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Босилеград 

Влошена епидемиологичната 
ситуация

През последните две седмици епиде-
миологичната ситуация в Босилеградска 
община се влоши. Увеличен е броя на 
пациентите в ковид амбулаторията, 
както и броя на заразените. В някои дни 
е имало и по десетина положителни 
проби за ковид - 19, а на 22 март са реги-
стрирани 24 новозаразени.  

Според неофициални информации 
заразените са с по-леки или средно 
тежки симптоми, а само едно лице е 
закарано на лечение във вътрешността. 

Кметът и комендант на Общинския 
щаб за извънредни ситуации Владимир 
Захариев казва, че щабът от своя страна 
предприема всички противоепидемични 
мерки за предотвратяване на разпро-
странението на вируса и че екипи от 
публичните предприятия  ежедневно 
вършат дезинфекция на всички обще-
ствени обекти и на входовете на жилищ-
ните кооперации.

За пореден път той апелира към граж-
даните да се държат отговорно, да носят 

маските и предпазните щитове, които 
им е предоставила oбщината, да спазват 
лична хигиена и физическа дистанция 
и да се ваксинират, понеже това е един-
ственият начин да предпазим себе си и 
другите от вируса, изтъкна той. 

В босилеградския Здравен дом е в 
ход и процедурата по ваксиниране на 
гражданите срещу ковид - 19. Захариев 
изтъква, че oбщината продължава да 
предоставя помощ на гражданите при 
регистрацията за имунизация чрез уеб 
сайта „Е - администрация”, а за жите-
лите от селата осигурява транспорт до 
Здравния дом и обратно. 

П.Л.Р. 

Стефан Стойков участва 
в Обществения диалог за 
стратегията на развитието на 
образованието в Сърбия до 2030 г.

Окръжното състезание по 
български език ще се проведе 
отделно във всички училища

Дано се завърнем в нашата 
сграда до 24 май ЕХ, ТАЯ ДЪРЖАВА! 
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По-строги 
ограничителни мерки 
в Р България
Според новата заповед на здравния 

министър проф. Костадин Ангелов 
в Р България са въведени по-строги 
ограничителни мерки. Заповедта влезе 
в сила на 22 март и ще продължи 10 
дни. Мерките са въведени заради увели-
чаващите се случаи на пациенти в 
болниците, както и на положителните 
проби на коронавирус в последните 
три седмици. По думите на здравния 
министър 10 дни е минималният срок, 
за който се очаква да даде резултат. Той 
заяви, че мерките ще бъдат удължени, 
ако след 10 дни няма очаквано подо-
брение.

Покачването на кривата на смърт-
ността в страната е много стърмо – за 
седмица има 46% ръст, а на двусед-
мична база скокът е 124%. България е на 
черното първо място по нарастване на 
смъртност от коронавирус на Балканите, 
а на трето в света. 

По данните, които отчете здрав-
ният министър става ясно, че цялата 
страна е в т.нар. „червена зона“. Най-го-

ляма заболеваемост за този период е в 
Бургас, следват Плевен, София, Враца и 
Кюстендил.

Проф. Костадин Ангелов заяви, че 
вълната на коронавируса, предизвикана 
от британския щам, е в цяла Европа. 
В момента най-високите стойности на 
заболеваемостта са в Централна Европа 
и на Балканите.

По думите му всичко това е наложило 
по-строги ограничителни мерки. Според 
новите мерки хранителните заведения 
са преустановени да работят само на 
доставка, всички обучения, семинари и 
конгреси са забранени, както и културни 
и развлекателни мероприятия в театрите 
или кината. Работят само хранителни 
магазини, аптеки, банки, оптики, зоома-
газини и офисите на телекомуникацион-
ните оператори. 

Организиране на тържества от частен 
характер: сватби и кръщенета е позво-
лено с присъствие на най-много 15 
човека.

С.Дж.

Парламентарни избори в България на 4 април

Българите в Сърбия 
правото си на вот могат 
да упражнят в Белград, 
Ниш, Босилеград и 
Цариброд
Парламентари избори за изби-

ране на народни представители в 
45-ото Народно събрание на Република 
България ще се проведат в неделя на 
4 април 2021 година. Българите ще 
гласуват, за да изберат 240 народни 
представители. В изборите за Народно 
събрание България е разделена на 31 

многомандатни избирателни района.
По данни на Централната избира-

телна комисия в избирателните списъци 

са включени над 6,7 млн. души. Избор-
ният ден ще започне в 7 часа (българско 
време) и ще приключи в 20 часа. Във 
всички големи избирателни секции 
(такива с над 300 избиратели) ще има 
възможност за избор - гласуване с бюле-
тина или гласуване чрез машина.

Българите в чужбина можеха да 
подават заявления за разкриване на 
избирателни секции до началото на 
март. 465 са задграничните секции в 69 
държави. В Сърбия ще се гласува на 4 
избирателни секции – в Белград, Ниш, 
Босилеград и Цариброд.

В парламентарните избори ще 
участват 30 партии и коалиции. Основ-
ните участници са: коалиция ГЕРБ – 
СДС, „БСП за България“, „Има такъв 
народ“ на Слави Трифонов, ДПС, обеди-
нението „Демократична България“, 
коалицията „Изправи се! Мутри вън!“, 
ВМРО и „Патротична коалиция – ВОЛЯ 
и НФСБ“.

С. Бойкова

Българските граждани в Сърбия ще 
могат да гласуват в:

Белград, нa aдpec: yл. «Бирчанинова“ 
No 26. (Посолството на Р България)

Ниш, ул. „Лоле Рибара“, No 19. 
(Консулството на Р България)

Босилеград, ул. „Маршал Тито“, No 
15. (КИЦ „Босилеград“)

Цариброд, ул. „Балканска“, без 
номер. (КИЦ „Цариброд“)

България се готви за 
безопасен летен сезон
Премиерът на Р България Бойко 

Борисов и министрите на здра-
веопазването Костадин Ангелов и на 
туризма Марияна Николова обявиха, че 
туристическият сезон в страната ще бъде 
открит в началото на месец май. Строги 
противоепидемични мерки ще бъдат 
задължителни в местата за настаняване и 
хранене. Туристи ще могат да посещават 
България с ваксина или с отрицателен 
ПСР тест или с антитела.

Премиерът заяви, че още сега тури-
стите трябва да бъдат информирани при 
какви условия ще посещават страната.

По думите на здравния министър 

Костадин Ангелов стана ясно, че за тури-
стите, които желаят да посетят България, 
ще бъдат осигурени зелени коридори и 
страната ще вземе участие у т.нар. елек-
тронен сертификат за пътуване, който 
гарантира всеки турист да има три 
възможности – или да е ваксиниран, или 
да е прекарал заболяването и да има 
антитела, или да представи отрицателен 
ПСР тест. 

Той допълни, че мотото за този летен 
сезон ще бъде: Изберете България за 
безопасна почивка.

С.Дж.

България ще произвежда 
ваксини срещу Ковид 19
Българският министър-председател 

Бойко Борисов съобщи, че след три 
месеца в Разград, в североизточната част 
на страната, ще бъде построена нова 
фабрика за производство на ваксини 
срещу Ковид 19. Фабриката е на компа-
нията «Биовет», която е инвестирала 
около 60 милиона евро. Собственици на 
фирмата са братя Домусчиеви. Инфор-
мацията е обявена на фейсбук стра-
ницата на българския премиер, като 
се уточнява, че фармацевтичната база 
може да произвежда по 7 000 ваксини 
дневно. Борисов заяви, че е информирал 
Европейската комисия за планираните 
производствени мощности на бъдещия 
завод, неговото оборудване и технически 
характеристики.

„Много държави ще си отдъхнат. 

Дори да стартират днес другите, ще са с 
16 месеца след нас, а ние за 16 месеца ще 
произведем стотици милиони ваксини и 
ще спасим стотици милиони животи», 
добави той.

В завода ще бъдат открити 350 
работни места. Площта му е 15 хил. 
квадратни метра.

Според сайта «worldometers» броят 
на заразените с коронавирус в света е 
надхвърлил 123 милиона от началото 
на пандемията. От вируса до момента 
са починали 2,7 милиона души, а почти 
100 милиона са се възстановили. Пона-
стоящем броят на активните случаи е 
21,1 милиона, от които 0,4 процента са в 
критично състояние.

С. Бойкова
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Електорнно плащане на 
всички услуги към МВР 
Гражданите на Сърбия вече могат по 

електронен път да плащат всички 
услуги предостаставяни от Министер-
ството на вътрешните работи посред-
ством портала еУправление „Плати” 
чрез създаване на единичен фиш за 
плащане, съобщиха от МВР.

Услугата „Плащане“ е достъпна на 
адрес: www.plati.euprava.gov.rs, както и 
на уебсайта на МВР www.mup.gov.rs в 
раздела граждани - документи.

Гражданите вече не трябва да носят 
документ на хартиен носител, когато 
подават заявления, свързани с лични 
документи, или други услуги. 

Министърът на вътрешните работи 
на Р Сърбия Александър Вулин посочи, 
че МВР е първият орган на държавната 
администрация, който дава възмож-
ност на гражданите да плащат такси за 
услуги по електорнен път, без да чакат на 
опашки пред гишетата.

Плащането за над 300 услуги може да 
се извърши от платежните карти Dina, 
Visa, Master и Maestro на всички банки, 
както и с електронни пари и интегри-
рано електронно банкерство. Гражда-
ните ще имат възможност и занапред 
да плащат на гишетата на полицейските 
участъци, както и в банките, посочват в 
МВР.    

П.Л.Р.

БАН представи ваксина 
срещу COVID-19
Пресцентърът на Българската 

aкадемия на науките тези дни 
представи разработката на българската 
ваксина срещу коронавируса, както и 
ПСР китове, устройства за обеззараз-
яване на въздуха от вируси и бактерии, 
биокерамика по космическа технология 
и още други разработки на БАН.

На онлайн форума „Наука за бизнес“ 
за първи път беше публично предста-
вена разработка на българската ваксина 
срещу коронавируса, дело на Института 
по микробиология към БАН. Дирек-
торът на Института по микробиология 
проф. Пенка Петрова даде повече 
подробности за прототипа, между които 
възможността да бъде съхранявана на 
по-висока температура от 4 градуса, 
притежавайки възможност да спомогне 
за имунния отговор на различни 
мутации на вируса, както и възмож-
ността тя да бъде впръсквана за разлика 
от настоящите, които се инжектират. Тя 
добави, че идеята е наистина иновативна, 
няма друга такава ваксина по света и че 
ще бъде 100% безопасна.

Дотук се изследва нейната ефектив-

ност, имуногенност и безопасност върху 
миши модели. „Мишките имат клетки 
от човешката имунна система. Към 
момента те са само ваксинирани, но ще 
бъдат транспортирани към безопасна 
лаборатория, където да се тества ефекта 
от заразяване”, обясни д-р Петрова.

