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Въз основа на исковете, 
изпратени от общинското ръ-
ководство в Босилеград, от 
кабинета на министъра на 
вътрешните работи Алексан-
дър Вулин са съобщили, че 
насакоро ще бъде организи-
рана среща между делегация 
на общинското ръководство 
с министъра и сътрудници-
те му, на която ще се разис-
ква начинът за решаване на 
проблема относно регистра-
цията на военните джипове, 
камиони и други превозни 
средства, които притежават 
физически лица, публични 
предприятия и фирми в Бо-
силеград. 
От общинското ръководство 
посочват, че с проблема са 
запознали и кабинета на 
президента на Сърбия Алек-
сандър Вучич и се надяват 
той да бъде решен успешно.

Иван Борски

МОЛБА
Не почвай скъпа деня със свадя
Защото той е мой колкото и твой
До ново утро бури ще бушуват
И с наща лодка те ще кормуват

Зоран Вучич 

София, декември 1990

И днес в този град красотата е жива,
свети олющенат фасада.
Антична светлин озарява очите ни,
къшите са стари, но надеждата – млада.

Небето е благо и думите съживяват
мъртвата вечер на зимна София.
Единствено свободата лекува раните
На кървавата философия.

Бели черен дъжд над мъртвите улици,
но слънцето в душите ни пари.
Ние чупим от общия хляб, изпечен
от житото на небесни хамбари.

Превел Цанко Лалев

Община Босилеград подписа 
договор за финансиране 
на дейности в областта на 
социалната закрила

Републиканското 
състезание 
по български 
език за ученици 
от основните 
училища 
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Българската икономика е 
на загуба 47 милиарди лева 
заради коронавируса
През 2020 г. се отчитат 47 милиарди 

лева по-малко обороти в иконо-
миката на България, сочат данни от 
„Телеграф“. С толкова са намалели 
декларираните данъчни основи по ДДС, 
което отразява спадът в продажбите в 
различните сектори, ударени от кризата. 
Оказва се, че най-удареният сектор е бил 
хазартът. При него спадът е с цели 76%. 
Причината е, че ограничителните мерки 
затвориха игралните зали, но хазарт-
ните оператори не можеха да получават 
подкрепа заради принципа, че европей-
ските пари не могат да се използват за 
хазартния сектор. 

На второ място като най-ударен от 
кризата сектор е културата и по-специ-
ално театрите, концертни зали и кината. 
Там оборотите са с 56% надолу. Инте-
ресно е, че хотелиерите са понесли по-го-
леми загуби от ресторантьорите. Според 
експерти това се дължи в определена 

степен на факта, че голяма част от кръч-
мите успяха да закрепят положението с 
разнасяне на храна до офиса и вкъщи.

Фризьори, козметици, маникю-
ристи или не работеха изобщо, или им 
бе разрешено да обслужват клиенти, 
но при спазване на строги ограничи-
телни мерки. Затова не е изненада, че те 
отчитат 43% спад на оборотите.

Най-малко засегнатият сектор се 
оказва строителството. Причината е, че 
реално строителните обекти никога не 
са били затваряни. В този сектор намале-
нието на данъчните основи е само с 1%.

Неочаквано е, че в продажбите на 
продукти и услуги, свързани със здра-
вето, здравеопазването също отчита 
намаление на оборотите, макар и само 
с 2%. Вероятно една от причините е, 
че заради страховете да не се заразят, 
хората са отлагали посещение при лекар.

С.Дж.

България вече издава 
имунизационен 
сертификат
Тази година по всичко личи, че отново 

ще може да се пътува безпрепят-
ствено, благодарение на дигиталния 
имунизационен сертификат. България 
и Германия са сред страните, които вече 
имат готовност да  издават сертифика-
тите. Очаква се системата да заработи 
до 1 юли. По този начин пътуването в 
държави членки на ЕС това лято ще бъде 
по-лесно.

Засега седем държави обявиха, че 
са приготвни за  издаване на евро-
пейски имунизационни сертификати 
- Германия, България, Чехия, Дания, 
Гърция, Хърватия и Полша. Германия 
от няколко седмици тества дигитал-
ните паспорти в имунизационните си 
центрове. Проверява се дали с помощта 
на съответното приложение гражданите 
могат да сканират доказателството, че са 
ваксинирани. По същия механизъм ще 
се извършва и проверката при пътуване.

