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Посланик Дойков проведе
разговори с министър
Ядранка Йоксимович

П

Държавният глава прие
акредитивните писма на
българския посланик

С

ръбският държавен глава Александър Вучич получи акредитивните
писма на новоназначения посланик на
Република България Петко Дойков и
по този повод подчерта ангажимента
на Сърбия за укрепване на цялостните
отношения с България в духа на приятелство и взаимно разбирателство,
съобщи Службата за сътрудничество с
медиите на президента.
Събеседниците се съгласиха, че
България е един от най-важните партньори на Сърбия по отношение на обема
на търговията, а също така изтъкнаха,
че има възможности за подобряване на
сътрудничеството в областта на инвестициите, съвместните производствени
мощности и програми, както и съвместната поява на трети пазари.

а 30 април изтича срокът на противоепидемичните мерки по отношение на влизането на територията на
Република България.
Със заповед № РД-01-51 от 26.01.2021
г. е въведена временна забрана за влизането на територията на Република
България на всички лица, независимо
от тяхното гражданство, през всички
гранични пунктове, с въздушен, морски,
железопътен и автомобилен транспорт.
Забраната не се отнася за български
граждани, граждани на държави членки
на Европейския съюз и граждани на
някои други страни, сред които и Репу-

осланикът на Република България
в Белград Петко Дойков проведе
среща с министъра на европейската
интеграция на Република Сърбия
Ядранка Йоксимович. Той подчерта
отличното ниво на политическия диалог
между двете страни на високо и най-високо равнище, както и възходящото
развитие на двустранните отношения в
различни области от взаимен интерес.
Посланик Дойков потвърди принципната подкрепа на България за процеса на
европейска интеграция на Сърбия и на
Западните Балкани като цяло и изтъкна
готовността на българската страна за
оказване на експертна и техническа
помощ на стрната при провеждане на
необходимите реформи.
Министър Йоксимович приветства

назначаването на посланик Дойков
и изрази надежда, че ще продължи
ползотворното сътрудничество между
България и Сърбия, включително в
сферата на европейската интеграция.
Тя изтъкна високата оценка на сръбското правителство и президента за
постигнатата от България макроикономическа стабилност и пожела успех на
страната ни в процеса на формиране на
новото правителство, като подчерта, че в
трудния период, породен от пандемията
от коронавирус, двете държави следва
да укрепват още повече сътрудничеството помежду си за справяне с общите
предизвикателства, обяви Посолството
на Република България в Белград.
С.Б.

Те заявиха също, че завършването
на магистралата от София до границата между двете страни, както и други
инфраструктурни проекти, ще бъде
от най-голямо значение за Сърбия и
България. Президентът Вучич благодари
за подкрепата, която България оказва
в процеса на европейска интеграция
на Сърбия и подчерта значението на
сътрудничеството чрез формата на Четириъгълника, т.е. Висшия съвет за сътруд- Прием при президента на Р България
ничество на Сърбия, България, Румъния
и Гърция.
До назначаването на посланик Дойков
българската дипломатическа мисия в
Белград се управляваше от посланик
Радко Влайков.
резидентът на България Румен Радев
С. Бойкова

Радев прие Димитров и
Джуров

Вижда се краят на
ограниченията за
влизане в България

Н
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блика Сърбия, при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от,
проведено до 72 часа преди влизането в
страната, изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване
на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
На национално ниво броят на хоспитализациите в българските болници
намалява.
Преди влизането на заповедта в сила
сръбските граждани се допускаха на
територията на Република България без
предоставяне на отрицателен PCR тест.
С. Бойкова

П

тези дни бе домакин на водещите
политици на Царибродска община –
кмета д-р Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров.
По време на разговора им били
обсъдени въпроси, свързани с българското национално малцинство в Цариброд. Държавният глава припомнил
за отличните впечатления от официлното си посещение в Република Сърбия
преди три години по покана на сръбския
си колега Александър Вучич. В рамките
на срещата двамата президенти тогава
пребиваваха и в Цариброд, където разговаряха с представители на българското
национално малцинство.
Димитров и Джуров изтъкнали, че
посещението на президента Радев в
Цариброд и Сърбия е дало положителен
тласък за разрешаването на въпроси в
интерес на българската общност в Цариброд и е допринесло за развитието на
двустранните отношения. И двамата
посочили необходимостта от продължаване на това ползотворно сътрудничество
с президента и изразили готовност за
още по-интензивни контакти.
„Бих искал българите в Сърбия винаги

да бъдат връзката и духовния мост в
развитието на отношенията между
нашите две страни, защото сътрудничеството между близки и съседни държави
става все по-важно”, подчертал държавният глава на България. Той добавил
още, че България разчита на поетия ангажимент от сръбските власти и лично от
президента на Сърбия Александър Вучич
държавата да продължи да обезпечава
условия за осъществяване на политически, културни и образователни права
на българското национално малцинство
в съответствие с европейската практика.
Б. Димитров

novo.bratstvo.rs

АКТУАЛНИ ТЕМИ

23 април 2021 година

3

Министърът на стопанството на Сърбия в Цариброд

Анджелка Атанаскович
посети млекарницата
„Стара планина”

В

Министърът на околната среда на Сърбия посети Пирот

Инвестици в
регионалното депо

М

инистърът за защита на околната
среда на Сърбия Ирена Вуйович
тези дни посети Регионалното депо в
Пиротско, за да се информира как текат
дейностите по изграждането на линия за
сепариране на отпадъци, за която министерството задели 170 милиона динара.
Tя каза, че след завършването на проекта,
който министерството реализира с
помощта на европейските си партньори,
депото в Пиротско ще се превърне в един
от най-модерните регионални центрове
за рециклаж в страната.
Благодарение на проекта отпадъците от пластмаса, картон и хартия ще
се отделят от остатъците на храна или
трева. Доколкото се стигне до това поне
15 на сто от комуналния смет да бъде
рециклиран и приспособен за по-на-

татъшна употреба, тогава и работата на
депото ще бъде удължена до определен
период от време, каза Вуйович и добави,
че министерството е заделило и 160
милиона динара за изграждане на т. нар.
трансфер-станция в Княжевац, от която,
когато изграждането й приключи, в Регионалното депо в Пиротско ще пристигат
определени количества смет от Княжевашко, Сокобанско и Свърлишко.
Нека да припомним, че в Регионалното депо в Пиротско се кара боклукът
от трите общини в Пиротски окръг –
Цариброд, Бела паланка и Бабушница.
Ирена Вуйович в Регионалното депо
бе посрешната от кмета на Град Пирот
Владан Васич и директора на фирмата
Небойша Иванов.
Б. Димитров

България не изисква
отрицателен PCR-тест за
транзитно преминаващи
сръбски граждани

С

ръбските граждани могат да влязат в
България. Необходим е отрицателен
PCR тест, не по-стар от 72 часа. От задължението за притежаване на отрицателен
PCR тест са освободени:
1)
граждани на Сърбия, които
преминават транзитно, без задържане.
Сръбските граждани могат да влязат
в България от Сърбия само през граничните пунктове „Градина-Калотина” и
„Връшка Чука”. Това ограничение не се
прилага за лица, които са освободени от
задължението за притежаване на отрицателен PCR тест.
Тази информация стана актуална след
като Гърция разреши влизането в страната на сръбски граждани.
При влизане на гръцка територия,
независимо от вида транспорт, гражда-

ните на Сърбия се допускат до страната
при:
1) предоставяне на негативен резултат
от тест по метода PCR, направен не
по-рано от 72 часа от влизането в Гърция
или
2) предoставяне на сертификат за
ваксинация за коронавирус COVID-19
на английски език, който е издаден от
публичен орган и в съответствие със
съответното законодателство. От завършването на ваксинацията следва да
са изминали 14 дни. Сертификатът за
ваксинация включва името на лицето и
вида и броя на дозите на ваксината.
При влизане в страната гръцките
власти на случаен принцип правят бърз
или PCR тест.
С. Бойкова

рамките на работната си обиколка
на Пиротски окръг министърът
на стопанството на Сърбия Анджелка
Атанаскович посети царибродската
млекарница „Стара планина”. Пред
журналисти тя сподели, че млекарницата от министерството е получила финансии за възстановяване на
транспортните средства, а от Фонда за
развитие – за купуване на съоръжения.
Добави, че целта на обиколката й на
Пиротски окръг е да се запознае със
стопанските дейности, които се провеждат в общините, както и с начините, по
които на стопанските дейци може да се
помогне.
Собственикът на „Стара планина”
Зоран Николов благодари на министъра за щедрата помощ, която е
получил от Министерството на стопанството и Фонда за развитие. Сподели,
че фирмата произвожда около 200 тона
млечни продукти месечно и че в пред-

стоящия период се стреми продукцията
си да пласира и в България, съответно в
София.
Кметът на Царибродско д-р Владица
Димитров, който придружаваше министър Атанаскович, сподели, че фирми
като млекарницата „Стара планина” са
важни и добави, че тя съществува повече
от 20 години и в нея са заети 30-ина
работници. Подчерта, че млекарницата
всъщност е важна и за селскостопанските
производители в общината, предвид,
че от тях изкупува млякото. „Местното
самоуправление има ролята да помогне
на селскостопанските производители
да произведат суровината за млекарницата, докато ролята на министерството
е да помага чрез заделяне на средства за
оборудване на обектите”, подчерта той.
Министър Атанаскович по време на
обиколката си посети и други фирми в
Пиротски окръг.
Б. Димитров

Открит паметник
на боеца от Кошаре
Любиша Божилов

В

гр. Сурдулица е открит паметник
на Любиша Божилов, един от 108-те
войници, загинали преди 22 години в
боевете на Кошаре, съобщи правителството на Република Сърбия. С издигането на паметника община Сурдулица
спаси от забрава следата на загиналия
в битката войник. На откриването
присъстваха войници, свещеник, граждани, както и министър Новица Тончев.
„Днес открихме паметник на великия
боец и братовчед ми Любиша Божилов
от Сурдулица, който даде живота си за
страната. Изминаха 22 години от страданията на нашите съграждани при
бомбардировките на НАТО, но изгубените животи все още нараняват и
напомнят за престъпление, което никога
повече няма да се повтори”, каза министърът, който отговаря за насърчаването
на развитието на слабо развити общини.