За да бъде регистрирана българската 
ваксина, първо трябва да излязат резул-
татите от изследванията върху мишки. 
Към момента те са доста обещаващи. 
След това е необходимо да бъде наме-
рено финансиране за експериментите 
върху хора в трите фази. Институтът ще 
получи част от парите от Франция, но за 
останалите е открита сметка, на която 
всеки може да дари. Тя е публикувана на 
сайта на Института.

И другите разработки на БАН, които 
бяха представени на онлайн форума, 
са свързани с пандемията - ПСР кит за 
детекция на патогени, както и специа-
лизирано устройство, което обеззаразява 
въздуха от вируси и бактерии.

С.Дж.

Стефан Стойков 
участва в Обществения 
диалог за стратегията 
на развитието на 
образованието в Сърбия 
до 2030 г.
Председателят на Националния съвет 

на българското национално малцин-
ство в Сърбия Стефан Стойков участва в 
Обществения диалог по Предложената 
стратегия за развитие на образованието в 
Сърбия до 2030 г., който в Белград орга-
низира Министерството на човешките и 
малцинствени права и обществен диалог. 

Министърката на човешките и 
малцинствени права и обществен диалог 
Гордана Чомич заяви на срещата, че 
децата, които през 2030 г. ще тръгнат 
в първи клас, все още не са родени и 
ние днес работим за тях. Децата, които 
ще завършат тогава гимназия, днес са 
в пети клас, а тези които ще се дипло-
мират във факултетите, тази година ще 
завършат основното си образование. Тя 
посочи, че няма по-ярък пример, въз 
основата на който ще покажем, че Мини-
стерството на образованието, науката и 
технологичното развитие е инструмент 
за развитието на Сърбия. По същия 
начин и Министерството на човешките и 
малцинствени права и обществен диалог 
е инструмент за националните съвети и 
гражданите, чиито интереси се защи-
тават от националните съвети, както и 
за дискриминираните, забравените, тези 
без права или с фиктивно право, т. е. на 
всички, които живеят в несправедливост 
и неравенство.

„Само ако имаме диалог за образо-
ванието, тогава инвестираме в разви-

тието на Сърбия, защото тук не става 
въпрос само за качеството на образова-
нието, което националните малцинства 
трябва да имат, но и за нашето съвместно 
развитие», каза Чомич. 

По време на дискусията първият вице-
премиер и министър на образованието, 
науката и технологичното развитие 
Бранко Ружич изтъкна, че намерението 
на всички министри в правителството е 
да изграждат всеки важен стратегически 
документ заедно по приобщаващ начин.

„Що се отнася до правата на нацио-
налните малцинства, едно от най-важ-
ните е запазването на културната им 
идентичност, преди всичко образова-
нието и достъпа им до образование. 
Важно е да оставим възможно най-ши-
рока рамка в тази стратегия, за да 
можем през 2030 г. да продължим да 
подобряваме този много важен сегмент 
от нашата образователна система” - 
подчерта Ружич и добави, че Министер-
ството на образованието науката и техно-
логичното развитие работи усилено за 
подобряване на достъпа и качеството на 
образование за принадлежащите към 
националните малцинства. 

Във встъпителната част на срещата 
към присъстващите се обърнаха и депу-
татът Муамер Бачевац, председател на 
Комисията за човешки и малцинствени 
права и равенството между половете, 
Надиа Чук, заместник-шеф на мисията 

на Съвета на Европа в Белград, и Борче 
Величковски, председател на Координа-
цията на националните съвети.

Председателят на нашия Национален 
съвет Стефан Стойков в изявлението си 
за „Ново Братство” каза, че в дискусията 
си на срещата изтъкнал, че за създава-
нето на качествени условия за образо-
ванието на българското малцинство е 
най-важно да се осигурят преведени 
учебници за всички класове в основ-
ното училище и гимназията, както и 
съответни учебници, работни тетрадки 
и други учебни помагала за децата в 
детските градини. Също така от особено 
заначение е и осигуряването на каче-
ствени кадри, с каквито в момента разпо-
лагат училищата, но трябва постоянно да 
им се предоставя възможност за профе-
сионално усъвършенстване. 

„Поздравявам инициативата за орга-
низиране на Обществен дебат за стра-
тегията за  развитие на образованието 
в Сърбия до 2030 г., понеже по този 

начин се настоява да се създадат каче-
ствени условия за образование на подра-
стващите поколения, които тепърва ще 
бъдат родени”, подчерта Стойков. 

По време на Обществения диалог 
Стойков имал и отделна среща с първия 
вицепремиер и министър на образо-
ванието, науката и технологичното 
развитие Бранко Ружич, на която са 
разисквани конкретни въпроси относно 
подобряването на условията за обучение 
на българското малцинство. „Отправих 
покана до министъра, доколкото тогава 
позволяват епидемиологичните условия, 
да посети Босилеград на 24 май - Св. 
Св. Кирил и Методий - Деня на българ-
ската култура и просвета и на славян-
ската писменост, който от 2019 година 
и в Сърбия се чества като държавен 
празник и Ден на славянската писменост 
и култура”, изтъкна председателят на НС 
на българското малцинство в Сърбия. 

П.Л.Р.
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Как ще пътуваме в 
Европа по време на 
Ковид?
Към средата на миналата седмица 

Европейската комисия представи 
законодателно предложение за свободно 
движение в Европейския съюз по време 
на пандемията.

„Дигиталният зелен сертификат” ще 
служи като доказателство, че притежа-
телят му е ваксиниран, има скорошен 
отрицателен PCR тест или антитела 
срещу Ковид-19 в организма. Серти-
фикатът ще включва QR код, който ще 
гарантира неговата сигурност и автен-
тичност, но в него няма да има лични 
данни. В „зеления паспорт” ще се взимат 
предвид само ваксинации с препарати, 
одобрени на европейската територия. 
Така в момента руската и китайската 
ваксини, с които са се имунизирали 
повечето хора в нашата страна, не са 
включени.

Имунизационният паспорт ще влезе в 
сила през юни. 

Европейската комисия не уточни как 
ще се движат гражданите от третите 
страни, но даде възможност на стра-
ните от ЕС сами да решат дали да допу-
скат свободно движение на хора, ако 
са имунизирани с ваксина, която няма 
разрешение за достъп до пазара на ЕС.

Министърът на търговията, туризма 
и телекомуникациите на Р Сърбия 
Татяна Матич заяви, че предложението 
на Европейския съюз, като цифров зелен 
сертификат, е добра новина за нашите 
граждани, защото това означава, че тези, 
които не са от страните от Европейския 
съюз, също могат да го получат.

„Предложението на Европейската 
комисия не трябва да ни тревожи. След 
публикувания документ няма повече 
причини за притеснение. Целта на този 
документ ще бъде да улесни движението 
на възможно най-много хора, които са 
безопасни и сигурни по отношение на 
здравето“, подчерта Матич пред сръб-
ските медии. 

Директорът на Националната асоци-
ация на туристическите агенции на 
Сърбия (YUTA) Александър Сеничич 
каза, че всяка от държавите-членки на 

ЕС ще може сама да реши коя ваксина да 
одобри допълнително и коя не.  Според 
него, ако решението остане, ще бъде 
възможно да се пътува с отрицателен 
PCR тест или серологичен тест с анти-
тела.

С. Бойкова

Българският премиер Бойко Бори-
сов заяви, че България има правото, 
което е дадено от ЕК, за туристи от „тре-
ти страни”, които не са държави-членки 
на ЕС, да бъдат допуснати в България с 
отрицателен PCR тест, да имат антите-
ла, или да имат поставена ваксина, ко-
ято е различна от одобрените в ЕС.

Българският вицепремиер и мини-
стър на туризма Марияна Николова 
каза, че туристическият сезон в стра-
ната ще бъде открит от 1 май при спа-
зване на всички противоепидемични 
мерки. 

В края на миналата седмица Босиле-
градско обхванаха обилни снегова-

лежи, които парализираха движението 
по пътищата в повечето планински села. 
Снегът, който валя няколко дена почти 
непрекъснато, образува дебела покривка, 
която в града беше около 30 до 40 санти-
метра, а в най-високите планински села 
достигна и над 1,5 метра. Снежните 
преспи на места се издигат дори и по 
няколко метра.  

Благодарение ангажирането на 
екипите на Публичното предприятие 
за строителни площи и пътища и на 
Публичното предприятие „Услуга”, 
движението по градските улици е 
безпроблемно, а почистени са и всички 
главни пътни направления в селата. 
Кметът Владимир Захариев заяви, че за 
почистването на пътните отсечки от сняг 
общината е ангажирала 7 машини и 
посочи, че снегопочистването в планин-
ските села е затруднено заради продъл-
жаващия снеговалеж и се налага маши-
ните повторно да почистват пътищата. 

По думите на кмета един булдозер на 
Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища на Община Босилеград 
е почистил главния път от Горна Лисина 
през Долна Ръжана и Горна Ръжана 
до Плоча, а поради новообразувалата 
се снежна покривка машината сега 
почиства трасето и в обратната посока. 
Вторият булдозер е почистил пътя от 
село Плоча към мината на Бесна Кобила, 
а оттам и пътя към Мусул и най-засег-
натите махали в село Горна Любата - 
Колчина гарина, Селище, Явор, Лавра, 
Шаронинци и др. Трети булдозер на това 
предприятие е ангажиран в село Дукат, 
докато булдозерът на „Услуга” възстано-
вява движението по махленските пътища 
в село Милевци. Грейдерът на Публич-
ното предприятие за стрителни площи 
и пътища е ангажиран за пътните 
отсечки в селата Извор и Груинци, а една 
машина е почистила пътя до село Ресен 
и след това е заминала за село Паралово. 
Седмата машина е ангажирана върху 
почистването на улиците в града и село 
Райчиловци, както и в другите близки 
крайградски села.  

П.Л.Р.

Снежните виелици отнеха живота 
на Велин Велинов от село Горна Ръжа-
на, чието тяло  е било намерено на 18 
март близо до махала Пиперковци. 

Според неофициални извори, на 
полицията се обадил негов съсед, кой-
то казал, че  Велинов не отговарял на 
повикванията по телефона, а поради 
снежните виелици издирването му не е 
било възможно. 

Тялото на пострадалия е намерила 
полицията на утрешния ден.

Обилни снеговалежи в Босилеградско

Общината ангажира 7 

машини за почистване 

на пътищата 
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Онлайн заседание на Комисията по образование към НС 

Окръжното състезание 
по български език ще 
се проведе отделно във 
всички училища

С цел спазването на противоепи-
демичните мерки за борба с ковид 19, 
окръжното състезание по български език 
тази година ще се проведе поотделно 
и едновременно в Босилеград, Цари-
брод, Звонци, Божица и други училища, 
където се изучава български език, а не 
както досега само в Босилеград и Цари-
брод. Това бе решено на онлайн засе-
данието на Комисията по образование 
към Националния съвет, което се състоя 
миналата седмица. 