Министърът на здравеопазването 
на България д-р Стойчо Кацаров вече 
утвърди образците на новия европейски 
сертификат.  На 4 юни системата  зара-

боти напълно и гражданите  могат да се 
сдобият или да преиздадат своя серти-
фикат и без електронен подпис.

Преди около две седмици държавите 
членки и Европейският парламент се 
договориха за въвеждането на серти-
фикат с QR код. Освен информация за 
ваксините, той ще съдържа и данни за 
проведени тестове или доказателство за 
прекарано заболяване от Ковид, които 
също дават право на безпроблемно пъту-
ване из Европа.

И към момента държавите в ЕС 
издават сертификати за извършени 
имунизации срещу коронавирус, които 
обаче сега трябва да бъдат адаптирани и 
включени в една обща електронна плат-
форма. Притежателите на сертификат 
трябва да бъдат освободени от задълже-
нието за тестване или карантиниране, 
ако епидемичната обстановка това позво-
лява. Отделните европейски държави 
ще имат също така правото да зачитат 
ваксини, които не са одобрени на ниво на 
Европейския съюз.

С.Дж.

България приготвя мерки за 
подкрепа на бизнеса наесен
Социалният министър на Р България 

Гълъб Донев заяви, че служебното 
правителство е изготвило програма 
за 2,5 милиарда лева, които ще бъдат 
използвани за подкрепа на бизнеса чрез 
кредити през търговските банки. По този 
начин ще се използва свободният ресурс 
на търговските банки, като държавата 
става гарант на кредитите.

Донев каза, че тези мерки са още в 
проектен етап и че им предстои ноти-
фикицая от државата пред ЕК. Целта 
на мерките е да подпомогнат бизнеса и 
заетостта през есенния сезон. Той добави, 
че мерките ще трябва да бъдат разрабо-
тени в няколко варианта в зависимост от 
конкретното положение с пандемията.

Вицепремиерът Гълъб Донев уточни, 
че е факт да няма сериозни нарушения 
в Министерството на труда и социал-
ната политика. До тази констатация се 

е дошло след извършените одити на 
независими одитори. От обяснението 
му стана ясно, че засега няма индикации 
за спиране на еврофондове за България 
заради санкциите на САЩ срещу 
български физически и юридически 
лица. 

«Ние сме може би първата държава в 
ЕС, която започна да прилага решение 
по закона «Магнитски». Това, което сме 
направили, е да защитим държавните 
предприятия, за да не се допускат отно-
шения с лицата, посочени в списъка със 
санкции на САЩ», каза Донев.

«Всичко, което прави правителството, 
е прозрачно и професионално, няма 
лица и фирми (под санкции - б.р.), които 
да са в близък контакт с правителството», 
коментира още служебният министър.

С.Дж.

“Празник на черешата” в 
Кюстендил
За 14-а поредна година в края на юни 

в Кюстендил ще се проведе традици-
онното мероприятие “Празник на чере-
шата”, чиито организатори са Община 
Кюстендил и Институтът по земеделие. 
Тази година събитието ще продължи от 
25 до 27 юни при спазването на всички 
ограничителни мерки за защита от 
ковид 19.

По време на празника центърът на 
града се преобразява в своеобразна 
платформа, обединяваща търговци и 
занаятчии от града, любители и гости 
на празника. Акцент на празника е 
изложбата-базар на характерни кюстен-
дилски сортове череши и черешови 
произведения, с участието на читалища 
от Община Кюстендил и местни земе-
делски производители. Традиционно 
изложбени маси биват аранжирани и 

покривани с този ярък и вкусен плод и с 
майсторски изплетени вешала.

Освен базара в рамките на мероприя-
тието се организират и редица  културни 
събития на открити сцени, които 
допринасят допълнително за доброто 
настроение на гостите на празника. 
Традиционно се провежда и конкурс 
за едра череша, атрактивно вешало и 
красив черешов щанд, а има и кули-
нарна надпревара и състезателни игри с 
череши.

Изложението на плодовете на 
овощния труд е започнало през 1896 
г., когато е учредена Първата нацио-
нална овощарска изложба и градът 
получил званието „Овощната градина на 
България”. 

П.Л.Р.

