схватим. 

 [ Ако душата на човека е безтленна и безсмъртна, 
с какво може да се заплаши?

 [ Водата е питие без цвят, без вкус, без мирис и без 
промил алкохол. Защо тогава я пият толкова?

 [ Когато синджирът се затвори, не се знае коя 
е била първа, а коя последна...халка.

 [ Най-трудно зараства раната, нанесена от езика.
 [ Пусни будалата да приказва, може би ще каже и нещо умно.
 [ Птиците не различват човека от плашилото.
 [ Извоюва своята свобода и й стана роб.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Сечам се преди доста године беше 
гледала некакву шпанску серию у 
кою исто само се беоше завикували 
за любов. Те тая обичала тога, ама он 
не ньу върнул с любов, те тия обичал 
тую, ама она па отишла с другога, та 
га подгазила, а он, сирома, остал да си 
мукуйе. И само йедно завикуванье за 
жену или за мужа, да не кажем заву-
куванье за.., за...,  уствари болье това 
да не кажем тека явно, йербо мож 
да изпадне млого вулгарно, а я имам 
информацию да мойту рубрику у 
„Ново Братство” и деца чету, ама ви се 
сечате кво съм стел да кажем, односно 
на кво съм мислил, нали? Е, мойта 
бабичка, коя тъгай не беше бабичка, 
него жена у зреле године, ка гледа тую 
шпанску серию, вика, завалия, вика, 
вика... Рашрафи се од виканье. А я 
ньу думам: „Води рачун, моме, немой 
да ти стане лоше, я требе ютре да те 
водим по докторйе, нема кой друг. 
Немой на мене да засир... животат.” И 
гьу питуйем: „Де ми речи кво йе съга 
толко жално у тую серию, та толко 
викаш?”. А она че ми рече: „Ама, 
те тия с мустаците, Педро, се толко 
млого залюбил у, е тетую, буцкастуту 
Емануелу, и гьу толко млого обича да 
се блокирал и не може да гьу оноде. 

Не йе ли жално, Манчо?”, и настаи 
да вика йош повише. А я чисто да 
би гьу некако стукнул да престане да 
вика, ньу одговори: „Ма, лъжу, бе! 
Лъжу да би ложили вас, женете. Те я 
тебе исто те млого обичам, ама могу 
да те онодем. Те съга да те докачим, 
имало би да те сцепим ко свиня 
джак!” Бабичката ка това чу направо 
побесне и се удзре у мене: „Мърш, 
мърш, гьубре йедно, ти да ме толко 
млого обичаш, ко що Педро обича 
Емануелу, не би говорил тека! Ти да 
ме стварно толко млого обичаш и 
ти би бил ко Педро.” А я, сирома, си 
само помисли: Що ли ми па би зор 
да кажем нещо? Или, ко що каже 
народат, „напраи добро, изедж го....” 
Йош па да будем ко Педро!!! Добро у 
целуту приказку за мене испаде само 
това що се тия заплес, да не речем 
глумац, у сериюту окаше бъш тека – 
Педро! Я да се беше окал, примерно, 
Педеро, или Пешко, или Пеша, 
или...!?!

Айде уздравлье и се пазете од коро-
нуту, ко що се пазим я! Йош малко йе 
остало до моментат ка че се отървемо 
оди тую белю! Вальда!?! 

Ваш Манча