Председателят на комисията Методи 
Чипев заяви пред „Ново Братство”, че по 
този начин се настои да се предотвратят 
контактите и да се предпазят учениците 

и учителите, които ще вземат участие 
в състезанието. Той добави, че до края 
на март е планирано да се проведат 
училищните състезания по български 
език, а окръжното е насрочено за 24 
април. Според регламента републи-
канското състезание ще се проведе на 
29 май, а в зависимост от пандемията 
от ковид 19, комисията допълнително 
ще вземе решение, дали и то ще се 
състои отделно и едновременно в Боси-
леград и Цариброд, или пък на едно 
място, каквато практика бе предишните 
години.

П.Л.Р.

Гласуване за директор в ОУ „Христо Ботев” 

Ставрова засега 
превъзхожда Симеонова 
Милена Ставрова, гиманзиален 

учител по английски език и лите-
ратура в Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий” засега превъзхожда досегаш-
ната директорка на Основното училище 
„Христо Ботев” Катарина Симеонова по 
отношение избора за нов  пръв човек на 
учебното заведение. 

В училището се проведе гласуване на 
Училищния съвет, а по въпроса се произ-
несоха и заетите. В Съвета Ставрова 

получи седем, а Симеонова два гласа. 
44-има заети гласуваха за Ставрова, а 
30-има за Симеонова. Ставрова получи 
две отрицателни мнения, а Симеонова 
десет. 

Кой ще бъде директор на основното 
училище все пак в близкото бъдеще ще 
реши сръбският просветен министър 
Бранко Ружич. 

Б. Д. 

Директорът на гимназията в Цариброд Братислав Стаменов: 

Дано се завърнем в 
нашата сграда до 24 май 
Директорът на царибродската 

гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ 
Братислав Стаменов заяви, че се надява 
реконструкцията на сградата на гимна-
зията да приключи до деня на учили-
щето - 24 май. От няколко месеца, съот-
ветно от началото на работите по рекон-
струкцията, образователият процес в 
това учебно заведение се провежда в 
сградата на местното Основно училище 
„Христо Ботев”.

Директорът заяви пред журналисти, 
че гимназията е кандидатствала и за 

проект на стойност 3 милиона динара 
за купуване на нови чинове, столове, 
шкафчета, катедри и други съпътстващи 
съоръжения, включително и канце-
ларски материали.

Сподели и това, че изработката на 
паметника на светите братя Кирил и 
Методий, предназначен за двора на 
гимназията, е навлязла в заключителна 
фаза и се чака сградата и дворът да бъдат 
реконструирани напълно, след което 
паметникът ще бъде поставен. 

Б. Димитров

Босилеград 

Постоянната 
конференция на 
градовете и общините 
предостави таблети за 
бедни ученици 
Община Босилеград подписа договор 

с Постоянната конференция на 
градовете и общините за дарение на 
21 таблети с неограничен достъп до 
интернет за дистанционно обучение на 
бедни ученици в основното училище. 

От името на общината договора 
подписа кметът Владимир Захариев, 
който благодари на представителите 
на Постоянната конференция на градо-
вете и общините и изтъкна, че по този 
начин са създадени подходящи условия 
за дистанционно обучение на децата от 
уязвимите групи. 

Дарението на таблети за ученици от 
уязвими групи е част от проекта за укре-

пване на местния икономически капа-
цитет чрез прилагане на Програмата 
„Не оставяйте никого зад себе си“, който 
Постоянната конференция на градовете 
и общините рализира със съдействието 
на НАЛАС (Мрежата на асоциациите на 
местните власти в Югоизточна Европа). 

Ръководител на проекта за нашата 
община бе Даниел Зарев, член на 
Общинския съвет, който потенцира 
изключителното сътрудничество с основ-
ното училище и личния ангажимент 
на кмета за успешната реализация на 
проекта. 

П.Л.Р.

Пробният окончателен 
изпит за осмокласниците 
се отменя за 9 и 10 април 
Въз основа на решението на Министар-

ството на образованието, науката и 
технологичното развитие на Република 
Сърбия пробният окончателен изпит за 
осмокласниците, който трябваше да се 
проведе на  26 и 27 март, се отменя за 9 и 
10 април т.г. 

На пробния окончателен изпит в 
Основното училище „Георги Димитров” 
в Босилеград трябва да се явят 51 осмо-
класници. 43-ма от тях се учат в централ-
ното училище в града, 5 в  подведомстве-
ното осмокласно училищи в Бистър и 
по един в Горна Лисина, Горна Любата 
и Долна Любата. 8 осмокласници от 
централното училище в Босилеград се 
учат в паралелката, в която обучението се 
провежда изцяло на майчин български 
език.    

Както и предишните години, пробния 
окончателен изпит за придобиване на 
свидетелство за завършено основно обра-
зование ще включва три теста - по мате-
матика, сръбски език, съответно майчин 
език, и комбиниран тест с въпроси по 
предметите: биология, химия, физика, 
история и география. Всеки тест съдържа 
по 20 въпроса или задачи, които ще 
бъдат разделени на три нива - основно, 
средно и напреднало. 

Според учебния календар за основ-
ните училища окончателният изпит, 
който също ще включва три теста - по 
математика, сръбски език, съответно 
майчин език, и комбиниран тест, трябва 
да се състои на 18, 19 и 20 юни т.г. 

П.Л.Р.
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Перспектива 

Размислям си, спомням 
си, коментирам си... 
Нали имам право?

(или: Quo vadis, Caribrod?) 

Тези дни се разхождах из централната 
царибродска улица и, както впрочем 

и всеки гражданин, забелязах това: 
кафетата, ресторантите и хотелите бяха 
закрити,  какъвто е случая и в цялата 
страна, а в съответствие с решението на 
републиканския Кризисен щаб. Работят 
само аптеките и магазините с храни-
телни изделия. В съответствие пък с 
решението на Общинския кризисен щаб 
- в Цариброд миналия петък и пазарът 
не функционираше. 

Жална картина, помислих си. Тъкмо 
в момента, когато се появяваше искра 
надежда, че Цариброд може до опре-
делена степен да съживее, пандемията 
стори това, което стори. Ето, издигам 
теза, по която бихме можали да диску-
тираме. Разбира се, ако някой иска. А 
тя гласи: Зададе ли окончателен удар 
в сърцето на Цариброд това бедствие? 
Дали след тази беля за Цариброд 
изобщо вече има надежа? Разбира се, 
някои на този въпрос би отговорили с 
„да”, други - с „не”. В зависимост от това 
на кого, какъв одговор му отива. По-въз-
растните жители на града, които са се 
„стъркаляли” в пенсия, ма..., на тях им е 
все едно сега. Пенсията пристига на всеки 
10-ти в месеца. Дали тук има народ или 
няма, предполагам, че на мнозина от 
тази категория граждани им е все едно. 
Ако децата са им тук и внуците, хайде, 
може би малко и да се притенсяват, но 
ако не са тук, няма шанс. За тези пък 
жители на Цариброд, които още трябва 
да работят, а не са на някоя държавна 
работа (в полицията, митницата, в орга-
ните на местното самоуправление...), за 
да биха някак стигнали, добрали с триста 
зора, до пенсията, е-е, на тях не им е все 
едно. Те по малко (или малко повече) са 
притеснени и се питат: Дали ще успея 
да се добера до пенсията? Дали това 
изобщо вече е възможно в Цариброд? 
Все по-малко народ, все по-малко работа. 
Дали да бягам? Но къде да бягам? Как в 
тези години? Много въпроси си поставят 
те. Мътят си главите от мислене по този 

въпрос. Много въпроси, няма отговори... 
Трудно е!   

Много дълго продължи тази криза, 
много хора през изминалия период 

от една година Цариброд загуби (едни 
се поминаха, други се изселиха, трети 
стягат куфарите и те да заминават 
някъде...). 

В един момент преди 2-3 години се 
появи тази, както я нарекох по-горе, 
искра надежда. Благодарение, разбира 
се, предимно на нашите сънародници 
от България, които идваха тук, защото 
май им заприличахме на малко „екзо-
тично място” – не сме в ЕС, но сме тук 
някъде, въртим се около него, ние уж 
бихме влезли, но те уж още не ни искат. 
Не сме подготвени достатъчно. А други 
навремето са били подготвени. Не знам 
дали повече е смешно или жалко. Но, 
какво да се прави – тук сме, където сме. 
А малко и на сантимент ги хващахме 
нашите сънародници от България. Та 
нали сме сънародници, бе! Градчето 
хубаво уредено в комунално отношение, 
всички улици с асфалт, площада – отно-
сително хубав (казвам относително, тъй 
като съм виждал и много по-хубави), има 
магазини, ресторанти, кафета, има дори 
и хубави излетни места (Манастирчето, 
Паметника...), но НЯМА ЗАВОДИ! 

Друг въпрос, по който размислям: 
Реално ли беше да се очаква, че една 
икономика (или микроикономика, съот-
ветно тази на ниво на една вече толкова 
малка община, каквато вече е Цариброд-
ската) може да се възстановява само на 
базата на туризма и гостилничарството? 
Хайде - и хотелиерството, извинявам се, 
забравих го. И до определена степен – 
търговията. С отговор „да” знаете ли кой 
би можал да отговори? Този, който е или 
тотален невежа за икономиката, или пък 
този, който е с много зло намерение, та 
би ви заблуждавал, правил ви на будали. 

Моята журналистическа милост
ще ви нахвърля сведения, а вие, които 

четете този текст, може и сами да си 
стигате до определени заключения, 
съгласни ли сте?  Ето едно такова „хвър-

ляне”: Преди години влязох в сградата 
на общината и потърсих един общински 
функционер. Помолих го да поговорим 
по темата за състоятнието в стопанството 
в общината. Няма да посочвам името му 
тук, тъй като още е „актуален и важен”, 
а на мен от разправии и кавги вече ми е 
писнало. Разбира се, имам аз още много 
сили да се разправям и да се карам, ако е 
нужно, но – не е зор! Доколкото прочете 
този текст, той самия вероятно ще се 
обади, тъй като това сякаш има навик 
да прави, съответно да ми подхвърля и 
да ме обижда по улиците. Той е от тези, 
които говорят как „Ново Братство” (а 
по-рано „Братство”) изобщо не четат 
(подценяват ни, де, ние не сме значи-
телни, ние сме будали, не искат времето 
да си хабят с нас!), а знаят всичко напи-
сано в него. Знаете ли какво ми каза този 
„актуален и важен” тогава? „Месното 
самоуправление, каза, според зако-
ните няма компетенции да се намесва 
в стопанството”. И – дотук! Вдигна се и 
си отиде! Е, за разлика от общинските 
функционери, актуалният президент 
на Сърбия според законите (а и според 
Конституцията дори) има компетенции 
да се бърка в икономиката. Така ли е? 