Получаване на цифров зелен 
сертификат за пътуване 

Цифровият зелен сертификат може 
да бъде изтеглен и от гишетата на 
200 пощи в Сърбия, включително и в 
пощата в Босилеград.

За получаване на цифров зелен серти-
фикат е необходимо гражданите 

да бъдат регистрирани на портала за 
електронно управление. Когато се реги-
стрират, гражданите избират услугата 
„цифров зелен сертификат“, както и 
опцията дали искат сертификатът да 
бъде издаден на сръбско-английски 
или сръбско-китайски език. След това 
в рамките на няколко секунди серти-
фикатът пристига на имейл адреса на 
потребителя и може да бъде отпечатан 
или записан на мобилния му телефон 
под формата на електронен или мобилен 
документ. Всеки регистриран потре-
бител може да получи цифров зелен 
сертификат единствено за себе си.

С цифровия зелен сертификат се 
доказва дали гражданинът е получил 
ваксина срещу сovid-19, дали има 
резултати от тестовете за инфекциозна 
болест SARS-CoV-2 и  възстановяване 
от covid-19. Освен личните данни (име, 
фамилия, ЕГН, пол, номер на паспорт) 
той съдържа информация и за това дали 
лицето е било ваксинирано, за броя на 
получените дози, както и датата на полу-
чаване на първата и втората дози. 

Зеления сертификат може да бъде 
изтеглен и от гишетата на 200 пощи в 
Сърбия, включително и в пощата в Боси-
леград. За получаване на сертификата е 
необходим валиден паспорт, а целият 
процес на получаване на документа в 
пощите отнема само няколко минути и е 
безплатен за гражданите.

П.Л.Р.
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Босилеград 

Kръводарителска акция 
за ВМА Белград

70 босилеградчани дариха кръв в 
рамките на поредната доброволна акция 
по кръводаряване за нуждите на Воен-
номедицинската академия в Белград, 
която на 4-ти юни т.г. Община Босиле-
град организира заедно с местната орга-
низация на Червения кръст и Отдела 
за трансфузиология към ВМА Белград. 
И този път инициативата се проведе в 
заседателната зала в сградата на Общин-
ската администрация в Босилеград при 
спазване на всички противоепидемични 
мерки срещу ковид 19. Сред кръводари-
телите бяха и 7 жени, както и  две лица, 
които за първи път дариха ценната 
течност.

Кметът Владимир Захариев, който 
и този път заедно с представителите на 
общинското ръководство взе участие в 
кръводарителската инициатива, казва, 
че поредната акция за нуждите на ВМА 
в Белград е израз на благодарност и 
признателност към това ведомство, 
чиито лекарски екипи въз основа на 

договора на общинското ръководство 
със съответните републикански мини-
стерства и управляващите във ВМА 
идват в Босилеград и в местния Здравен 
дом вършат безплатни прегледи на 
гражданите от нашата община, с цел 
ранна диагностика и превенция. Освен 
прегледи въз основа на  договорите с 
ВМА е осигурено и безплатно лечение 
на пациенти от Босилеградско във ведом-
ството, както и изследвания на кръв в 
лабораториите му, добави той. 

Захариев изказа благодарност и към 
всички граждани, включили се в иници-
ативата, и посочи, че общината ще 
продължи да организира такива хумани-
тарни акции. 

От ОО на ЧК в Босилеград изтъкват, 
че до края на годината е планирано в 
Босилеград да се реализират още четири 
кръводарителски инициативи - три с 
Института за кръвопреливане от Ниш и 
една за нуждите на ВМА Белград.

П.Л.Р.

Решенията от заседанието на ОИС в Цариброд 

Повече инкасирани, 
отколкото похарчени 
Общинският изпълнителен съвет 

(ОИС) в Цариброд тези дни прие 
окончателната сметка за миналата 
година, от която се вижда, че прихо-
дите са 563 милиона, а разходите – 543 
милиона динара. Коментирайки посо-
чените сведения, кметът д-р Владица 
Димитров изтъкна, че местното самоу-
правление не харчи повече, отколкото 
инкасира. 

Констатирано е, че заседанията на 
ОИС занапред могат да се провеждат 
и онлйан, предвид, че са изпълнени 
формалните административни условия, 
а купен е и съответен софтувер за целта. 
Този орган досега е провеждал теле-
фонни заседания. 