Любиша беше убит на 16 април 1999
г., деня, който беше един от най-кървавите в тази част на границата, поради
терористични атаки и най-вече заради
бомбардировачи на НАТО, които
обстрелваха позициите с касетъчни
бомби. По това време на Кошаре са
убити 11 войници.
С.Б.
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VII-ма редовна сесия на
ОС в Босилеград

Н

а VII-мата редовна сесия на местния
парламент, която миналата седмица
се проведе в заседателната зала в сградата
на общинската администрация в Босилеград, съветниците приеха докладите за
работа и финансовите отчети за 2020 г.
на институциите и организациите, които
директно или индиректно ползват сред-

ства от общинския бюджет - Народната
библиотека „Христо Ботев”, Културният
център „Босилеград”, Здравния дом,
Основното училище „Георги Димитров”,
Гимназията, Детската градина „Детска
радост”, ученическото общежитие, ОО
на Червения къст, Центъра за социални
дейности, пенсионерското сдружение,

След едноминутното мълчание, с което по
предложение на кмета Владимир Захариев
присъстващите в залата отдадоха почит
към всички починали от covid-19 в нашата
община, Захариев направи изказване от
трибуната, в което между другото посочи:
- О тд а в а м го л я м о п р и з н а н и е н а
целия персонал на Здравния дом
начело с директора д-р Горан Василов за
безрезервната им грижа, ангажираност и
всеотдайност в лечението на пациентите,
заразени с covid-19. За съжаление
пандемията нe подмина и нашата община,
a някои наши съграждани загубиха битката
с болестта. Босилеградският Здравен дом
е едно от редките здравни ведомства в
Сърбия, в което са лекувани толкова много
пациенти, а нашите лекари и останалият
персонал са пример за полагането на
медицински грижи за болните. Призовавам
съветниците и присъстващите в залата с
бурни аплаодисменти да отдадем признание
и изкажем благодарност към целия персонал
в Здравния дом.
Общината и Здравният дом имат отлично
сътрудничество и заедно с директора
д-р Горан Василов и ръководството на
ведомството правим договори и търсим от
държавата необходими медицински уреди и
друга помощ с цел създаване на качествени
условия за медицинска грижа и лечение на
нашите съграждани.
Изказвам голяма благодарност и към
д-р Драгана Димитров, която ръководи
ваксинацията в нашия Здравен дом.
Д-р Драгана, аз и Даниел Зарев, като
представители на Общинския щаб
за извънредни сит уации, съвместно
организираме ваксинацията на цялата
територия на Босилеградско. Общината
оказва помощ на гражданите при
регистриране за ваксинация, а осигигурява

и безплатен транспорт за всички жители на
селата, които се регистрират или получават
ваксина. От друга страна, доколкото е нужно,
общината осигурява и транспорт за пациенти,
които не са болни от covid-19.
Призовавам и апелирам към всички
граждани да се ваксинират, понеже
единственото решение и спасение е във
ваксинацията. Аз и семейството ми се
ваксинирахме и с личния си пример искам
да покажа, че ваксинацията е единственият
начин да се спре пандемията. Свидетели сме,
че всички, които са били ваксинирани, много
по-лесно преболедуват вируса.
Благодарение на организацията на
съветника от Долно Тлъмино Васко Георгиев
утре в това село ще бъдат ваксинирани 20
души и аз лично ще придружа д-р Драгана
и нейния екип по време на акцията. Такива
инициативи ще организираме и в другите
села, където хората ще бъдат ваксинирани на
място.
За пореден път апелирам и призовавам
всички да получат ваксина. Благодарим на
държавата, която осигури различни видове
ваксини и всеки по свой избор може да
се определи с коя ваксина иска да се
имунизира. Не можем на сила да накарам
никого да получи ваксина, но смятам, че
всеки трябва да прояви разбирателство и да
се ваксинира.
Изпратил сам списък във всички общински
институции, с който служителите ще бъдат
поканени и помолени да се ваксинират,
а доколкото не искат, трябва да съобщат
причината за такова решение. Разбирам,
че има и хора, които поради здравословни
причини не могат да получат ваксина, но
още един път апелирам и умолявам всички,
които нямат здравословни пречки, да се
ваксинират.

Сдружението на пчеларите „Радилица”,
Ловното дружество „Сокол”, туристическата организация, сдруженията „Драговищица”, „Глас на жените” и др. Приети
бяха и докладите за работа и финансовите отчети на: Общинската скупщина,
Общинската администрация, кмета,
Общинския съвет, Общинската скупщина и на Спортния съюз на Община
Босилеград, както и на публичните предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и Публично предприятие за строителни площи и пътища
на Община Босилеград и др.
Общинският парламент прие: Оперативен план за защита от наводнения от
водите от втора категория за 2021 година,
Местен план за управление на отпадъците, Местен план за регистър на източници на замърсяване на околната среда
за 2021 година и Решение за категоризация на общинските пътища и улици
на територията на общината.
Съветниците сфoрмираха и Комисия
за провеждане на конкурси за избор на

директори на публичните предприятия,
чийто основател е Община Босилеград,
решения за освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на
надзорните съвети в публичните предприятия, както и решения за обявяване
на конкурси за избор на директори на
публичните предприятия „Услуга”,
Ветеринарна амбулатория „Босилеград”
и Публично предприятие за строителни
площи и пътища на Община Босилеград.
Народните представители освободиха
от длъжност досегашния изпълняващ
длъжността директор на Туристическата организация на Община Босилеград Миодраг Якимов и за директор на
ведомството назначиха Ивана Миланов,
магистър по туризъм от Босилеград.
Мандатът на директора е 4 години.
И този път сесията на местния парламент бе предавана пряко по „Нова Радиотелевизия Босилеград”.
П.Л.Р.

ната икономика”, изтъкна тя.
„EU PRO Plus подобно на предишните
програми ще инвестира в инфраструктурата и ще допринесе за подобряване
на общата бизнес среда в Южна Сърбия,
всичко с цел стимулиране на местната
икономика“, подчерта ръководителят
на делегацията на Европейския съюз

в Сърбия, посланик Сем Фабрици, по
време на представянето на Програмата, с
която продължава подкрепата на ЕС на
правителството на Сърбия за постигане
на устойчиво развитие и подобряване
качеството на живот и жизнения стандарт на гражданите на Сърбия.
П.Л.Р.

Стартира нова програма на Европейския съюз за
местно развитие EU PRO Plus

Европейският съюз отпуска 30
милиона евро безвъзмездни средства за
цялостно териториално развитие на 99
местни самоуправления в Сърбия, сред
които е и Община Босилеград. Новата
програма на Европейския съюз за
местно развитие EU PRO Plus има за цел
да допринесе за цялостното социално
и икономическо развитие на общините
в регионите на Шумадия, на Западна,
Южна и Източна Сърбия.
Тригодишната програма EU PRO
Plus ще се фокусира върху подобряване
на управлението на териториалното
развитие, подпомагане на икономическия растеж, както и подобряване на
социалната инфраструктура и сближаването на хората. Реализацията на
програмата ще се ръководи от Министерството на европейската интеграция
и ще се изпълнява от Службата на ООН
за проектни услуги UNOPS.
По думите на министърката на европейските интеграции Ядранка Йоксимович, чрез EU PRO Plus ще се работи
върху укрепването на капацитетите

на местно равнище и укрепването на
малкия бизнес, предприемачеството
и особено за създаването на по-добри
условия за уязвимите категории, за
жените и младежта.
„Програмите, които изпълнихме
досега, показаха, че заедно и с общи
усилия успяхме не само да смекчим
последиците от пандемията през миналата година, но и да постигнем това,
което ще бъде целта на програмата EU
PRO Plus през следващия период, което
е целта на европейската интеграция
- по-добър жизнен стандарт и подобряване качеството на живот на всеки
гражданин на Сърбия «, каза министърката Йоксимович.
„Особено използвам възможността
да поканя всички местни власти, организации на гражданското общество и
предприемачи да следят конкурсите
от тази нова програма, да подготвят
добри, конкурентни проекти и да изтеглят всички налични средства, които са
на разположение през следващите три
години, за укрепване и развитие на мест-
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НОВИНИ ОТ ОБШИНИТЕ

Босилеградското пчеларско сдружение „Радилица”