Спомням си за времето отпреди 
30-40, а може би и повече години. Каква 
силна икономика тук, в Цариброд, беше. 
Ма, това беше един почти затворен 
кръг - имаше храна – „Сточар” с коопе-
раторите си предимно я предлагаше 
(всякаква – месо, мляко, жито, картофи, 
зеленчуци, плодове...), имаше обувки – 
ГИД ги произвеждаше, имаше облекло 
– „Свобода” го произвеждаше, имаше 
мебиели – „Циле” главно ги предла-
гаше, но имаше и други... Тогава някой 
да беше въвел санкции срещу Цариброд 
(говорим хипотетично, имагинарно, есте-
ствено), ма..., общината и гражданите й 
биха можали да си живеят години наред 
и в такива условия. От собственото си 
производство. А днес! Как стоят нещата 
днес по този въпрос? Да не ни докарат 
хранителна стока от Сърбия, бихме 
измрели от глад. Нямаме нищо! Или 
почти нищо.  

Ето, какво е Цариброд днес: 
няма ги нашите сънародници от 

България, не работят гостилничар-
ските и търговските обекти (освен тези 
за хранителни стоки), а в тях са заети 
мнозина от нашата вече много пона-
маляла работна ръка. Производство, 
както вече казах и както знаем всички 
- нямаме. А не може всички да работим 
във фирми, които се финансират от 

държавния бюджет. Не може и всички 
да сме пенсионери, нали? Накъде сега?, 
бих искал да знам. Quo vadis, Caribrod?, 
бих искал питам. Има ли някой умен 
(и по същото време почтен), който това 
би ми обяснил. Има ли решение? Дали 
не е късно за откриване на заводи? Дали 
вместо да откриваме заводи, да отиваме 
да коленичим (ако трябва и да коле-
ничим, добре сте прочели думата, не е 
грешка) пред някой инвеститор да дойде, 
да вложи, да назначи на работа хората, 
ние сме викали на помощ Глен Хюз и сме 
правили циркове? Ще бягаме ли оттук и 
ние малобройните, които тук останахме? 
Що се отнася до мен, пишещия тези 
редове, за мен лъжегрижните нека да 
не се тревожат - аз вече съм си намерил 
„убежище” и мога да отида още утре. 
Но има едно обстоятелство – много съм 
- „баксуз”! Аз мога да отида, но само 
тогава, когато сам си реша да го направя, 
а не тогава, когато го пожелаят други. 
Затова нека да поръчам на тези, които 
не могат вече да ме гледат, когато ме 
срещнат по улиците: Още ще ме гледате! 
Подгответе се психологически за това! 

Понеже този текст няма някаква 
силна тематична структура (охотно така 
го писах), бих направил поредно откло-
нение, което накрая все пак ще приведа 
в причинно-следствена връзка с основ-
ната мисъл и основния въпрос, който 
поставих тук – Quo vadis, Caribrod? 
Приказката е вярна, не е измислица. 
След освобождението на България от 
Османското иго трябвало да се изготвят 
карти на страната с различни размери. 
България нямала достатъчно специ-
алисти (картографи) за тази работа и 
ангажирала чужденци. Естествено, те 
работили предимно на място. Правили 
много справки с местни жители, като ги 
умолявали да им казват названията на 
определени местности, потоци, баири, 
планини... Е, когато завършили рабо-
тата и картите вече били отпечатани, се 
оказало, че стотици местности, потоци, 
баири, планини и какво ли още не в 
България, носели едно и също название 
– „Еб..лига”!   

Е, аз се страхувам от това някой на 
въпроса ми „Накъде вървиш, Цари-
брод?” да  не ми даде отговора – „еб..
лига”. В този случай бих си помислил, че 
всичко вече и окончателно е рухнало и че 
спасение няма. 

Дотук! Благодаря! 
Бобан Димитров
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КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ
Предстои ни един от великите празници на Христовата 
Църква

Благовещение на 
Пресвета Богородица 
- Благовец
Пред нас  е  великият  празник Благо-

вещение на Пресвета Богородица. 
Денят, в който християните възпоме-
нават радостното за всички събитие: 
Ангел Божий донесъл на Дева Мария 
вест за скорошното явяване на отдавна 
очаквания Спасител. Благовещение е 
част от Великдeнския празничен цикъл 
и винаги се празнува на 25 март/7 април. 
Тази дата се пада в дните от Великия 
пост, но поради неговата важност църк-
вата разрешава да се яде риба.

Църквата на Благовещение възпява:
„Днес е начало на нашето спасение и 

явяване тайната от вечност: 
Синът Божи, Син на Дева става, и 

Гавриил благодатта благовества,  
затова и ние с него викаме на Богоро-

дица: 
Радвай се благодатна, Господ е с тебе!“
Празника почитат всички християни, 

независимо от традицията и църквата, 
към която принадлежат. Те отдават 
почит към едно от най-големите тайн-
ства. Според Евангелието на този ден 
Архангел Гавриил съобщава на Дева 
Мария вестта, че тя ще роди Спасителя 
на човечеството, Сина Божий Иисус 
Христос. Празникът Благовещение се 
чества точно девет месеца преди Рожде-
ство Христово. Нарича се още “Благовец“ 
и се свързва с пролетното равноденствие 
и началото на пролетта, когато земята се 
затопля и природата се събужда за нов 
живот. 

Благовещение е съобщаване на блага, 
добра, радостна вест. (Евангелион (гръц.): 
от ев – добро, благо, и ангелия – известие, 
вест, послание). Знаем, че апостолите са 
разпространили в света Благата вест за 
победата над смъртта, за Възкресението, 
но много преди те да научат за това, е 
започнало осъществяване на спасението. 
В шестия месец след като Архангел 
Гавриил възвестил на свещеник Захария 
за рождението на свети Йоан Предтеча, 
същият Божий вестител бил пратен в 

Назарет при Дева Мария. Тая пребла-
гословена Дева била сгодена за един 
благочестив човек, на име Йосиф, който 
произлизал, както и тя, от рода на цар 
Давид.

Ангелът се явил при пресветата Дева и 
казал: «Радвай се, благодатна! Благосло-
вена си ти между жените!» Смирената 
Дева се смутила от тия думи. Но ангелът 
продължил: «Не бой се, Марие, понеже 
ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще 
заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще 
Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и 
ще се нарече Син на Всевишния; и ще 
Му даде Господ Бог престола на отца 
Му Давид; и ще царува над дома Яковов 
навеки, и царството Му не ще има край.» 
Пресвета Дева казала на ангела: «Как ще 
бъде това, когато аз мъж не познавам?» 
— Ангелът й отговорил: «Дух Светий ще 
слезе върху тебе и силата на Всевишния 
ще те осени. Затова и Светото, Което 
ще се роди от тебе, ще се нарече Син 
Божий.» 

След това ангелът възвестил на 
пресвета Дева и за радостта, обещана 
на сродницата й Елисавета, която скоро 
трябвало да роди син. «Ето рабинята 
Господня — казала Мария, — нека ми 
бъде по думата ти?» Ангелът си отишъл, 
а светата Дева се отправила в планин-
ската страна, при сродницата си Елиса-
вета, която се изпълнила с Дух Светий 
и я приветствала, наричайки я майка на 
Господа.

Това събитие поставило началото на 
нашето спасение. Нарекли го „Зачатие 
на Христа», „Благовещение за Христа», 
„Начало на изкуплението», „Благове-
щение на Ангела към Мария», а през VІІ 
в. се утвърдило наименованието „Благо-
вещение на пресвета Богородица».

Света Богородица става майка 
на нашия Господ и Спасител Иисус 
Христос и чрез него на всички нас. Тя е 
наша духовна майка, която наистина 
обича човешкия род като свои чеда и се 

грижи и подпомага като непрестанно 
моли Бога за нас, като непрестанно се 
застъпва за нас, именно затова отбе-
лязваме този празник. Празникът се 
счита и за празник на майката, тъй като 
всички майки са закриляни от Света 
Дева Мария. Посланието на Благовец е 
да се радваме и да имаме надежда. Днес 
е особено важно да знаем, че Божата 
Майка е близо да нас и че можем да 
потърсим нейната закрила във всеки 
един момент, а Тя като истинска майка 
ще прегърне и утеши своето чадо.

Благовещенският празник носи 
похвали и чест за жената-християнка, за 
цялото женско естество. Това достойн-

ство идва от св. Богородица - прене-
порочната Дева и пречистата Майка 
Христова, останала за всички времена 
наша Майка небесна, духовна кърми-
телка и пазителка, радост и похвала за 
цялата вселена. Затова, като подража-
ваме на нейния свят живот, доброде-
телност и съвършенство,  поднасяме 
й възторжен поздрав заедно с Архан-
гела: „Радвай се, благодатна, Господ е 
с тебе! Радвай се, чиста Дево; радвай се, 
Невесто неневестна; радвай се, Майко на 
Живота!»

Честито Благовещение!
Подготви Д. Христова

Филмът „Оазис“ на Иван Икич награден в София
Четвърт век след началото София 

Филм Фест се организира в усло-
вията на пандемия. Поради околностите 
25-ият София Филм Фест се състои от две 
части: същинска и специална. Същин-
ският фестивал продължава от 11 до 31 
март с хибридно издание. Над 70 филма 
ще бъдат налични на водещата в света 
на фестивалите онлайн платформа 
на Фестивал Скоуп/Шифт 72. Над 129 
филма ще бъдат прожектирани в софий-
ските киносалони. Акцентът през март 
са конкурсните програми, българските 
игрални и документални премиери, 
избрани филми от световната фести-
вална сцена, юбилейни програми.

Специалното издание на 25-ия СФФ 
е предвидено за средата на септември 
2021. Тогава е запланувано да се покаже 

компактна програма от световни 
филми, представени от техните автори. 
Всички режисьори на предвидените 
за септември филми са потвърдили 
участието си, ако епидемиологичните 
условия това позволят.

Официалното откриване на 25-ия 
София Филм Фест се състоя на 11 
март в Зала 1 на НДК с премиерата на 
най-новия филм на режисьора Камен 
Калев - „ФЕВРУАРИ”. Той бе представен 
в Works in Progress програмата на 17-ия 
София Мийтингс 2020 и получи заслу-
жено признание – участие в официал-
ната селекция на Кан 2020. На 20 март в 
Зала 1 на НДК се проведе Церемонията 
по връчване наградите на  фестивала. 

Балканското жури присъди и почетен 
диплом (Special Mention) на филма 

«Оазис» (Сърбия – Словения – Нидер-
ландия – Франция – Босна и Херцего-
вина) на режисьора Иван Икич.