Регионалното депо в Пирот е предо-
ставило счетоводни сведения, от които 
се вижда, че е регистрирало профит 
на стойност 11 милиона динара. 10, 5 
милиона от тях възнамерява да задели за 
инвестиции, докато 500 хиляди да предо-
стави на общините в Пиротски окръг и 
на Град Пирот. На Община Цариброд 
принадлежат 55 хиляди динара от посо-
чената сума от половин милион динара. 

ОИС възобнови решението си ПП 
„Комуналац” да провежда дейността 
във връзка с почистването на пътищата 
в територията на общината през зимния 
период. 

Б. Д.

Босилеградската детска 
градина участва в проекта за 
онлайн обучение 
Детската градина „Детска радост” 

в Босилегрaд успешно приключи 
участието си в проекта „Предучилищна 
онлайн общност за обучение”, реали-
зиран от Центъра за интерактивна 
педагогика (ЦИП) със съдействието на 
УНИЦЕФ и Министерството на обра-
зованието, науката и технологичното 
развитие на Република Сърбия. 

В рамките на проекта възпитател-
ките от босилеградската детска градина 
активно участваха във вебинарите, 
посветени на развитието на съвместни 
дейности на родители и деца, соци-
алното и емоционално възпитание и 
разрастване на интереса у децата към 
книгите и ученето. Те бяха включени и в 
подготовката на 3 брошури, предназна-
чени за  родители, които оказват помощ 
на децата си при учене в домашни 

условия, особено за родители на деца, 
които не посещават детските градини. 

Директорката на детската градина 
Марина Пенева и кординаторът на 
проекта Таня Стоименова казаха, че 
нашата градина е изготвила и пред-
ставила презентация под название 
„Звънче”, посветена на възпитанието 
на децата на предучилищна възраст. 
Презентацията, в чиято подготовка са 
участвали всички служители във ведом-
ството, са  представили възпитателките 
Дияна Златкова и Оливера Дочева. Те 
изтъкват, че посочената презентация 
е получила високи оценки от всички 
детски градини, включени в този проект. 

Дейностите на детската градина по 
реализацията на проекта е подкрепила 
Община Босилеград.  

П.Л.Р.

На ГKПП „Градина” 

Иззети 62 килограма 
таблетки екстази и 5,3 
килограма кокаин 
Сръбските митничари в сътрудниче-

ство с граничната полиция тези дни 
на ГKПП „Градина” иззеха 62 килограма 
таблетки екстази и 5,3 килограма кокаин. 
Опита за нелегален трафик на наркоти-

ците направил гражданин на Холандия 
Е. М. (1967 г.), срещу когото е образувано 
углавно дело за непозволено производ-
ство и пускане на пазара на наркотици. 

Б. Д.
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Пчинският манастир 
чества 950 години 
Честването на 950-годишнината на 

манастира „Свети преподобни 
Прохор Пчински“, както и отбелязването 
на 700-годишнината от смъртта на обно-
вителя - крал Стефан II Милутин, ще се 
състои на 13 юни 2021 г., съобщиха от 
Вранската епархия. Светата архиерейска 
литургия ще бъде оглавена от патри-
арха на Сръбската православна църква 
Порфирий. Патрон на празника е прези-
дентът на Сърбия Александър Вучич.

Средновековният православен мана-
стир е разположен на планината Козяк, 
на река Пчиня, отдалечен около 30 кило-
метра от гр. Враня и е подчинен на Вран-
ската епархия. Основан е в чест на Св. 

Прохор Пчински от византийския импе-
ратор Роман IV Пчински (1068 - 1071), 
след като светецът му предрекъл, че ще 
получи императорската корона. 

Вранската епархия и манастирът «Св. 
Прохор Пчински» канят вярващите 
да вземат участие в отбелязването на 
великия юбилей.

Централното честване на 950-годиш-
нината на светинята трябваше да се 
състои през 2020 г., но с решение на 
Организационния комитет беше отло-
жено за 2021 г. поради пандемията от 
коронавируса.

С. Бойкова

Босилеград 

Засаждане на медоносни 
и декоративни дървета 
По тротоарите в централните градски 

улици, на кея на Добродолския 
поток и на други обществени площи 
в Босилеград тези дни са засадени 150 
фиданки акация, липа, японска череша, 
червенолистна слива и други дървета.