Забранено е пръскането
с отровни препарати за
пчелите

О

т босилеградското пчеларско сдружение „Радилица” апелират към
гражданите в общината да се придържат към препоръките за контролирано
пръскане на овощни дървета и други
растения с позволени препарати, което
ще запази пчелите от унищожаване.
В сдружението изтъкват, че от Съвета
за защита на пчелите към Съюза на
пчеларските организации на Сърбия
са направили плакати, с които осведомяват и предупреждават обществеността, че Законът забранява пръскането
на растения по време на цъфтежа със
средства, отровни за пчелите, защото по
този начин се убиват опрашителите и се
намалява добивът на мед и други пчелни
продукти.
Нарушителите на забраната плащат
обезщетение на пчеларите, както и
глоба, която възлиза на 35 до 50 хиляди
динара за физически лица, 300 до 500
хиляди динара за предприемачи и 500
хиляди до 1 милион динара за юридически лица.
Председателят на босилеградското

сдружение на пчеларите „Радилица”
Сладжан Дончев изтъква, че пчеларите
постоянно алармират земеделските
стопани да не пръскат нерегламентирано
с пестициди и други отровни препарати
за растителна защита, които убиват
пчелите, и подчертава, че всеки като
индивид трябва да даде своя принос за
защита на пчелите.
Дончев апелира към всички пчелари
от нашата община да извършат задължителна регистрация на пчелните си
семейства във Ветеринарната амбулатория в града и по този начин да осъществят право на субсидии от държавата.
Регистрацията се върши в периода от 1
до 30 април и включва регистриране на
всички пчелни семейства - кошници,
които пчеларят планира да отглежда
през тази година.
Дончев припомня, че задължителната
регистрация на пчелните семейства се
върши два пъти годишно - през април и
октомври.
П.Л.Р.

Всички пълнолетни граждани
на Сърбия ще получат по 60 евро
помощ от държавата

През май и ноември всички пълнолетни граждани на Сърбия ще получат
по 30 евро, а през септември пенсионерите и допълнителни 50 евро, каза министърът на финансите Синиша Мали.
Регистрирането на гражданите за
получаването на паричната помощ ще
започне на 28 април и ще продължи до
15 май, а подаването на заявки посредством кол центъра ще стартира на 5
май, заяви финансовият министър. Той
посочи, че процедурата ще е същата
както и миналата година, когато на
всички пълнолетни граждани бяха
дадени по 100 евро парична помощ.
Пенсионерите и бенефициерите на
социални помощи не трябва да се регистрират, както и гражданите в Косово и
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Метохия, тъй като за тях вече съществува
регистър.
„Миналата година кандидатстваха 4
350 000 граждани, плюс тези, които са
получили парите директно без заявки.
Около 6,2 милиона граждани са получили паричната помощ от 100 евро”,
подчерта Мали и добави, че безработните, които в момента са регистрирани
в Националната служба по заетост, през
юни ще получат и помощ от по 60 евро.
С по 100 евро ще подпомогнат бюджетите си всички, които живеят в Косово и
Метохия, включително и деца, докато за
безработните са предназначени по 200
евро. Тази помощ ще бъде изплатена
през май.
П.Л.Р.

Ваксинация в Долно Тлъмино

В

организация на съветника в Общинската скупщина в Босилеград Васко
Георгиев и кмета Владимир Захариев
тези дни в Долно Тлъмино бе организирана акция по ваксиниране срещу
коронавирус. Ваксинирането се проведе
в помещенията на Местната общност
от страна на екип от Здравния дом - д-р
Драгана Димитров, ръководител на
Тима за ваксиниране срещу ковид 19 в
тукашния Здравен дом, и медицинската
сестра Марияна Тончев.
По време на акцията са имунизирани двадесетина жители от селото,
някои от които са получили втора доза
от китайската ваксина „Синофарм”. На

две възрастни лица ваксина е поставена
в домовете им. Освен да се ваксинират,
жителите са имали възможност и да
бъдат прегледани, да се консултират
с лекарката и да получат медицински
съвети.
Такава инициатива тези дни е проведена и в село Църнощица.
Кметът Владимир Захариев изтъква,
че заедно със съветниците и ръководствата на местните общности, подобни
акции ще организират и в другите села,
а всичко с цел да се защитят гражданите
и да се предотврати разпространяването
на пандемията.
П.Л.Р.

Босилеград

Ваксинирани са над 1 500
граждани

В босилеградския Здравен дом продължава ваксинирането срещу коронавируса. До днес са ваксинирани над 1 500
лица, а на над 900 от тях е поставена
и втората доза, казва директорът на
Здравния дом д-р Горан Василов.
В момента без предварителна регистрация всички желаещи могат да
получат китайската ваксина „Синофарм”, а в тукашното здравно ведомство се върши имунизация и с ваксините „Пфайзер” и „Спутник”. За всички,
които са получили първата доза, е осигурена и втора доза. Регистрирането за
ваксинация се върши чрез уеб сайта „Е администрация”. Общината предоставя
цялостна помощ на гражданите относно
регистрацията и попълването на въпросника за ваксиниране, а за жителите от
селата осигурява и безплатен транспорт.
Освен в помещенията на Здравния

дом, на старите, болни и трудно
подвижни хора мобилни екипи поставят
ваксини по домовете им.
Д-р Василов казва, че през последните десетина дни епидемиологичната
ситуация е подобрена и стабилна, но
все още неблагоприятна. Миналата
седмица са регистрирани по няколко
случаи на заразени с коронавирус на ден.
„В ковид амбулаторията също не е регистрирано увеличение на броя на пациентите с респираторни усложнения, а
новопотвърдените случаи са с по-леки
симптоми и се лекуват в нашето здравно
ведомство и в домашни условия”, уточни
директорът.
Д-р Василов за пореден път апелира
към гражданите да се ваксинират и да
спазват наложените противоепидемични
мерки за борба с коронавируса.
П.Л.Р.

Общината засади 100 фиданки ясен
на Пескара

В

рамките на проекта „Засади сянката
си“ общината и Спортният съюз
на Община Босилеград засадиха 100
фиданки бял ясен на Пескара. По
думите на Даниел Зарев, координатор
на проекта, спортният комплекс Пескара
е избран, тъй като е разположен в непосредствена близост до детската градина,
основното училище и гимназията и е
място, на което децата и младежите
постоянно спортуват и прекарват свободното си време.
Сред участниците в акцията беше и
кметът Владимир Захариев, който заяви,
че тази инициатива представлява поредната стъпка от дейностите на общината
към опазването на околната среда.

„Доволен съм от успешно проведената
инициатива. Ще продължим да засаждаме дървета и на други обществени
площи, понеже всяко дърво е безценен
принос към опазването на здравето на
хората. Освен на представителите на
Спортния съюз на Община Босилеград, дължим голяма благодарност и
на Добри Евтимов, който доброволно с
трактора си изкопа дупките за посадъчния материал“, каза Захариев.
Проектът „Засади сянката си“ е част
от инициативата „Трилион дървета“ на
Световния икономически форум в Давос,
както и от инициативата Европейският
зелен план.
П.Л.Р.
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Георги Господинов с нова
европейска награда

23 април 2021 година

Т

азгодишната литературна награда
Usedom получи българският писател
Георги Господинов. От 2011 г. тя се
присъжда в рамките на Узедомските
литературни дни, които се провеждат
през април на остров Узедом (Германия/
Полша). Наградата се присъжда на
писетали, „които във висока степен се
чувстват обвързани с европейския диалог
в исторически и съвременен план“.
Нобелистката Олга Токарчук, която тази
година беше председател на журито, е
също така била отличена с наградата
Usedom през 2012 г.
Ето и част от мотивите на журито:
«Георги Господинов е значим и неповторим глас в литературата на Европа.
Неговото творчество - фрагментарно,
пълно с меланхолия и острота - стъпва
върху най-добрите традиции на централноевропейската проза с нейната неунищожима нужда да разкрива нови и нови
пластове на човешкия опит. Неговото
писане се фокусира върху езика като
най-съвършеното средство за познание

на ефимерното/чезнещото. Авторът
уверено прекрачва границите на установените конвенции и създава комплексни,
завършени наративи, които не могат да
бъдат категоризирани в специфичен
жанр или течение.
«Естествен роман» е представителен
за цялото творчество на Господинов:
фрагментарен, но същевременно удивително кохерентен, защото фрагментите
не остават епизоди, а се събират в една от
най-убедителните визии в съвременната
литература.»
Финансовият еквивалент на наградата
е 5 хил. евро и е свързан с едномесечен
творчески престой в първокласен хотел
на морския курорт Албе.
За Георги Господинов това е поредната значима европейска награда, която
получава. През 2019 г. той спечели
полската награда «Ангелус» за романа си
Пловдив беше открита реставри«Физика на тъгата», а три години преди
раната Епископска базилика на
това и швейцарската «Ян Михалски“.
Филипопол – най-голямата ранохриС.Дж.
стиянска църква в България. Церемонията се проведе на 18 април - деня, в
който ЮНЕСКО отбелязва МеждунаВ галерията в Цариброд
родния ден за опазване на паметниците
на културата и забележителните места.
Самата базилика също е включена в
защитения списък на ЮНЕСКО.
Галерията „Методи Мето Петров” Тогава обаче бяха експонирани творби,
Богата археология и мозайки бяха
в Цариброд във вторник бе открита сътворени от художници по потекло от реставрирани и експонирани в продъпоредна изложба от художествени Царибродския край, докато този път са лжение на 6 години, в нелек процес, в
картини. Поради епидемиологична представени предимно творби на худож- който взеха участие учени, инженери
криза обаче не се състоя официално ници от други среди, които са правили и много доброволци, както и благодачест на гимназията, подарявайки й рение на публично-частното партньороткриване.
Става дума за картини с техника картини, или пък са представлявали ство между Община Пловдив, Фондация
масло, които са собственост на местната подаръци от други нейни гости. Една от „Америка за България“ и МинистерГимназия „Св. св. Кирил и Методий”. тях, примерно, е и портретът на Христо ството на културата. Целта беше това
До ремонтирането на сградата на гимна- Ботев, която на гимназията преди години археологическо богатство и възхитизията те разкрасяваха интериорите в това подари една делегация от България, телни мозайки да бъдат достъпни за
учебно заведение. След като реконструк- в състава на която бе и правнукът на публика, както от България, така и от
целия свят.
цията приключи, а това би трябвало великия революционер.
Подовете на Епископската базида се случи до няколко седмици, творЛюбителите на изобразителното
лика
на Филипопол са покрити с два
бите вероятно пак ще бъдат върнати по изкуство в Цариброд могат да разгледат
слоя
многоцветни мозайки, с площ
местата си.
картините в продължение на следващите
надхвърляща
две хиляди кв. м. Те притеПрез август миналата година Гале- 15-ина дни.
жават
свой
специфичен
облик, съчетал
рията „Методи Мето Петров” органиБ. Димитров
различните
влияния
с
местната
култура,
зира изложба на картини от гимназията.
традиции и ресурси.
По думите на кмета Здравко ДимиВ ОУ „Георги Димитров” в Босилеград
тров Пловдив има вече нов забележителен културен център. Музейният
комплекс, освен експонирането на близо
две хиляди квадратни метра уникални
мозайки, разположени на две нива,