«Не на всеки фестивал се среща филм, 
който да е едновременно художествено 
постижение и важен документ. Този 
филм поставя хората със специални 
потребности в челото на обществения 
дневен ред и може да промени отноше-
нието ни към хората с увреждания и да 
отвори сърцата ни за техните трудности 

и борби.»
Премиерата на „Оазис“ беше през 

септември 2020 г. на филмовия фестивал 
във Венеция. Тогава „Оазис“, като 
най-добър европейски филм в селек-
цията „Дни на авторите“, спечели награ-
дата „Europe Cinemas Venice label”.

Продуценти на филма са Sense 
Production от Белград ( Мария Стоя-
нович и Милан Стоянович), а копро-
дуценти са Kepler Film от Амстердам, 
Tramal Films от Любляна, SCCA Pro.ba от 
Сараево и Les Films D’Antoine от Париж. 
Проектът беше подкрепен от Филмовия 
център и Европейската комисия чрез 
Програма „Творческа Европа“ (подпро-
грама MEDIA) и паневропейския фонд 
за копродукция „Eurimages”.

С.Дж.
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ЗДРАВЕТО НА 
БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО В 
ОБЩИНА СУРДУЛИЦА 

1.Въведение
По време на Османската империя (1875 

г.) територията на днешна Община Сурду-
лица е принадлежала на Българската 
екзархия и е била населявана от българско 
население. След Берлинския конгрес 
(1878 г.) тя е присъединена към Сърбия и 
населението е асимилирано през следва-
щите десетилетия, но дори и днес те не 
говорят правилно сръбски, въпреки че се 
декларират като сърби. Това, което днес 
се нарича българско национално малцин-
ство в Община Сурдулица, са все още 
неасимилираните жители на българските 
западни покрайнини, присъединени към 
Сърбия през 1920 г., предимно от района 
на Трънско (Трънска клисура) и след това 
Божица и Топли дол, общо около 10 000 
души преди войната, обитавали на около 
650 км2 до българската граница. След 
Втората световна война тези три села 
с многобройни махали и цялата тери-
тория са присъединени към българската 
Община Босилеград в Сърбия, но през 
1965 г., вероятно с цел по-бърза асими-
лация, те са отделени и присъединени, 
първо към сръбската Община Oкруглица 
и след това, през 1967 г., към сръбската 
Община Сурдулица. По този начин тези 
членове на българското малцинство в 
Сърбия се отделят от корпуса на българ-
ското малцинство, превръщайки се в 
двойно малцинство: както в държавата 
Сърбия, така и в Община Сурдулица, 
което значително стесни правата им на 
малцинство, например няма двуезичие 
на тази територия. Сръбският е единстве-
ният официален език, въпреки че българ-
ският се преподава в училищата. Основ-
ният асимилационен метод на сръбските 
власти, в допълнение към администра-
тивния, беше премахването на икономи-
ческата база на населението, преди всичко 
премахването на земеделските коопе-
рации, което принуди населението да 
мигрира масово към градските центрове 
във вътрешността на Сърбия.

2. Здравеопазването в Община Сурду-
лица 

Според преброяването от 2002 г. Сурду-
лица е община с 22 190 жители, от които 
10 014 живеят в града, докато прирастът 
на населението е отрицателен -1,19 и има 
тенденция да се увеличава. Здравеопазва-
нето в Община Сурдулица се осъществява 
на три нива: третично (санаториум със 
100 + 50 легла), средно (обща болница със 
174 легла) и първично (Здравен център с 4 
клиники и 4 здравни станции, в рамките 
на които работи и Спешна медицинска 
помощ (СМП)). Няма данни за съществу-
ването на институция за превантивна 
медицина. На един лекар се падат 284-ма 
пациенти, но над 35% от населението 
на Община Сурдулица, по официални 
данни, нямат никакво първично здраве-
опазване, сред тях е цялото население 
на българското национално малцин-
ство. Спешната медицинска помощ на 
пресечен хълмисто-планински терен от 
около 650 км2, който официално има 41 
населени места (10 от които са обитавани 
предимно от българското малцинство) и 
многобройни махали (само Клисура има 

21), разполага с едно превозно средство, 
което се използва и за транспорт като 
линейка до отдалечени центрове. Меди-
цинският екип на СМП се състои от двама 
членове: лекар и медицинска сестра, но 
след 20:00 лекарят не е в мобилния екип. 
Оборудването на превозните средства за 
СМП е оскъдно: в превозното средство 
липсва кислород, Life Pack съществува, но 
е или дефектен, или персоналът не знае 
как да го използва. Екипът на СМП дори 
няма обикновен оксиметър и е налична 
само една бутилка инфузия (данните 
се основават на лична информация). В 
цялата община няма нито един дефибри-
латор.

                       (личен опит)
3.Опит от СМП в село Стрезимировци

Село Стрезимировци има около 
200 къщи, но през 1920 г. е разделено с 
държавната граница, така че около поло-
вината остава в България, докато поло-
вината с църквата и гробищата е присъе-
динена към Сърбия. В центъра на селото 
е международен граничен пункт. Неслу-
чайно обезлюдяването на това българско 
село през последното десетилетие, според 
официални данни на Статистическата 
служба на Сърбия, е било осем (8) пъти 
по-бързо от обезлюдяването на сръбската 
Община Сурдулица.

На 17 май 2020 г., към 8,30 ч, бях изикан 
да прегледам пациент в село Стрезими-
ровци. Километър и половина, обраслия 
с тръни път между Грознатовци и Стре-
зимировци, изминах за час и половина и 
се добрах до осемдесетгодишен пациент 
в тежко състояние; видимо дехидратиран 
поради ентероколит, жизнените пока-
затели бяха слаби: насищане 87, кръвно 
налягане 85 на 50, трудно дишане, трудно 
говорене, фебрилност. Започвам с орална 
рехидратация, доколкото може, и се 
обаждаме на СМП, на която й трябваха 
4 часа, за да пристигне (от Сърдулица до 
Стрезимировци има 40 км). През тези 
четири часа чакане се обадихме на много 
лекари и на кмета на общината (също 
лекар), да настояваме линейката да дойде 
възможно най-скоро. Диспечерът не иска 
да даде телефона на мобилния екип, за 
да се свържем с тях. Когато пристигна 
екипът на СМП, състоящ се от лекар и 
медицинска сестра, оказа се, че не разпо-
лагат с никакво оборудване на СМП, 
дори нямат оксиметър, не могат да дадат 
кислород. Те имат една бутилка инфузия, 
която поставят, но нямат време да чакат 
да изтече, тъй като трябва да карат някои 
пациенти до Враня (линейка-такси). 
Свалям инфузията, събирам и медицин-
ските отпадъци (игли, тампони), останали 
на масата ... На следващия ден те дойдоха 
отново да му поставят инфузия, обаче 
взели грешна инфузия, така че трябваше 
да се върнат...

4. Случаят със село Грознатовци: 
Село Грознатовци е разположено по 

склоновете на връх Въртоп, където е роден 
българският държавник Симо Соколов, 
но от къщата му са останали само осно-
вите, а от него няма и следа. При послед-
ното българско преброяване, преди да 
се присъедини към Сърбия през 1920 

г., селото е имало 65 къщи с 309 жители. 
Обезлюдяването на селото през послед-
ното десетилетие е 6,5 пъти по-бързо от 
обезлюдяването на сръбската Община 
Сурдулица, в която се намира. При 
преброяването през 2011 г. селото е имало 
21 жители. Единствената постройка, като 
паметник на културата, е училището от 
1910 г., което е занемарено и склонно да се 
срути. Селото има четири махали: Село, 
Рашини, Вукови и Ровинари. Селяните 
се снабдяват с вода от шест източника, 
всички каптажи са частни, без хигие-
нично наблюдение. Един от каптажите се 
намира в самото село (махала Рашини), 
така че по време на обилни дъждове 
водата се замътява и потребителите след 
това използват вода, която получават в 
контейнери от съседите. Най-големият 
източник на вода в планината Въртоп, 
която кадастрално принадлежи на Грозна-
товци, общината продаде на магнат от 
съседния (сръбския) регион за завод за 
вода. Същата съдба сполетя източник от 
българското село Топли дол („Власинска 
роса”)... 

Няма асфалтов път до селото и не 
идва комунална служба, феномен, харак-
терен за целия район на Трънска клисура, 
отпадъци се изхвърлят в долините на 
реките и заливите, няма централна 
канализация, а полски тоалетни или 
септични ями са използвани. Ток в селото 
е пристигнал през 1966 г., днес основната 
линия е трифазна, но всички връзки са 
еднофазни. Електрозахранването често 
спира, особено при лошо време. 

Селото има две гробища, едното е със 
съседното село Драинци (махала Вукови) 
и всички гробища са в три части: турска, 
от времето на османците, българска и 
ромска. Турските гробове са свързани с 
изкопаване на желязна руда от повърх-
ностни мини от римско време (Андаци), 
докато ромите са временно заселени в 
махалата Ровинари и се занимават с кова-
чество. 

Село Грознатовци принадлежи към 
«Клисурски край» (Трънска клисура) 
и е част от местната общност Драин-
ци-Грознатовци-Стрезимировци. Пред-
седателят на местната общност с няколко 
мандата е българин от село Стрезими-
ровци, в момента член на управляващата 
Социалистическа партия на Сърбия в 
Сърдулица, бивш член на също управ-
ляващата Радикална партия. В село 
Драинци има неформален таксиме-
тров превоз, който превозва селяни до 
Сурдулица и обратно 2-3 пъти седмично 
за малка такса (когато има достатъчно 
пътници). 

Настаних се в село Грознатовци в края 
на 2019 г. и през следващите 14 месеца 
извърших доброволно и без обезщетение 
- съгласно принципите на хуманитарната 
медицина - медицински консултации и 
прегледи на селяните от трите села на тази 
местна общност, и няколко пъти ходих 
до село Кострошевци, по пътя към мана-
стира Паля, който е основната културна 
забележителност на района на Клисура. 

И в трите села на Местната общност 
Драинци-Грознатовци-Стрезимировци, 
по моя преценка живеят около петдесет 
мъже, жени и деца. Те притежават 3 крави 
и едно теле (всички в село Драинци), 
около 20-30 овце (Драинци и Стрези-
мировци) и в момента, през февруари, 
едно прасе (Грознатовци). Има два мага-
зина, които служат и като кафенета, но 
само един от тях, този в Стрезимировци, 
работи всеки ден и предлага широка гама 
от хранителни стоки. 

За 14 месеца и в трите села извърших 
193 медицински консултации, от които 
168 в село Грознатовци, 11 в село Драинци 
и 10 в село Стрезимировци (и допълни-
телни 4 в Кострошевци). Тази диспро-
порция е резултат от моето местополо-

жение: в Грознатовци повечето пациенти 
са на половин километър от лекаря, а 
повечето само на петдесет или 100 метра, 
докато пациентите от Драинци и Стрези-
мировци са средно на по 2-3 километра, 
което съответства на стандарт на хума-
нитарна медицина, тъй като на всеки 1,5 
км разстояние посещението при лекар 
намалява с 50%. При повечето пациенти 
направих консултации по 2-3 пъти, в един 
случай 9 пъти, а в един случай направих 44 
медицински консултации и прегледи за 
членове на едно от редките големи семей-
ства. 