По засаждането на медоносни и 
декоративни дървета акцията е част от 
Програмата за опазване и подобряване 
на околната среда и уреждане на обще-
ствените площи в града, казва кметът 
Владимир Захариев и изтъква, че сред-
ствата за купуване на дърветата са отде-
лени от Общинския фонд за опазване на 
оклоната среда. Той подчерта, че заса-
ждането провежда Гражданското сдру-

жение „ЕКО БОС”. 
Микица Василов, инженер по 

екология в службата за опазване на окол-
ната среда в общинската администрация 
в Босилеград, посочи, че тази година е 
планирано да бъдат засадени около 400 
медоносни и декоративни дървета, за 
което от Общинския фонд за опазване на 
оклоната среда са отделени 400 хиляди 
динара. През есента ще бъдaт обезпе-
чени и около 250 фиданки на медонос-
ното дърво - еводия, които освен, че ще 
се засаждат на обществени площи, една 
част ще бъде предоставена на пчеларите 
в общината, добави Василев. 

П.Л.Р.

Инвестициите 
предотвратиха 
пандемията
Народният представител от Враня 

Славиша Булатович заяви, че благо-
дарение на инвестиционната поли-
тика на президента Александър Вучич,  
Пчинска административна област 
предотврати по-големи размери на 
пандемията, предизвикана от Ковид-19.

-През последните 4 години във Враня 
са вложени 9 млрд. динара, от които не 
малка част в Здравния дом, чиито услуги 
ползват всички граждани от областта, 
поясни той.

Булатович, който е и водач на Град-
ския съвет на властвуващата Сръбска 
прогресивна партия, пред нашия 
вестник подчерта, че с това не спира 
инвестиционния цикъл в областта.

-Преди десетина дни сръбската 
компания „Милениум“ и американската 
хотелска компания „Мариот“ подпи-
саха споразумение за сътрудничество в 
изграждането на хотелски комплекс във 
Вранска баня на стойност 90 милиона 
евро. През първата фаза, до април или 
май 2023 г., се планира изграждането на 
четиризвездния хотел „Вестин“, който 
ще разполага със 190 стаи и апарта-
менти, конгресен център за 600 гости 

с 4 000 квадратни метра, СПА център, 
който включва шест басейна, сауна и 
хамам. Инвестицията приключва през 
2026 година, до когато трябва да бъде 
построен още един петзвезден хотел 
„Крал Петър Първи“, СПА апартаменти 
на общо 10 000 квадратни метра и 25 
модерни бунгала.

Булатович каза, че е доволен от 
сътрудничеството с България, като 
подчерта успещната инвестиция на 
команията „Калинел“ във Вранска баня.

С. Бойкова

Продължава изграждането на 
пътя Търговище – Босилеград

 

Изграждането на пътя от Търговище 
към Босилеград през планина Дукат 

и местността Заграня ще продължи и 
тази година. Това за нашия весник заяви 
народният представител Ненад Кръстич.

-От държавата осигурихме средства 
за още 5 километра път, но се надявам 
с общи усилия с кмета на Босилеград 
Владимир Захариев да обезпечим поне 
още толкова, подчерта Кръстич, който е 
бил кмет на Община Търговище.

Кръстич поясни, че ще продължи 
изграждането на участъка от Радовница 
към Заграня включително и полагането 
на асфалтова настилка.

Прокарването на пътя е част от дого-
вора, който преди две години подпи-
саха кметът на Босилеград Владимир 
Захариев, градоначалникът на Враня 
Слободан Миленкович и самият 
Кръстич.

Политикът изтъкна, че изграждането 
на пътната инфраструктура е от съще-
ствено значение за Търговище с цел 
осъществяване на съвместни дейности за 
икономическо и  всеобхватно развитие 
на общината.

С. Бойкова

Захариев на среща с министърката Дария Кисич Тепавчевич в Белград   

Община Босилеград подписа 
договор за финансиране 
на дейности в областта на 
социалната закрила
Кметът Владимир Захариев миналата 

седмица в Белград подписа договор 
с Министерството на труда, заетостта, 
борческите и социални въпроси за 
целеви трансфери в областта на социал-
ната закрила, въз основа на който нашата 
община през 2021 г. ще получи от мини-
стерството 1 230 138 динара. Сумата 
е предназначена за финансиране на 
дейности и услуги, свързани с помощта 
на стари и болни лица, подкрепа за 
самотни стари хора, лични придружи-
тели на деца и възрастни с увреждания, 
и други услуги в областта на социалната 
защита. 