Открита е Епископската
базилика на Филипопол
в Пловдив

В

Открита поредна изложба
В

Проведен пробен окончателен изпит
за осмокласниците

В

ОУ „Георги Димитров” в Босилеград на 9 и 10 април се проведе
пробен окончателен изпит за осмокласниците. От общо 51 ученици, които се
учат в осми клас през учебната 2020/2021
година, на изпита се явили 49, съобщи
директорът на училището Методи
Чипев. Един ученик е бил заразен с
ковид 19, а един е бил в карантина,
заради заразени лица в семейството му,
добави той.
Пробния окончателен изпит включваше тестове по математика, сръбски,
съответно майчин език, и комбиниран,
който съдържаше въпроси по биология,
химия, физика, история и география.
Всеки от тестовете включваше по 20
въпроса или задачи, разделени в три
нива - основно, средно и прогресивно. С

цел спазването на противоепидемичните
мерки, осмокласниците бяха разделени в
групи от по 12 до 13 ученици, а времето,
определено за решаването на всеки тест,
бе 120 минути.
Чипев изтъкна, че пробният окончателен изпит е послужил на учениците
да проверят знанията си и въз основа
на постигнатите резултати заедно с
учителите да вземат решения върху кои
области от учебния материал трябва
да наблегнат повече при подготовката
за окончателния изпит, който според
учебния календар трябва да се състои
на 21, 22 и 23 юни т.г. И окончателния
изпит ще включва три теста - по математика, сръбски, съответно майчин език, и
комбиниран тест.
П.Л.Р.

които посетителите могат да разгледат
по пътеки от закалено стъкло. Има и
атрактивни зони, учебен детски кът,
работилница за реставраторите и изложбено пространство.
Общата дължина на базиликата е 90
м, а широчината й е 36 м, което я прави
най-голяма подобна сграда от IV-VI век
в България. Тя е функционирала като
религиозен храм от средата на IV до края
на VI век, а през средния век е изграден
некропол върху руините й. Бива открита
по време на спасителни археологически
разкопки през 80-те години на ХХ век по
време на строежа на подлеза на централната поща в Пловдив. След периода на
начално проучване и замразяване на
обекта, той се разкрива изцяло през 2017
г.
Година по-късно Епископската базилика на Филипопол е включена в индикативната листа за културно и природно
наследство на ЮНЕСКО. През последните 5 години с над 16 милиона лева
финансиране от фондация „Америка
за България“ и от община Пловдив
е направена цялостна реставрация и
консервация на находките, построена е
покриващата сграда и е облагородено
площадното пространство.
Заради пандемията от коронавируса
откриването на древния храм с впечатляващи уникални мозайки, стана с ограничено присъствие на гости.
С.Дж.

Акцията „Вземи касовата
бележка и спечели”

Ц

арибродчани ще определят как ще
се изразходват 20-те хиляди евро
Гражданите на Царибродско и тази
година спечелиха за общината си 20
хиляди евро чрез усърдното участие
в акцията „Вземи касовата бележка и
спечели 2020”, която организира правителството на Сърбия в сътрудничество с
НАЛЕД, с цел да подтикне гражданите
на Сърбия да се противопоставят на
сенчестата икономика. Както и по-миналата година, така и миналата, Царибродска община бе една от най-успеш-

ните в акцията, в резултат на което
получи 20 хиляди евро.
Членът на Общинския изпълнителен
съвет Славолюб Маноилов пред микрофона на местната телевизия съобщи,
че и тази година царибродчани чрез
непосредствено гласуване ще могат да
определят за каква цел ще бъдат изразходвани парите. Става дума предимно
за някой комунален въпрос, който ще се
реши с тези пари, именно като това бе
случай и предишните години.
Б. Димитров
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На онлайн съревнование на ученици от музикални училища

Успех и на деца от
Царибродско

Н

а международното съревнование
по солфеджо и теоретични предмети много добри резултати постигнаха
ученици на Основното училище „Д-р
Драгутин Гостушки” от Пирот.
Ученичката от втори клас на училището Анджела Джорич спечели първа
награда с максималните 100 точки,
докато учениците от клона на училището
в Цариброд Велко Стоянов и Стефан
Коцич разделиха третата награда.
Съревнованието е проведено чрез
онлайн връзка, поради епидемиологичната ситуация. Организарано е от Сдружението на музикалните и балетни педагози на Сърбия.
Б. Д.

Проява в НБ „Детко Петров”

Изложба от фотографии
на ученички и
гимназиален учител

М

ежду двата броя на вестника ни
в Народната библиотека „Детко
Петров” в Цариброд бе открита изложба
от художествени фотографии, автори
на които са ученичките в Гимназията
„Св. св. Кирил и Методий” Александра
Михаилова, Митра Заркова и Елена
Славова, както и гимназиалният им
учител по сръбски език и литература
Ратко Ставров, за когото спокойно може
да се оцени, че вече е изявен майстор
на фотографията, предвид, че с тази
художествена дейност се занимава от
много време и тя за него представлява
не само хоби, но май и страст. Ставров е
организирал и няколко самостоятелни
изложби.
Мотивите на фотографиите на ученичките са най-различни – хора, пейзажи,
животни, както и мигове от всекидневието... Вече на пръв поглед става ясно,
че автори на творбите са млади хора и
специално момичета на тийнейджърска
възраст, предвид, че от тях лъха младост,

оптимизъм, радост, амбиция, желание...
Бихме казали, че от фотографиите им
по-чувствителните наблюдатели дори
биха можали да усетят и „уханието“ на
косите им.
Изложбата ще бъде открита още
20-ина дни, така че заинтересованите,
които досега не са я посетили, могат
да я разгледат. Това е петата изложба
от фотографии, организирана в НБ
„Детко Петров”, в стаята, в рамките на
ведомството, назована с името на писателя от нашето малцинство. Нека да
припомним, че на първата изложба от
фотографии в това ведомство чест да
представи творбите си имаше младият
и свръхталантлив фоторепортер на електронния портал ФАР Стефан Павич.
Изложбата от фотографиите НБ
„Детко Петров” организира в сътрудничество с Гимназията „Св. св. Кирил и
Методий”.
Б. Димитров

Уникалната дарба на Теа
Тоневска

7

Ч

овешките същества са много разнообразни в своята психологическа
организация, вследствие от различни
биологични характеристики, но в по-голяма степен и различия в ученето.
Хората израстват в различни среди и
са изложени на различни възгледи за
света. Света изобилства с таланти. Да, с
таланти, хора с творческа надареност и
уникална способност, готови да демонстрират изключителни сензомоторни
умения от определена сфера на изкуството.
Миналото лято в нашия край
беше пристигнал известен художник.
Щракаше с фотоапарата. Интересуваха
го ключалки, катинари, брави, дръжки...
От време на време спираше и извиваше
глава нагоре, ято птици пронизваше
хоризинта над него.
-Вие сте уникални люде, великите
неща се извършват от талантливи хора.
Я вижте, тези ключалки! Вижте как тези
хора са създали толкова красиви произведения на изкуството?
Босилеградското краище изобилства
с талантливи творци. Ще ви запознаем
с Теа Тоневска, ученичка в първи клас в
началното училище „Вук Караджич” в
гр. Враня. Очарователното и уникално
талантливо дете по майка е с потекло от
Долна Любата. Майка й Оливера е известен лекар, а баща й Драган адвокат от
Македония.
- Когато искам да нарисувам нещо,
влизам в интернет и след това намирам
снимка, която ми харесва, гледам и
рисувам с най-обикновени дървени
моливи, рядко използвам темперни и
акварелни бои. Обичам да рисувам хора,
животни, растения, рокли. Същи така
и някои предмети, а рисувам и жива и
нежива природа, заразказва Теа.
Момичето мърмореше, използвайки
вече красиво поставения си топъл
баритон и изтъквайки конструктивните
аргументи за смисъла на творчеството си,
а аз слушах внимателно...
- Обичам да правя фигурки от
пластилин и глина. За този повод
донесох фигурки, които направих от
кинетична глина. Лесно се оформя и е
мека като пяна, продължи.
Истинските деца-чудо са винаги