Следващите данни се отнасят само 
до Грознатовци и са представителни за 
цялата местна общност Драинци-Грозна-
товци-Стрезимировци и вероятно за 
цялата зона на Клисура. 

5. Здравословното състояние на 
грознатовчани:

През 2020 г. в Грознатовци направих 
медицински консултации на 13 пациенти 
на възраст от 90 до 36 години: включи-
телно 5 жени и 8 мъже. От тях 6 са пенси-
онери (3 жени), 6 безработни лица (2 
жени) и 1 заето лице (работник мигрант 
- печалбар). Пенсиите в повечето случаи 
са 150-100 EUR (през юни 2020 г. сред-
ната пенсия в Сърбия е била 237 EUR), 
5 от безработните не получават соци-
ално подпомагане, което е 68 EUR. Те се 
препитават с временна работа, повечето 
са полуквалифицирани или неквали-
фицирани работници, безработните без 
социално подпомагане, нямат социално 
осигуряване, закупуването на лекарства 
е проблем, а тези със социално подпо-
магане държавата субсидира (приблизи-
телно 2/3 от цената) една кутия лекарство 
на месец. Лекаствата са проблем.

Съотношението на острите спрямо 
хроничните заболявания е 13,7% към 
86,3%. (таблица).

Сред острите заболявания най-много 
са респираторните инфекции 43,3%, 
кожните инфекции 43,3%, гастроентери-
тите 8,6% и нараняванията 4,3%.

Преобладават хроничните заболявания: 
сърдечно-съдови заболявания (хипер-
тония, аритмии, исхемична болест на 
сърцето) 46,5%, белодробни заболявания 
(ХОББ, астма) 15,38%, НВД 15,38%, диабет 
7,7%, бъбречна недостатъчност 7,7%.

В село Клисура, на около 8 км от 
Грознатовци, имаше добре оборудвана 
клиника, която наскоро беше затворена 
и превърната в здравна станция с незадъ-
лжително присъствие на лекар, веднъж 
седмично за няколко часа.

6. Здравното поведение на грознатов-
чани:

Алкохолът се консумира често, което 
отчасти е вследствие на културата и 
отчасти резултат от безнадеждна соци-
ална позиция. Злоупотребата с алкохол 
има широк диапазон: хроничните алко-
холици са 23,07%, субхроничните - 23,07%, 
от време на време, но честа употреба на 
алкохол - 15,38% и същия процент (15,38%) 
са тези, които са спрели да се напиват, 
докато въздържащи са 23,1%.

Използването на тютюн е също така 
широко разпространено: 61,8% са пушачи, 
15,38% са спрели да пушат и 22,82 са непу-
шачи.

Злоупотребата с алкохол и тютюн има 
голям дял в смъртността.

Прекомерната употреба на сол е често 
срещана в диетата, а закупената храна все 
повече замества месните продукти.

7. Смъртност
През 2020 г. във всичките три села 

умират 10 души (едно в Грознатовци): 
3 като пряка или непряка последица 
от алкохолизъм, 2 поради рак, един от 
инсулт, един поради нарушение на корем-
ната аорта, един от пневмония.

8. Раждаемост
Нула
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журналист  

В Цариброд природата сякаш е тук до 
теб 

* Здравей Дияна! От известно време те 
няма в Цариброд, замина да живееш и 
работиш в Ягодина. Много от нас, твоите 
приятели и познати от Цариброд, изпит-
ваме притеснение, поради факта, че вече 
не си сред нас. Надяваме се, че няма да 
прозвучи прекалено патетично, докол-
кото ти съобщим следното: Липсваш 
ни! От друга страна, ние, царибродчани, 
липсваме ли по малко и на теб, там „в 
далечната” Ягодина?

- Носталгията безспорно е чувството, 
което по-рано или по-късно обзема 
всеки, който напусне мястото, в което 
е роден. Животът, който изживяхме 
някъде другаде, това, което бяхме в някое 
друго време и на друго място, хората, 
които оставихме зад себе си, всичко 
това оставя определена празнота в 
душата ни, което осъзнаваме в по-малка 
или по-голяма степен. Освен семей-
ството, което, естествено, най-много ми 
липсва, липсват ми и хората, които са 
ми близки и които си живеят в Цари-
брод. В мислите ми обаче често пъти 
са и милите за мен хора по потекло от 
Цариброд, които продължиха животите 
си в други градове или пък заминаха да 
живеят в чужбина. 

* А какво ти липсва най-много в Цари-
брод, доколкото изключим хората? 

- Често пъти ми липсва близостта на 
природата, едно от големите предим-
ства на малкото градче, уютно полег-
нало в котловина, каквото е Цариброд. 
Естествено, и по-големия град предлага 
множество насоки за разхождане, но 

трябва малко повече време и труд да се 
излезе от асфалта. В Цариброд приро-
дата сякаш е тук до теб, без оглед дали си 
тръгнал към Паметника, Манастирчето, 
Гърбини кошари или пък към някоя 
друга местност или може би крайградско 
селище. 

* Как се живее „под Палмата”? Съот-
ветно – как се живее в Ягодина, която, 
поне това научаваме от медиите, в иконо-
мическо и всяко друго отношение е доста 
по-просперитетна среда спрямо Цари-
брод? Ти успя ли да си намериш работа 
с квалификацията, която вече имаш – 
„мастер“ по сръбски език и литература? 

- Може би на пръв поглед не изглежда 
така, но трудно е да се даде добър и обек-
тивен отговор на този въпрос. Средата 
наистина е по-голяма и сама по себе си, 
което е логично, нали?, предлага повече 
трудови места, след това и места за 
отдих, развлечение, общуване и пр. От 
друга страна обаче, това не означава, че 
всичко, което се предлага, е качествено и 
че на всеки му отива. Освен това, някои 
отрицателни обществени феномени, 
които в Сърбия за съжаление са разпро-
странени навсякъде, не заобикалят и 
градовете, в които, поне „погледнато 
отстрани”, се живее отлично. Така и в 
Ягодина от самите ягодинци нерядко 
можем да чуем негодуванията им, недо-
волството им от факта, че живеят в тази 
среда. 

Когато става дума за трудовото ми 
ангажиране, в момента работя като 
книжар в книжарницата на „Лагуна”, т.е. 
„Делфи книжарницата” в Ягодина. Мога 
да кажа, че съм доста доволна, предвид, 

че съм ориентирана към работата с 
книгите и любителите на литерату-
рата. Работата, за която бленувах още от 
детството, беше библиотечното дело, но 
поради липсата на същото, книжарница 
от този вид е доста сродна и сполучлива 
замяна за мен. 

* Беше изключителен талант за журна-
листиката. Подвизаваше се в местния 
Портал ФАР няколко години, подгот-
вяше ни прекрасни репортажи, интер-
вюта, както и статии от други журнали-
стически жанрове. След като напусна 
Цариброд, усети се немалък упадък в 
местната журналистическата сфера. 
Интересува ни занимаваш ли се с журна-
листическа дейност поне като хоноруван 
сътрудник в някоя медия в града, в който 
в момента живееш? Размисляш ли за 
„кам-бек” в журналистиката или пък 
занимаването ти с тази дейност в Цари-
брод интимно оценяваш само като един 
„епизод” в трудовата ти кариера? 

- Периода, през който работих като 
журналист, несъмнено за мен бе значи-
телен опит. Долкото моите статии 
наистина бяха интересни за читателите и 
долкото в тях намираха определено каче-
ство, тогава имам причина да изпитвам 

радост. Когато дойдох в Ягодина, бях 
ориентирана към търсенето на работа 
в други области, които може би повече 
пасват на моя сензибилитет. Следова-
телно, не планирам да се завръщам в 
„журналистическите води”, поне не по 
някакъв по-сериозен начин. 

* Интересуваш ли се от събитията в 
Царибродско днес, в смисъл да следиш 
по Интернет местните медии – „твоя” 
Портал ФАР, РТ „Цариброд” и „Ново 

Братство”? 
 - Новините не следя най-ре-

довно. От време на време хвърлям един 
поглед към новините, които са в сферата 
на моя интерес, и това предимно чрез 
социалните мрежи. 

* Нека да те помолим да бъдеш специ-
ален пратеник на „Ново Братство” в 
Ягодина, като ни отговориш на въпроса 
как в тази среда се справят с коронави-
руса? Има ли много заразени, как тече 
ваксинирането...? 

- Най-искрено казано, малко се 
интересувам от тези неща, както и от 
статистическите данни, свързани с тях. 
Имайки предвид обаче, че всекидневно 
контактувам с голям брой хора, удава ми 
се възможност от време на време да чуя 
за различни опити и мнения във връзка с 
настоящата епидемиологична ситуация. 
И покрай разделените становища, хората 
по принцип са доста фрустрирани от 
бедствието, което ни сполетя, което е и 
разбираемо.  

* Разбира се, разговора ни не може 
да премине без да докоснем темата за 
литературното ти творчество. Автор си 
на две книги – сборник с кратки проза-
ични съчинения, както и на монография 
за царибродския говор, докато с още 
двама творци си съавтор на една поетич-
но-прозаична творба. Имаш ли днес 
време да пишеш? Подготвяш ли може 
би още някое литературно чадо, с което 
планираш да ни зарадваш в близкото 
бъдеще? 

- Моето списване в момента е „на 
почивка”. Вярвам, че един такъв период 
на „мируване“ всъщност е смислен и 
полезен, имайки предвид, че това е 
времето, през което се събират впечат-
ленията и се развиват идеите. Надявам 
се, че когато реша пак да седна пред 
компютъра с цел да творя литературни 
съчинения, изреченията ще потекат 
като че ли никога не са и прекъснали. 
Карантината от миналата пролет за мен 
бе доста плодородна по отношение на 
списването на кратки разкази, така че 
зародиш на някой нов сборник от лите-
ратурни творби от този вид със сигур-
ност е налице. Но, докато новата книга 
„не види бяло видело“, всички, които 
обичат моите разкази, могат да потърсят 
предишната ми книга „Зад стените”, 
както от мен като неин автор, така и в 
царибродската библиотека. 

* Благодарим ти за разговора. Бихме 
те помолили никога да не ни забравяш и 
от време на време да се завръщаш в твоя 
и нашия Цариброд? 

- Аз изказвам благодарност на „Ново 
Братство” заради поканата за разговор! 
За съжаление, далечината, деловите 
задължения, актуалната епидемио-
логична ситуация препятстват моите 
по-чести посещения на Цариброд, но с 
удоволствие ще се възползвам от първата 
възможност да се кача във влака, който се 
движи към вас. 