по-малко от обявените деца-чудо. Как
Моцарт за две-три години от раждането
си изуми света, как цигуларят Менухин
като 7-годишен учуди света с първия си
самостоятелен концерт със симфоничен
концерт... защо Темпъл, Куган и Руни не
запазиха славата си от детските години?
Теа все още не знае какво ще бъде,
когато порасне, но казва, че рисуването
винаги ще бъде нейното хоби.
- Рисуването всъщност е моята игра.
Вдъхновявам се от цветовете, не знам от
кого съм наследила таланта си, вероятно
от някои предци, които не познавам.
Рисуването със сигурност ще бъде
моето хоби и най-голямата ми любов,
приключи тя.
Синя пеперудка внезапно се показа
отнякъде, весело размахваше криле,
влизаше в състояние на пълен покой,
който я обвиваше. За миг силно махна,
като че ли искаше да каже – помагайте
младите хора да развиват своите дарби и
заложби, дайте им шанс да ги споделят
със света.
С. Бойкова
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Четвърти Международен фестивал Съвременен диагностичен
“Великден на Тримеждието”
апарат за Здравния дом

П

о повод предстоящите Великденски
празници Културният център
„Босилеград” и Община Босилеград за
четвърта поредна година организират
Международния фестивал “Великден на
Тримеждието”.
Тъй като пандемията от Ковид-19
и тази година наложи неизбежни
промени, фестивалът ще бъде организиран онлайн. На сайта и във фейсбук
страницата на Културния център „Босилеград” вече е обявен детски награден
конкурс под название „Великден със
семейството”, а желаещите могат да
кандидатстват с оцветени картини с
Великденски мотиви и с рисунки или
художествени творби на тема Великден.
И тази година децата ще оцветяват
рисунки с петте ключови момента,
свидетелстващи събитията, станали през
последната седмица от замния живот на
Исус Христос - Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Осъждането
на Исус Христос, Разпятие Христово и
Възкресение Христово – Великден. Участниците могат ги да изтеглят от сайта или
от фейсбук страницата на Културния
център. Рисунките или художествените
творби трябва да са на тема Великден,
великденски яйца, великденски трапези
и всичко онова, което прави Великден
специален за семейството. Към изпратените оцветени картини или творби
участниците трябва да добавят името
и фамилията си, клас и отделение, в
които се учат, адрес и телефон за обратна

връзка.
Участниците ще бъдат разделени в
три възрастови категории и то: I категория - деца от предучилищна възраст,
II - ученици от първи до четвърти клас
и III - ученици от пети до осми клас.
Крайният срок за изпращането на
материалите е 28 април, а победителите ще бъдат излъчени чрез гласуване
- харесвания във Facebook. Гласуването
ще продължи от 30 април до 3-ти май
в полунощ, а резултатите ще бъдат
обявени на 4-ти май в 12 часа.
Директорът на Културния център
„Босилеград” Воислав Божилов заяви, че
във всяка категория ще бъдат излъчени
първо, второ и трето място, а наградният фонд и всички дейности относно
организацията на фестивала финансово подкрепя Община Босилеград.
Той посочи, че първокласираните ще
бъдат наградени с мобилни телефони,
за вторите места са предвидени смарт
часовници, а за третите са подсигурени
ученически пособия. Връчването на
наградите ще се състои на 6 май.
За допълнителна информация заинтересованите могат да се обадят и на
телефон: 064/59-22-755.
Освен наградния конкурс в рамките
на фестивала ще бъде подготвена и
виртуална изложба на сувенири и други
ръкоделия от глина, които се изработват в грънчарската работилница към
Културния център „Босилеград”.
П.Л.Р.

Босилеградският Здравен дом получи
съврменен медицински уред за диагностициране на тромбози и запушвания
на кръвоносните съдове, сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда и
възпаление на сърдечния мускул.
„С подсигуряването на новия апарат
вече няма нужда нашите граждани за
такава диагностика да отиват в здравните
институции във вътрешността. Уредът е
от особено значение за лечение на пациентите в условията на пандемия на коронавирус, както и за диагностицирането
на множество заболявания при пациентите от рисковите категории”, казва
кметът Владимир Захариев. Той изтъква,
че изказва огромна благодарност към
държавния връх на Република Сърбия за
предоставения уред, който е резултат от
срещата му и договорите с високи представители на страната начело с президента Александър Вучич.
„Освен за новия съвременен диагно-

стичен апарат с директора на Здравния
дом д-р Горан Василов изготвихме и
искове за подсигуряване на нов биохимичен апарат за лабораторни изследвания и нова кола за транспорт на пациенти за нуждите на босилеграското
здравно ведомство. Тези искове предадох
на Ивица Койич, шеф на кабинета на
президента Вучич, и надявам се наскоро
да бъдат релизирани”, посочи Захариев.
Кметът подчерта, че по време на
срещата в Белград е отправил покана
до президента Александър Вучич да
посети Босилеград и в нашия Здравен
дом да получи втората доза на ваксината
срещу коронавирус. Той добави още, че
е подал редица искове за реализация
на проекти от областта на инфруструктурата, привличането на инвеститори и
други проекти от значение за развитието
на общината.
П.Л.Р.

ъгласно решението на Републиканския кризисен щаб гимназистите и
учениците от пети до осми клас в основното училище в Босилеград се завърнаха
За помощ на стари и болни лица и ученици с увреждания
в училище от 19 април (понеделник). Те
ще посещават часовете по модела от 1
септември - с до 15 ученици в класните
стаи и задължително носене на маски.
За учениците от началните класове в
основното училище, които след двуседмична пауза се завърнаха на училище
миналата седмица, учебните занятия
цел подобряване качеството на до домовете им.
ще се провеждат от 8 до 11 часа, докато
услуги в областта на социалната
Същевременно са ангажирани и 8
първият учебен час за учениците от
защита Община Босилеград и тази геронтодомакини, които се грижат за
пети до осми клас започва в 11 часа и 30
година ангажира лични придружители общо 64 стари, социално застрашени и
минути.
на ученици с увреждания и геронтодо- хора с хронични заболявания и уврежмакини за помощ у дома на възрастни и дания. Всяка геронтодамакиня се грижи
хора с увреждания, ползващи някой вид за 8 лица. Те са ангажирани за срок от
социална помощ. Този проект общи- 10 месеца, през който период помагат в
ната реализира за трета поредна година домовете на старите и трудно подвижни
заедно с агенцията „Нивеус тим” от лица, като им почистват помещенията,
Горни Милановац, която е лицензирана снабдяват ги с продукти от магазините и
за този вид дейности от страна на Мини- им предоставят други услуги.
стерството на труда, заетостта, борче”С ангажирането на геронтодомакиските и социални въпроси.
ните и личните придружители целим
оради пандемията от коронавирус
За период от 9 месеца общината е да подобрим качеството на живот на
в рамките на XXVIII-мия Междуангажирала 6 лични придружители на възрастните и болни бенефициенти на народен детски Великденски фестивал
ученици с различни видове увреждания, социална помощ без оглед на възрастта Сдружение ГЛАС и тази година ще оргакоито се нуждаят от чужда грижа и им, както и на учениците, които се низира онлайн конкурси, но за разлика
помощ, а се учат в основното училище нуждаят от чужда помощ и грижа”, от миналата година сега ще бъде провеи гимназията. Личните придружители казва кметът Владимир Захариев.
дено и състезание по чупене на яйца.
П.Л.Р.
придружават и помагат на децата до
От ГЛАС съобщават, че онлайн
училище, както и след учебните занятия
фото-конкурсът под название
„ДОБРОТО ЩЕ ПОБЕДИ” ще бъде
Босилеград
отворен за всички, без ограничения
във възрастта, а желаещите ще могат
да участват с по една снимка във всяка
от трите категории: най-хубаво Великденско яйце; най-оригинално ВеликВъпреки че сме към края на април Ридарци, а след това и пътните участъци денско яйце и спомен от предишните
Великденски фестивали.
месец, във високопланинските босиле- в село Назърица.
На 3-ти май ще бъдат публикувани
градски села Доганица и Назърица все
Кметът Владимир Захариев казва, че
още има дебела снежна покривка. Тези oбщината редовно почиства пътищата всичките получени снимки, за които
дни булдозери на Публичното предпри- от сняг в планинските села и се старае да заинтересованите ще могат да гласуват, а
ятие за строителни площи и пътища оказва помощ на всички граждани, без победители ще бъдат излъчени на 17 май
пробиха снежните преспи и почистиха значение в коя част на общината живеят. въз основа на броя на гласовете на гражП.Л.Р. даните и на журито.
пътя от Заграня към Доганица и махала

Обучението в гимназията е организирано в комбинация - присъствено и
онлайн. Тази седмица присъствено се
учат третокласниците и четвъртокласниците, докато учениците от първи и втори
клас следят уроците дистанционно по
телевизията.
Министърът на просветата Бранко
Ружич заяви по-рано, че е важно два
месеца преди края на учебната година
учениците да следят уроците в училище
и да приключат учебната година по качествен начин, спазвайки всички противоепидемични мерки.
П.Л.Р.

Учениците се завърнаха в
училище
С

Община Босилеград ангажира
геронтодомакини и лични
придружители

С

XXVIII Международен
детски Великденски
фестивал

П

Почистване на снежните преспи във
високопланинските села

Всички участници в конкурсите ще
получат грамоти, а за финалистите и
призьорите във всички категории са
осигурени допълнителни награди ученически аксесоари, спортни реквизити, купи, медали, грамоти и др.
Награждаването на победителите
в онлайн конкурса „ДОБРОТО ЩЕ
ПОБЕДИ” ще се проведе на 1-ви юни по
повод Международния ден на детето.
Състезанието по чупене на Великденски яйца, в което ще могат да участват
всички деца от 1-ви до 8-ми клас, ще
се състои на 2 май в училишния двор.
Организаторите съобщават, че мероприятието ще се проведе при строго
спазване на всички мерки и препоръки
на Кризисния щаб за борба срещу ковид
19.
Основен партньор на Фестивала тази
година е НДФ „13 века България”.
П.Л.Р.
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23 април 2021 година
Имаме ли ние дръзновение да вървим по този път?!

Възкресяване на Лазаря
и Вход Господен в
Йерусалим

Е

то, наближават светлозарните празници Лазаровден и Цветница, които
ни въвеждат във възкръсването на
живота. В изминалите дни на Великия
пост чрез особени служби и молитви
Светата Църква непрестанно призоваваше всички християни към покаяние,
пост и молитва. Тя простираше над нас
своите милостиви обятия в тайнството
покаяние и ни оживотворяваше чрез
приобщаването със Светите Христови
тайни.
Съботата на Шестата седмица от
Великия пост (т.г. 24/11 април) Църквата
спомня извършването на най-голямото
чудо от Спасителя - възкресяването на
четиридневно починалия Лазар шест
дни преди юдейския празник Пасха, от
народа наричан още Лазарова събота
и Лазаровден. Последва го Връбница –
когато празнуваме тържествения Вход в
Йерусалим, извършен от Христос шест
дни до предаването Му на страдания
и кръстна смърт. В Библейския разказ
възкресението на Лазар е най-върховното
свидетелство за Божествената мисия
на Иисус - да възкреси духовно човечеството, да му даде ново раждане, освободено от дотогава всесилната ръка на
смъртта.
От понеделника след тези два празника започва Страстната Седмица – това
е особена седмица. Както ни учи Църквата, Великият пост е времето, когато ние
вървим към Бога, а Страстната Седмица
– когато Бог идва към нас.
Спомняме си и прославяме събитията,
за които свещените писания свидетелстват следното: Христос бил далече от
Йерусалим, когато неговия приятел
Лазар умрял. Чак след четири дни Той
дошъл във Витания и се срещнал със
сестрите му, Марта и Мария, и с плачещите и скърбящи негови приятели. В
Евангелието според Йоан подробно
се разказва за тази среща. И двете
сестри казали на Христос: „Господи, да
беше тук, нямаше да умре брат ми...”
А Христос отговорил: „Брат ти ще
възкръсне!” И въпреки това, независимо

от този отговор, когато видял плачещите сестри и дошлите с тях скърбящи
юдеи, Той Самият, както пише евангелист Йоан, „разтъжи се духом, смути
се”. Ето, Той се приближава до гроба и
Той Самият плаче и околните си казали:
„Гледай, колко го е обичал”. Христос
заповядва да махнат камъка, затварящ
гробницата. И, по думите на евангелиста,
„извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И
излезе умрелият с повити ръце и нозе в
погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа”.
Множеството люде, като видяха Лазар,
възкръснал от мъртвите на четвъртия ден
след неговата смърт, повярваха в Господа
и му отдадоха дължимата почит като
на свой творец. Древният враг, дяволът,
ожесточи сърцата на противниците. Те

казваха: «Ако този не бъде умъртвен,
то целия свят ще повярва в него.» И
веднага се събраха първосвещениците
и книжниците и направиха съвещание
против него - да убият не само Исуса, но
и Лазаря, понеже поради него мнозина
повярваха в Исуса Христа. По съвета на
Каиафа Синедрионът (върховен юдейски
съд) решава да улови Иисуса при първа
възможност и да Го убие. Приближава
се тяхното време. Идва властта на тъмнината, а заедно с нея и последните дни от
земния живот на Спасителя.
Вход Господен в Йерусалим – Цветница
(Върбица)
На сутршния ден след възкресяването
на Лазар Христос влиза в Йерусалим,
сред народа празникът е известен и с
имената Цветница и Връбница, при нас
Върбица. Този път Христос влиза не
така, както го е правил по-рано: непознат, неизвестен, непризнат. Не, сега
Той, Който никога не е търсил власт
и слава, сякаш Сам подготвя Своето
тържество. Заповядва на учениците Си
да Му доведат младо осле. Той го възсяда
и влиза в града, съпроводен от тълпа
народ и деца с палмови клонки в ръце (
В нашите краища заместител на палмовите клонки са върбовите. Оттук идва и
наименованието Върбица). И тази тълпа,
и тези деца Го приветстват с древния
възглас, с който са се обръщали само към
царя: „Осанна! Благословен е идващият в
име Господне! Осанна във висините!”
Защо всяка година си припомняме
това събитие със същата радост, сякаш
самите ние стоим на улицата в светия
град и чакаме, и посрещаме, и ликуваме,
и повтаряме все същите думи, това вечно
„Осанна”? Това значи, че, макар и в един
далечен за всички нас град, Христос е бил
цар, царствал е, бил е признат от народа
за цар. Да, Той учел за Божието царство,
за Своето бъдещо възцаряване. Но в този
ден, шест дни преди Пасха, Той разкрива
Своето царство на земята, открива го на
хората, призовава ги, а заедно с тях и
всички нас, да станем граждани на това
царство Христово, поданици на един
смирен цар, цар без земна власт и без
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земно могъщество, но всесилен чрез
любовта.
Живеем в свят, в държави, които са се
отрекли от Бога, заети само със себе си,
треперещи за своята власт, сила, могъщество и победа. И в този свят почти
няма място за Божията любов, Божията
светлина, Божията радост. И ето, в този
единствен ден в годината, когато стоим
в препълнените храмове и държим в
ръце върбови клонки, когато ехти отново
царственото „Осанна”, ние казваме на
себе си и на света, и свидетелстваме: не
е загинало, не е изчезнало от лицето на
земята Христовото царство, така ярко
просияло в онзи ден в Йерусалим. Ние
казваме на Бога: Ти си единственият
ни Господ, Ти си единственият ни Цар
и ние знаем, и вярваме и твърдим, че
Царството на Твоята любов ще победи с
победата над греха, над злото и смъртта,
и радостта от тази вяра никой не може да
ни отнеме.
На Връбница ние знаем, че след
това Свое тържество Христос ще поеме
възхода Си към страданията и смъртта.
Но светлината, запалена в този ден, ще
осветява и бездънния мрак. След кръста
и смъртта ще изгрее светлината на неизказаната пасхална радост. Ето къде е
смисълът и силата на тези необикновени дни, когато, завършвайки поста, се
готвим да последваме Христос в Неговите доброволни страдания, в победното
Му слизане към смъртта, в преславното
Му възкресение в третия ден.
Иисус Христос, Който с божествената
Си дума извикал Лазаря от смърт към
живот, в последния ден и всички умрели
ще извика към живот, за да извърши
съд над живи и умрели. Сам Господ учи:
иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще
излязат: които са правили добро, ще
възкръснат за живот, а които са правили
зло, ще възкръснат за осъждане.
Дано ние бъдем добри ученици
Христови и заслужим участието във
вечната слава на Господа Спасителя!
Подготви Д. Христова
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От страданието до възкресението

Христос стана жертва
за греховете на цялото
човечество
ВЕЛИКИ - РАЗПЕТИ ПЕТЪК

Н

а Разпети петък си спомняме страданията на Господа Исуса Христа
и се стараем да Го следваме в Неговия
трънлив път към Голгота и Възкресението. Нека да се вдъхновим от Величието на Спасителя и Неговия подвиг и
да го имаме като пример на живот.
Разпети петък е най-тъжният и
най-тежкият ден, както за Божия син,
така и за всички християни. Иисус
трябва да отговаря на подстрекателските въпроси на Синедриона, за да бъде
обвинен в богохулство и съден според
юдейските закони. След като не успяват
с тази стратегия, съдиите Го обвиняват,
че се е нарекъл Цар юдейски и подготвя
бунт срещу римското управление на
провинция Юдея. Така те Го предават
на съд на римския легат в провинцията
Пилат Понтийски. Той също смята обвиненията за неверни и предлага да Го
освободи, но тълпата, която се е събрала
пред двореца му крещи: «Разпни Го,
разпни Го». Това е същата тази тълпа,

която в неделя е скандирала в екстаз
«Осанна, Осанна».
В този ден Иисус претърпял безброй
поругания, мъки, неимоверни страдания.
Това е денят, в който разпънали на кръст
невинния Агнец - «изтезаван за нашите
беззакония и мъчен за нашите грехове»,
принесен в жертва за греховете на цялото
човечество. Раздрало се небето и земята,
слънцето скрило лика си, тъмнина
надвиснала над Голгота.
Неслучайно именно в този ден от
Страстната седмица постът е особено
строг: Църквата повелява тогава да не се
яде, нито нещо да се пие (дори вода). А
народът казва, че на Велики петък и пиле
не пее и гнездо не вие. Всяко дихание
страда заедно с Богочовека, съпричастно
е на неговата смърт и погребение. В
петък никой не подхваща каквато и да е
работа.
Минаването „под масата“ на Разпети
петък
Бройни са хората, които Велики Петък
свързват с минаването „под масата“.
Извършването на този така наречен