Разговора води: Б. Димитров



novo.bratstvo.rs

10 26 март 2021 годинаМОЗАЙКА

Кръстословица  Водоравно: 1. Вид 
наркотик. 6. Турски султан. 11. Вид папагал. 
12. Етическо поведение. 14. Името на 
писателя Матавул. 16. Един предлог. 17. 
Името на известен словенски артист 
(Ратко). 19. Тежкотоварен камион. 20. 
Столицата на Естония. 31. Куп, грамада. 23. 
Морски бозайник. 24. Военна база на НАТО 
в Италия. 25. Красимир (галь.). 26. Стоян 
Димов. 28. Завод за самолети от Панчево. 
29. Оливера (галь.). 30. Португалско мъжко 
име. 31. Името на писателя Вазов. 32. 
Иван Рилски. 33. Синьо (сръб.). 34. Метод 
на работа. 

Отвесно: Чуждестранно женско име. 
2. Човек от Ужице. 3. Египетски бог на 
слънцето. 4. Писта за „Формула 1” в 
Сан Марино. 5. Издателство от Белград. 
6. Седмата нота. 7. 20 и 12 буква. 8. 
Шампион, първенец. 9. Химически 
елемент. 10. Чуждестранно женско име. 
13. Радослав Иванов Николов (иниц.) 15. 
Името на словашкия политик Лайчак. 17. 
Двойка (сръб.). 18. Името на съпругата на 
Михаил Горбачов. 20. Лично местоимение. 
21. Млекодaйно животно (мн.ч.). 22. 
Древен южноамерикански народ. 24. 
Английско мъжко име. 25. Сръбски 
ежедневник. 27. Известна френска 
фирма от вкусовата промишленост. 29. 
Елипсовидно очертание или форма. 31. 
Съюз за изреждане на възможности. 33. 
Петър Таков (иниц.). 

Решение на кръстословиата ще 
намерите на последната страница на този 
брой на вестника.

Водоравно: 1. Хероин. 6. Мурат. 11. Ара. 12. Морал. 14. Симо. 16. На. 17. Полич. 19. Тир. 20. Талин. 21. Камара. 23. Пирот. 24. Ариа-
но. 25. Краси. 26. СД. 28. „Утва”. 29. Ола. 30. Руи. 31. Иван. 32. ИР. 33. Плаво. 34. Стил.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

25 26 27

28 29

30 31

32 33

34

Симеон КОСТОВ - Сърбия 

ЕХ, ТАЯ ДЪРЖАВА!  
/МЕЖДУНАРОДЕН 
КОНКУРС „АЛЕКО“/ 
Според мнението на велики умове държавата се 

ражда, живее и умира точно като човек. Науката 
казва, че държавите са се появявали в определен 
исторически момент, съществували са известен 
период и са изчезвали, също в определен истори-
чески момент. Погледнато конкретно, всяка държава 
има рождена дата, лични данни и особености, по 
които се различава от другите. Затова на земното 
кълбо имаме: стари и млади, големи и малки, силни 
и слаби, болни и здрави, богати и бедни и множе-
ство други и различни държави. Всяка държава има 
свои сътворители – баща и майка-страна, и свои деца 
– народите… Също така всяка държава има глава, 
мозък, лице, очи, сърце, кръвообръщение и всички 
органи, необходими за живот. Като всяко новоро-
дено и държавата, когато се роди, известно време 
задължително преболедува детските си болести. 
Колко дълго и от какво ще боледува зависи от много 
фактори, а на първо място от това кои и какви са 
нейните родители и какви са нейните материални и 
други условия за живот. За да преболедува по-леко, 
на държавата в първия стадий на живота се слагат 
различни ваксини, инжекции, дават се лекарства 
и се правят преливания. Случва се, разбира се, 
някоя държава да боледува по-дълго, но все пак да 
оздравее. Но има и случаи да остане инвалид или да 
умре, защото и на държавата може да се случи това, 
което се случва на всяко пеленаче. При такива случаи 
строго се забранява да се говори за това, макар то 
да се усеща във въздуха доста надалече. По време на 
живота държавата се развива, расте и заяква. Също 
така създава деца, школува ги, а по-късно ги наста-

нява на работа. Държава, която не е в състояние 
да назначи децата си, е принудена да ги праща в 
чужбина. Тези нейни деца в други държави стават 
слуги, защото служат на други родители. Тъй като 
силата на една държава е в нейните деца, държава, 
която има умни и способни деца, е силна и богата. 

От друга страна държава, чиито деца са несговорни 
или мързеливи, няма добра перспектива. На този 
свят не съществуват две напълно еднакви държави. 
Има такива, които си приличат, но няма идентични. 
Всяка от тях има специфичен жизнен път. За да 
могат да се опознаят две държави, те се посещават 
взаимно, водят приятелски разговори, договарят се 
по различни въпроси, търгуват, дават една на друга 
заеми и кредити. В случай, че две държави много се 
сближат, може да се стигне и до сватби помежду им. 
Дори по няколко държави влизат в един брак – това 
са общностите. Тях ги поддържа любовта и иконо-
мическият интерес. Противоположно на това, има 
много държави, които се карат, дори воюват. При 
тези случаи най-много страдат техните деца, т.е. 
народите им. Ако една държава не се варди добре, 
може да се случи да заболее от различни болести, 
а също може и да забременее. За бременността на 
една държава не е необходим любовник, защото това 
най-често й се случва чрез проблемите. Нормално 
е всяка бременност да води до раждане, което трае 
дълго, изтощително и болезнено. Макар че много 
държави умират от насилствена смърт, онези, 
които остават, са осъдени да починат от естествена, 
респективно от историческа смърт. С други думи 
това значи - да умират постепенно. Ден след ден. 
Когато една държава започне да умира, е ясно, че тя 
вече не живее пълноценно, а само вегетира. Тогава 
тя остава без амбиции, без любов и желания. Става 
тромава и неспособна. Организмът й отслабва и все 
по-често са й необходими инжекции и кръвопре-
ливания. Децата на държавата, която умира, стават 
несговорни, непослушни и своенравни. Държавата 
няма сили да ги укроти, нито авторитет да ги напъ-
тства и защити. Тези тъжни деца наблюдават своята 
държава като обикновен смъртник и чакат нейната 
скорошна смърт. Все пак се поставя въпросът: когато 
на земното кълбо изчезнат всички държави, какво 
ще правят толкова сираци? Как ще живеят толкова 
народи без граници, войска, митници? И най-сетне 
- от какво ще преживява огромната държавна адми-
нистрация? 

От сръбски: Ганчо САВОВ
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На 13 март ни напусна нашата 
обичана майка, сестра, баба, леля...

САВЕТА КУЗЕВА
Oт Димитровград.

(12.12.1940. – 13.03.2021.)

На 3 март се навършиха ОСЕМ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ, откакто не е с нас нашият

ДРАГАН КУЗЕВ 
Oт Димитровград.

(20.04.1940. – 03.03.2013.) 
Винаги ще живеете в сърцата ни, 
в приказките ни и в хубавите ни 

спомени!
Семействата Кузеви и Рангелови 

СКРЪБНА ВЕСТ
На 17 март почина

ВЕЛИН ВЕЛИНОВ
роден на 12 август 1959 год. в село Горна 

Ръжана, Босилеградско
Бе погребан на 19 март в горноръжанските 

гробища.
Вечно опечалени: дъщерите Катерина 
и Ивана, синовете Далибор и Новица и 

многобройни роднини и приятели

Тъжен помен 
На 29 март се навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ, откакто 

ни напусна нашият мил съпруг, баща, син и брат  
САША НИКОЛОВ

Враговете твои и нататък ходят по света, но теб те няма 
никъде. 

Твоята майка те търси и през деня и през нощта, но теб 
те няма да й кажеш: Мамо, идвам!
Твоите деца всеки ден питат за теб! 

Ще скърбим по теб все докато сме живи! 
Почивай в мир! 

Съпругата Буба, децата Стефан и Мила, майката 
Верица, бащата Иван, сестрата Таня и племенниците 

Лука и Тина

Цариброд

СПОРТНИ НОВИНИ
ФУДБОЛ

ЗОНА „ИЗТОК“  ( 19-ти кръг)
ВТОРА ПРОЛЕТНА ПОБЕДА
ФК ,,Балкански“ – ОФК „Княз“ (Търговище)  4:0 

(2:0)
Цариброд, 20-ти март, стадионът в СЦ „Парк“ 

без зрители.
С две попадиния на Давор Петров и по едно на 

Бранислав Васов и Стефан Кирков фудболистите на 
„Балкански“ извоюваха втора победа в пролетната 
част от първенството.

През целия мач домакините бяха по-добри и 
надиграха гостите от Търговище, с което показаха, 
че навлизат в добра форма и в следващите мачове 
от тях се очакват още по-добри изяви. 

ФК „Балкански“: Кочич, Давидович, Димитров 
(Васич), Кирков С., Васов Б., Марков, Петров, 
Алексов, Чирич, Васов С., Тодорович (Тотич), 
старши треньор: Н. Рангелов.

След 19 изиграни мача царибродските фудбо-
листи заемат четврто място с 34 точки и в след-
ващия кръг ще гостуват на класирания на петнаде-

сето място ФК „Браник“ в Неготин.
ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ЛИГА

В отложения мач от есенния полусезон фудболи-
стите на „Желюша“ и техните опоненти от „Драгош“ 
(Пирот) играха 2:2, така желюшани остават на 
шесто място с 14 почки. На старта на пролетния 
полусезон през уикенда те са домакини на ФК 
„Младост“ (Полска Ръжана) в СЦ „Парк“.
БАСКЕТБОЛ

ПЪРВА  РЕГИОНАЛНА ЛИГА ,,ИЗТОК“ (плейаут 
5-ти кръг) ПОБЕДА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

БК „ДИМИТРОВГРАД“ – БК ,,ТОПЛИЧАНИН“ 
(ПРОКУПЛЕ) 75:70       (29:18,17:19,13:14,16:19)

Царибродските баскетболисти извоюваха 
важна победа и следващия сезон ще играят в 
Първа Регионална лига „Изток“.

При домакините най-резултатни бяха Страхиня 
Станкович с 24 и Симонович с 14 точки, а при 
гостите Петрович с 26. В следващия - последен 
кръг, БК „Димитровград“ гостува на опашкаря БК 
„Рътан“ в Болевац.

А. М.

Тенис на маса

Две победи за 
босилеградска „Младост”

Босилеградският отбор по тенис на 
маса „Младост” записа победи в 13-тия 
и 14-тия кръг от тазгодишното първен-
ство в Качествената А лига на Централна 
Сърбия. Младите босилеградски тени-
систи най-напред се наложиха с 4:1 като 
гости на „Елид” от Долни Душник. В 
срещата, която се изигра в Гаджин хан, 
по две победи за своя отбор отбелязаха 
Лука Николов и Преслав Пиперов. 