Празнуваме победата на живота над смъртта

Възкресение Христово,
Пасха, Великден

След най-тъмната нощ е просиял
най-светлият ден в историята на
човешкия род.
След Велики Петък е изгряло Възкресение Христово.
Възкресение Христово тази година
пада на 2 май/19 април. Това е Велик Ден
на безкрайната Божия сила; Вечен Ден
на незалязващата Божия радост в света!
Извор на вдъхновение, светлина и радост!
Господнята Пасха представлява триумф,
тържество на безсмъртната Божия
Любов, която се роди на Кръста, изгря
в мрака на гроба и заблестя в зората на
Възкресението.
Възкресение е най-големият празник,
защото самият акт на Христовото
Възкресение е най-голямото чудо, чудо
на чудесата, най-великото събитие
в човешката история. Като събитие,
случило се в конкретен момент, Възкресението се разглежда така, както историците разглеждат дадено историческо
събитие. Като изключително чудо, то
остава над времето и пространството,
остава необяснимо за човешкия разум.
Затова Църквата не се и опитва да обясни
Христовото Възкресение, а го приема с
вяра.
Господ Исус Христос, Единородният Син Божи, «Който заради нашето
спасение» прие човешка плът и стана
Син човешки, Той Същият тридневен
възкръсна от мъртвите, обезсили властта
на смъртта и донесе на света живот, тъй
като «в Него имаше живот» (Йоан. 1:4).
Той е, за Когото свидетелстват Писа-

нията - Когото пророците възвестяваха,
апостолите проповядваха, а цели народи
с вяра приемаха. Него възпява Църквата,
Него слави цялото творение, за Него
отново свидетелстваме в деня на Възкре-
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ритуал носи здраве, късмет, а според
някои и опрощаване на греховете. Тези
тълкувания са неправилни и плод на
пълно суеверие, но за жалост се разпространяват често и от медиите. Нека
научим християнското разбиране за
случващото се на Разпети петък.
В петък сутринта преди началото на
службата, в средата на храма се издига
„гробът“ Христов, украсен с цветя, а
на престола се поставя Плащаницaта платът, с който е завито тялото Христово
след свалянето му от кръста. Тя представлява парче плат, на което е извезан
образът на положения в гроба Спасител.
Върху Плащаницата се поставят Евангелието, Кръстът и много цветя.
Християните идват в храма и носят
цветя така, както се отива на погребение на близък и скъп човек. Пристъпват с молитва към издигнатия гроб на
Христос и благоговейно се покланят на
изображението. Целуват последователно
Христовото Тяло, извезено на Плащаницата, Евангелието и Кръста и полагат
цветята. След това се навеждат и преминават под издигнатото място. По този
начин изразяваме нашето преклонение,
смирение и скръб пред гроба Господен,
но също и благодарност за изкуплението,
което ни дари Спасителят.
Сега става ясно, че всички тези
действия в храма извършваме не от
суетна вяра за здраве, късмет, а още
по-малко за прощаване на греховете те могат да бъдат простени еднствено

в тайнството Покаяние, Изповед, - а
водени от чиста и силна вяра се покланяме на Христовия гроб.
Велика събота
На този ден Църквата възпоменава
телесното погребение на Иисуса Христа
и слизането Му в ада. Това е денят,
когато Словото Божие лежи в гроба като
мъртъв Човек, но в същото време спасява
света и отваря гробовете. Положен вече
в гроба, Духът на Иисуса е в ада, за да
разкъса оковите му и да отвори отново
за нас райските двери. Това ще се случи
на другия ден. В Неделята, наречена с
най-краткото име - Великден.

сението, когато радост преизпълва
душите и сърцата ни.
С тържествен камбанен звън се оглася
Възкресението на Христос и победата на
живота над смъртта. Вярващите хора се
отправят към храмовете. Идват стари и
млади, вярващи и съмняващи се. И ето
отново сме в радостта на Възкресението.
Свещен трепет изпълва душите ни и
обгаря сърцата ни. Сякаш отново чуваме
благовестието на ангела към жените
мироносци: «Зная, че търсите разпнатия
Иисуса няма Го тук: Той възкръсна!»

(Мат. 28:5-6).
Поздравяваме всички верни чада на
Православната ни църква навсякъде по
света с пресветлото Христово Възкресение и молим Всеподателя Бога да
дарува на благочестивия ни народ много
духовни сили, та преуспявайки във
вярата и благочестието, да наследим и
Неговото вечно Царство!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Подготви Д. Христова

novo.bratstvo.rs

Щрихи за портрет

Стефани Илиева, най-добра
спортистка на Царибродска
община за 2020 г.

З

а успехите благодари предимно на
майка си
Здравей, Стефани! Неотдавна бе
провъзгласена за най-добра спортистка в Царибродска община за 2020
година. Очакваше ли, че именно ти ще
станеш лауреат на това признание и
какво то представлява за теб?
- Не, откровено казано не съм очаквала, че ще стана най-добрата спортистка
в Царибродска община за миналата
година. Когато става дума за втората част
от въпроса ви, бих казала, че признанието за мен представлява мотив още
повече да напредвам в атлетиката.
От колко години се занимаваш с
атлетика и в кои дисцилини?
- С ателтика се занимавам от четири
години. Дисциплините са бягане на
дълги дистанции и планинско бягане.

Имаш ли някои особени амбиции в
този спорт, които би искала да осъществиш?
- Разбира се, че имам. Но имам съзнанието, че тези амбиции могат да се
осъществят единствено ако продължа да
тренирам усърдно.
Съществуват ли някои хора, които
са с особени заслуги за резултатите,
които досега си осъществила в атлетиката и на които би искала чрез нашия
вестник и това интервю да благодариш?
- Най-напред бих искала да благодаря
на майка ми, защото без нея нямаше да
стигна дотук. Естествено бих благодарила
и на останалите членове на семейството
ми, както и на приятелите и треньорите,
които от самия старт на кариерата ми ме
подкрепяха, съответно бяха с мен.
Интересува ни има ли си актуалната
най-добра спортистка на Царибродска
община приятел?
- Ами, любовта е само още един голям
мотив да тренирам още повече...
Коя година си родена?
- Родена съм на 27 февруари 2004
година.
Следователно, още си ученичка...
- Да, ученичка съм в трети клас на
местната гимназия „Св. св. Кирил и
Методий”.
Благодарим ти за интервюто и ти
пожелаваме много успехи, както в
атлетиката, така и в живота.
- Благодаря и на вас за проявения
интерес.
Разговора води: Б. Димитров

Цариброд

Футбол

мачове“, каза той.
ФК „Балкански“: Кочич, Давидович,
Потич, Васов Д., Васов Б., Димитров,
ЗОНА „ИЗТОК“ 23-ТИ
Петров, Манчич, Чирич, Васов С.,
Алексов.
КРЪГ
„Балкански“ с 47 точки заема 4 място и
„БАЛКАНСКИ“ С ТРЕТА ПОРЕДНА
в следващия кръг е домакин на „Полом“
ПОБЕДА
(Лесково), който се намира на 15-та
След разгромяването на „Танаско
Раич“ в Пирот (3:0) и победа като позиция.
домакин над „Гердап“, Кладово (4:2), ПИРОТСКА ОКРЪЖНА
фудболистите на „Балкански“ надиграха и „Райко Митич“ с 1:0 в окръж- ЛИГА
Пионерите на „Балкански“ победиха
ното дерби в Бела паланка. Единственото
попадение бе дело на Димитров в 93-ата връснацире си от „Единство“ Пирот с
5:2, докато в мача на юношите младша
минута.
По думите на старши треньора връзст на същите отбори царибродчани
Небойша Рангелов фудболистите на надиграха с 12:0.
Лидерите в юношеската лига
„Балкански“ са изиграли много добре
целия мач и са можали да вкарат още „Желюша“ извоюваха победа над връстголове. „Доволен съм от играта, навли- наците си от „Райко Митич“ (Бела
заме в желаната форма и очакваме паланка) с 4:1.
А. М.
победи и качествена игра и в следващите

Водоравно: 2. Планинска система
в Южна и Средна Азия. 6. Място за
отглеждане на добитък. 8. Течение в
съвременната музика. 10. 20 и 17 буква.
11. Васил (галь.). 12. Атлетически клуб
(съкр.). 13. Вид цвете. 14. Идол. 15.
Кикинда (авто-знак). 17. Баскетболен
отбор от Солун. 18. Смешник. 19. Област в
Западна Сърбия. 20. Град в Германия. 21.
11 и 26 буква. 22. Английско мъжко име.
24. Известен италиански футболен рефер
от миналото (Пйерлуиджи). 25. Германско
мъжко име. 28. Заведение със стаи и легла
за пътници. 29. Пойна птица. 30. Планина
в Далмация. 31. Името на артиста Пачино.
32. Ана Курникова (иниц.). 33. Постоянен
мирновременен състав на войскова част.
34. Хърватска нефтова компания. 36. Един
стопански отрасъл. 37. Голямо населено
място. 38. Крайпътен хотел. 39. Името на
сръбския писател Црънчевич.
1
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На 25 април се навършват ЧЕТИРИНАДЕСЕТ
ГОДИНИ от смъртта на нашия

Д-р Никола Цветков

Човек се помни с това, което остави зад
себе си.
Поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Анастасия и дъщерите Ирена
и Наташа със семействата си
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8

11

13

14

15

16

17

е „Търновац” с 33 точки, а следват
„Лугина” с 33 и „Челик” и „Павловац” с
по 23 точки.
В следващия кръг босилеградският
отбор посреща „Лугина” в неделя на 25
април от 16 часа.
П.Л.Р.