През уикенда „Младост” триумфира 
с 4:3 като домакин срещу „Топ Спин 2” 
от Враня.  В изключително неизвестния 
сблъсък, който се изигра във физкултур-
ната зала на Основното училище „Георги 
Димитров”, босилеградчани потвър-
диха качеството си и добрата форма и 
накрая грабнаха победата. Два успеха 
за „Младост” записа Преслав Пиперов, 
една победа добави Лука Николов, а 
двамата заедно спечелиха и решаващия 
двубой на двойки.

След 14 изиграни кръга босилеград-
ският отбор е на 8 позиция с 18 спече-
лени точки. Начело във временното 
класиране е „Власина” с 25 точки, а 
следват „Княжевац” с 24, „Цариброд”, 
„Топ спин 2” и „Стони” с по 23 спече-
лени точки. 

Видно доволен от успехите на своите 
момчета, треньорът и предеседателят 
на „Младост” Никола Талески заяви, 
че всички състезатели са заредени с 
позитивен дух и че отборът е успял да 
се отлепи от дъното. „Вече сме на осмо 
място в подреждането и надявам се да 
продължим победната серия”, изтъкна 
Талески и за пореден път изказа благо-
дарност към общинското ръководство, 
което изцяло финансира дейностите на 
отбора. 

В следващия кръг „Младост” гостува 
на „Наисус” в Ниш. 

П.Л.Р.

Скръбна вест

Наскоро нова книга на Иван Денчев 

„Блян и щастие” 
Иван Денчев, изтъкнат обществе-

но-политически и стопански деец от 
Цариброд и сътрудник на нашата медия, 
наскоро би трябвало да публикува 
втората си книга. Ръкописът за новото 
му литературно-публицистично чадо, 
което ще е със заглавие „Блян и късмет”, 
е готов и сега предстои да се намери 
издател. 

Книгата ще бъде съставена от три 
части. В първата, която е писана в 
публицистичен стил, авторът говори за 
живота и трудовата си кариера. Засяга 
обаче и теми, отнасящи се до стопан-
ското, културно и историческо минало 
и настояще на Царибродския край и 
анализира възможностите за преди 
всичко икономическото му възстано-
вяване. 

Във втората част на книгата ще бъдат 
публикувани няколко поетични творби 

на автора. Стихотворенията е писал 
главно по теми, които са универсални и 
вечни – щастието, вярата, природата и 
пр. В третата част са поместени народни 
мъдрости, цитати, излезли от перото на 
известни личности, аформизми, които са 
допаднали на автора... 

Иван Денчев публикува първата си 
книга под название „Път, настилян с 
тръни” през 2014 година. Става дума за 
съчинение, в което говори предимно 
за родното си село Трънски Oдоровци, 
както и за родовете Денчеви и Цветкови. 

Роден е през 1941 година. По 
професия е юрист. По време на трудо-
вата си кариера е бил управител на 
Митницата в Цариброд, секретар на 
Общинската скупщина в Цариброд, 
председател на някогашния Изпълни-
телен съвет на ОС в Цариброд... 

Б. Димитров
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 [ Огледалото е следа от твоето пътуване през времето.
 [ Истината е изпит, който и философите не успяват да минат.
 [ Кръгът е права линия, която затваря живота.
 [ Афоризъм е нещо реално и парадоксално. Не се 

знае къде му е опашката, а каде главата.
 [ Кръгът на властта е затворен и добре информиран.
 [ Свобода е, когато робовете масово отиват на работната борса.
 [ Времето постоянно убива - и тече ли тече.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Тито, Доланц и друга 
булумента 

Здравейте, братстваджийе! Те ме мене 
пак, знам я да ви обичате ка ви забав-
лявам! Я понекигаш кроз сатиру, шегу, 
знам на некои и да га му...., па мож се 
деси некой и да ми строши носат или 
да ме влачи по судилищата, ама ви се 
не секирете, че се спраим я сам. Све 
че дадем я за слободу на щампуту и 
медиите изобщо. Я че гьинем, ви си 
седете настрану. Па и да ме утепаю, нема 
да ми буде жал. Я сам вечимка стар, 
80 и кусур године имам, ако си некой 
позволи да ме остаи без живот затова що 
имам дълг йезик, мож некой па после 
да се сети да ми напраи бисту, споменик 
негде у чаршиюту, а ви (ако се сетите, 
де!) турете понекигаш пред ньега некой 
цветък. Немой се трошите да купуйете 
венци, цветък йе доста, я сам увек бил 
скроман човек. Не мора и цветъкат да 
купуйете, откьинете га негде на ливаду, 
у парк. Дали че умрем од простатуту, од 
шикьерат, од притисакат, од каменьете 
у жучат, од каменьете у бубрезите, од 
инфарактат на сърцето, йер и оно ми 
йе млого попущило, рекоше ми доктор-
йете, од инфарактат на мозакат, йер и у 
ньега кръвта ми добре не циркулише, 
това се види од прегледат на ултразвук 
(мале, колко съм си па я бил болан!?!)..., 
дали некой, че ме утепа, исто ми се вача. 
Ако ме утепа, мож само услугу да ми 
напраи – мож па да постанем и славан 
йедън дън, нали?  

Сети се ко преди годинe йедън стар 
и млого познат царибродскьи новинар 
(нейе важно кой и тека више нейе жив) 
ми расправляше за срещуту му с йеднога 
исто тека познатога пиротскога новинара 
од „старуту гарду”. Значи, сретли се они 
на некакво събитийе, царибродчанинът 
се представил ко новинар и пиротча-
нацат се представил ко новинар. Пирот-
чанацат га питал: „Епа, ако си новинар, 
кажи ми колко пути су те били?”. А 
царибродчанинът му отговорил: „Па, 
нийеднуш.” Пиротчанацат га после 
питал: „Епа, ако си новинар, кажи ми 
колко пути су те тужили?”. Царибродча-
нинът, сирома, се уцървенеял у лицето, 
посмешил се, йер па морал да му даде 
същият одговор: „Па, нийеднуш.” 
Пиротскьият новинар тъгай га погледал 
с презир и константовал: „Е, па ти тъгай 
не си никакъв новинар! Мене шес пути су 
ме били и седам пути су ме тужили!” 

А друг йедън царибродскьи новинар, 
исто от старуту гарду, ми беше 
расправлял за срещуту му със Стане 
Доланц. По-старите цариброджанье 
знаю кой йе бил он, а по-младите веро-
ятно га не знаю, ама мож да виде на 
Интернет. Това навремето беше друг 
човек у Югославию. Имаше камто 200 
кьила. Ка га погледнеш, видиш да йе 
човек само по това що носи одело, 
кравату и що има наочаре. Без тия аксе-

соари, що би рекли у Българию, де, да 
га видиш, че помислиш да йе свиня. Е, 
тия Стане Доланц, навремето у свой-
ству министра иностраних послова на 
Югославию беше посетил Българию и 
ка се върчал из Софию, свърнул у Цари-
брод, тука малко да попалам..и и рекъл 
на тогавашньите общинскьи функцио-
нери да му саберу новинари да гьи уж 
информише кво се йе он уж договорил 
с българскьите власти. Говорил Доланц 
на пресконференциюту, говорил..., 
новинарете га гледали кока йе Господ 
Бог, записували му блювочите. Доланц 
у йедън момент рекъл некъв блювоч, 
ама се досетил ко това уж требало да 
буде тайна, па рекъл на новинарете 
това да не пишу, да не съобщаваю у 
явнос. А тия царибродскьи новинар, 
завалия, не чул Доланца дека това не 
требе да се обявльуйе явно и га обявил 
после у своят медий. Е, од тъгай почел 
ньеговият кошмар. Почели да га окаю 
из комитетат да дооди „на рапорт”, не 
верували му да нейе чул ко тая инфор-
мация нейе била за у явнос, уж ньеговият 
поступак представлявал „субверзивно 
делованье”, почели да му прете, да га 
малтретираю... „Бео се уплашил, ману да 
спим, да ручам, да пийем... Стеоше да ме 
затру, децата ми да остану сирочетия”, 
говореше ми навремето тия цариброд-
скьи новинар. Ма, нейе му било лъко, 
разбирам га. Зайе....на времена беоше 
тъгай. 

Кво очу да ви кажем ка ви говорим 
за Доланца? Очу да ви кажем, ко йе са 
згодно. Кажу дошла демократия, све 
може да се говори. По-рано не беше 
тека. И да неси рекъл нещо лоше против 
режимат, некой те наклевети да си рекъл 
и надърляш. После ка паде комунизмат 
за Доланца и такви заплеси ко ньега 
почеше масовно вицеви да се говоре. 
Сечам се за йедън: Тито със сарадни-
ците си отишъл у ресторан да руча. Ко 
специялитет на ресторанат му предло-
жили тазе манджу от корньачу. Тито се 
одушевил. Чекали Тито и булументата, 
чекали, минуло два сата, ама манджата 
никако да стигне. Тито наредил: „Дове-
дите ми шефа ресторана!” Он дошъл 
и Тито га питал: „Па, добро, майку вам 
империялистичку, где йе та свежа чорба 
од корньаче?” Шефат се заледил од 
стра и промърмнял: „Друже Маршеле, 
имамо проблем са корнячом, никако 
да промоли главу из оклопа да бисмо 
йе заклали. Покушавали смо све, али...” 
Тито ка това чул, почел да се смейе ко 
луд и рекъл: „Донесите ми одмах ту 
корньачу и сатару.” Они му донели 
корньачуту, он гьу узел у рукье, със сред-
ньият пърс на левуту руку гьу бъзнул 
отзад, она, ядна, изтъргла шию, а Тилето 
с деснуту руку, у кою държал сатърат, 
гьу млатнул и гьу заклал. Сви почели 

да пльескаю, да му се увлаче, величали 
га ко йе млого способан, итар..., голем 
държавник!  Шефат на ресторанат бил 
одушевльен: „Друже Маршале, свака 
част! Па како се ми тога нисмо ранийе 
сетили!? Како сте ви паметни, друже 
Маршале, како сте знали за овай трик?” 
А Тилето му одговорил с питанье: „Па 
како ви мислите да ми Станету Доланцу 
ставльамо кравату?” 

Него, драги братстваджийе, приме-
чуйете ли да я тука, у тия рабуш 

прилагам йедън трик? Не говорим ви 
тия пут за коронуту, йер знам да сте од 
ньу много уморни. Затова реко да ви 
малко с вицеви поразтоварим, да манете 
да мислите на коронуту. Надам се да съм 
успеял у тую намеру. Ако несъм, онда че 
покушам некой друг пут. 

Айд, у здравье! И пазете се од коро-
нуту! Не се играйте! 

Ваш Манча