Възпоменание

3

7

12

„Младост” отстъпи с 1:2 на „Младост”
в Сувойница

Б

Отвесно: 1. Лично местоимение. 2.
Хищник с неприятна миризма. 3. Мярка
за площ. 4. Страна в Азия. 5. Залив в
Антарктика. 7. Столицата на Румъния. 9.
Вид заболяване на стомаха. 11. Строителен
материал. 12. Вид дърво. 13. Красавица.
15. Отсъствие на война. 16. Босненски бан
от миналото. 18. Герой от комикс на Мето
Петров. 20. Чешки футболен национал от
миналото, нападател (Ян). 22. Движещата
се част на машина. 23. Удовлетворение.
24. Влакно. 25. Който не е сляп. 26. Вид
сладкиш. 27. Първенец. 28. Английски
футболен национал от миналото (Глен).
30. Част от жилище. 31. Фамилното име
на някогашния генерален секретар на
ООН (Кофи). 33. Морски бозайник. 34.
Ирландска републиканска армия (съкр.).
36. Румен Овчаров (иниц.). 37. Георги
Рангелов (иниц.).

10

ПФЛ - 15 кръг

осилеградска „Младост” отстъпи с 1:2
като гост на „Младост” в Сувойница,
в 15-ия кръг от тазгодишното издание на
Пчинска футболна лига. Голмайстор за
нашия отбор бе Небойша Йорданов.
След 15 изиграни кръга „зелените”
заемат пета позиция с 19 спечелени
точки. Начело във временната класация

11
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ХУМОР, САТИРА, ЗАБАВА

Манчин рабуш

Дойде време човек од
човека да бега!
Здравейте, братстваджийе! А-а-а,
дали че се лецне тая пустиньа корона,
та да мож да си живеемо по-спокойно.
За млого човеци чу да су пошандърцали
оди ньу, а йош млого човеци топърва
кока че пошандърцую. Психиятрите
кока че млого да имаю работу ка се
приказката с коронуту завърши. Ако
изобщо се завърши некигаш? Преди
десет или двайес године некой да ми
беше говорил кико че дойде време човек
од човека да бега, признавам си, не би
му поверувал. Помислил би си да йе
полудел. Ама, те, оно дойде и текова
време, нали?
Негде прочето (или чу, не знам више
ни я?) кико йе и Баба Ванга била предвидела ко че залетимо с йедну такву
бельу, ама това нейе бъш най-ясно и
най-прецизно формулисала, тека да
съга некои ньойньете думе тълкую тека,
а другьи онака. Кажу ко йе говорила „ко
че короната буде свугде около нас и да
нема да има од ньу спас”. С другье думе
казано – куде и да пойдемо, она че си ни
дебне. Е, съга, она мож да нейе знаяла
жената ко че тая корона у ствари да буде
вирус, па нейе това могла или стела да
ни каже конкретно, ама, те, нещо ньу се
йе сигурно указувало и на това нещо йе
било име корона. Тия, ньойньи съвременици на кои йе уж говорила за коронуту,
съга кажу да су тъгай мислели да йе Баба
Ванга у ствари мислела на некакву круну
(нали се круна на бугарскьи, а чини ми
се и на рускьи и на йош некои славянскьи йезици, ока корона) и су си пущали
църтани ко постои опаснос у Русию
или у негикашньи Совйетски савез пак
на влас да се върне царат с корону (или
с круну, де!) и ко че почне да поробуйе
йедну по йедну държаву у Йевропу, а
мож и по-широко, па йе затова говорила „ко че короната буде свугде около
нас.” Кой знае кво йе мислела бабичката?
Мене ми се чини да йе управо мислела
на вирусат, ама това из кой знае кой
разлог нейе могла, стела или смеяла да
саобщи по-конкретно и явно.
Сети се тия дни, а ка веч поче да ви
говорим за Баба Вангу, ко преди млого
године йедън човек ми йе разправлял
ко йе ньегова сестра навремето била при
бабуту и гьу йе молила да ньу разкрие
куде ньу йе мужат и дали йе уопще жив
или йе мъртав. У комунистичкото тоталитарно време дошли при ньи у сред
ноч агенти, дигли из кревет мужатога
ньу и га одвели у, що би се рекло на
српскьи, „непознатом правцу”. Женицата на ютредън ишла од канцеларию до
канцеларию, од функционера до функционера, от началника до началника и
гьи молила да ньу кажу куде су одвели
мужатога ньу и дали су га утепали или
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Само би знал да ви кажем да се пазите
од ньу, да се не юначите, да не играте оро
на зайнат (ко некои тамо, де!), йер короната йе млого подмукал неприятель. И
не си блъскайте главу (или, с другье думе
казано, не филозофирете повише) по
питаньето дали короната йе вештачкьи

су га само уапсили. Никой обаче това не
стел да ньу каже. Сви кьутали и ньу говорили ко требе да си иде дома, ко нища
не требе да се ядосуйе, ко све това йедън
дън че се разясни, ко не требе млого да
шири приказкье, йер у противан случай
и она мож да надърля... Минуло неколко
дъна, неколко неделье, неколко месеца,
неколко године даже, ама она никакве
вести за мужатога не добивала. Надърндила се йедън дън право при Баба
Вангу. Бабата се замислила дълбоко и
ньу рекла ко у тия момент види мужатога ньу ко се дружи със заеци. Това било
знак да йе човечекат жив, ама на женуту
не било ясно одека-надека мужат ньу да
йе у друщво със заеци? Кво има он общо
със зееци? Помислила си: „Кво па тая
бабичка блъска? Да нейе малко мърднула?”
Е, гледете са финалето на приказкуту: Минуло йош малко време и
мужът на женуту се върнул однекуде
дома. Преказал ньу ко га първо одвели
у затвор, тамо га саслушували (малко га
и млатили, де!, без това се нейе могло у
онова време), па га после испратили на
некакву селскостопанску фарму у кою
се товили заеци за тържище. Там издържавал казнуту на тия начин що гледал
заеци. Това просто му бил задатак ко на
робияша.
А, еве, йош йедна приказка за Баба
Вангу. Извесно йе да су при ньу ишли и
държавници да ньим предрича судбину.
Кажу да су при ньу ишли цар Борис,
бай Тоша Живков, а некои дори твърде
ко йе при ньу ишъл и некигашньият
лидер на Совйетски савез Брежньев. По
време на Вторуту световну войну при
Баба Вангу дошъл цар Борис да гьу пита
кво че се дешава у светът, кико България
че завърши войнуту и подобне работе.
Бабата, коя у това време не била баба, а
релативно млада жена, тъгай му казала:
„Много си разширил царството си, но
се подготви да се събереш в орехова
черупка.” На царатога нища не било
ясно. Какво събиранье, каква черупка?
А оно, те, какво се десило: Царат после
неколко дъна умрел, сахранили га у
сандък од орейово дърво, България
морала да се повлече од територийете
койе за време на войнуту окупирала...
Кво очу да ви кажем ка ви говорим
за Баба Вангу? Очу да ви кажем ко у
животат нища не се знае. Ми праимо
планове, а Богат одозгоре ни се смейе,
нали? Има човеци кои верно назнаваю
кво че се деси, макър че това не може
(или не смею) бъш да га кажу по най-конретният начин и докрай.
Ако мене питате кво че буде с коронуту, че ньу дойде ли краят и кига, я би
ви одговорил тека: Незнам, не съм Ванга!

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.
Издава: Издателство “Ново”Братство”, Ниш,
“Кей 29 декември” - 8
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Афоризми

23 април 2021 година
или природан вирус. Това питанье че
изучавамо ка короната мине. А съга йе
най-важно да спасимо главе!
Ако очете послушете ме, ако па нечете
– ко ви дава Бог. Демократия йе, нали?
Айд, уздравлье!
Ваш Манча

Симеон КОСТОВ

[[ Ние можем да бъдем първи в света в много
области. Само ако не сме ние.
[[ Вандалите са усъвършенствали своите действия. Рушат от небето.
[[ Само тези, които имат всичко, знаят колко това им липсва.
[[ Не отлагай нещата од днес за утре, утре е онова,
което се чака вечно, а никога не пристига.
[[ Няма ваксина, която може да защити истината от лъжата.
[[ Нормално е там, кадето малцинството владее над мнозинството.
[[ Не се знае коя лъжа е по-добра? По-близката
или по-далечната от истината.
Водоравно: 2. Памир. 6. Обор. 8. Рок. 10. Ур. 11. Васо. 12. Ак. 13. Мак. 14. Кумир. 16. Ки.
17. „Арис”. 18. Шут. 19. Цер. 20. Кил. 21. Ищ. 22. Робин. 24. Колина. 25. Олаф. 28. Хотел. 29.
Кос. 30. Мосор. 31. Ал. 32. Ак. 33. Кадър. 34. ИНА. 35. Туризъм. 37. Град. 38. Мотел. 39. Брана.
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