Предварително кметът е изпратил 
писмо, с което поискал от министер-
ството да подкрепи общината и Центъра 
за социални дейности в реализацията 
на тези дейности от областта на соци-
алната закрила. Освен споменатите 

услуги Община Босилеград финансира 
от собствения си бюджет и редица други 
дейности и услуги за помощ на социално 
уязвими групи от цялата територия на 
общината.   

По повод подписването на споразуме-
нието Захариев каза, че е благодарил на 
министърката Дария Кисич Тепавчевич 
за сумите, които министерството отделя 
на нашата община в областта на социал-
ната закрила, и е поискал, доколкото има 
начин, тези средства да бъдат увеличени, 
като се има предвид, че в планинските 
села в Босилеградска община живеят 
голям брой социално слаби и стари хора, 
които се нуждаят от различни видове 
помощ. 

Захариев посочи и че е отправил 
покана към министърката да посети 
нашата община.

П.Л.Р.
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Броят на ваксинираните 
срещу ковид 19 в 
Босилеградска община е 
около 57%

Босилеградска община е сред първите 
няколко в Сърбия по броя на ваксини-
рани граждани срещу ковид 19. До нача-
лото на седмицата в общината са вакси-
нирани около 3 100 души или около 57% 
от общия брой пълнолетни граждани.

Екипи от Здравния дом начело с д-р 
Драгана Димитров, ръководител на Тима 
по ваксиниране срещу ковид 19, придру-
жавани от кмета Владимир Захариев 
ежедневно обикалят селата и ваксинират 
гражданите по домовете им. Акците се 
провеждат в организация на общината 
и Здравния дом, а със съдействието на 
съветниците и ръководствата на мест-
ните общности.

Кметът Владимир Захариев посочва, 
че освен ваксини медицинските екипи 
на жителите в селата измерват кръвното 
налягане и сатурация, а те имат възмож-
ност и да се консултират с д-р Димитрова 
и да получат медицински съвети. 

„Изразявам специална благодарност 
към д-р Драгана Димитров, ръководител 
на Ваксинационния екип в Здравния 
дом, както и към всички членове на 
медицинските екипи, ангажирани в 
акциите за масова имунизация. Голяма 
благодарност изказвам и към дирек-
тора на Здравния дом д-р Горан Василов 
и целия персонал на ведомството за 
изключително професионалното и 
хуманно отношение към пациентите 
по време на пандемията“, казва кметът. 

Той подчертава и че за всички жители 
на Босилеград, които искат да се вакси-
нират, а нямат възможност сами да 
дойдат в Здравния център, общината 
и занапред осигурява транспорт до 
Здравния дом. Това важи и за жителите 
от селата, които искат да се ваксинират в 
здравното ведомство. 

Кметът и представителите на 
Здравния дом за пореден път апелират 
към гражданите, а особено към младите 
да се ваксинират, понеже, както изтъ-
кват, това е единственият начин да 
победим пандемията и да се върнем към 
нормалния живот. 

Изключителната ангажираност 
на нашата община и Здравния дом в 
процеса на имунизацията срещу ковид 
19 за пореден път похвали и преми-
ерката Ана Бърнабич. В профила си в 
Twitter тя публикува списък с градове и 
общини, в които са ваксинирани над 50% 
от пълнолетните граждани, сред които е 
и Босилеградска община. 

П.Л.Р.

Всички граждани на Република 
Северна Македония, без оглед дали 
имат потекло от нашия край, вече 
могат да се ваксинират в Здравния дом 
в Босилеград всеки работен ден от 8 до 
14 часа без предварителна регистрация 
в портала еУправление. Единственото 
изискване е да имат валиден паспорт.

Босилград

Лежащи полицаи на 
улицата към квартала 
Магурка 
Въз основа на инициативата на група 

граждани от Босилеград, общината 
и Публичното предприятие за строи-
телни площи и пътища взеха решение 
за слагане на легнали полицаи на улица 
„Маршал Тито” от моста на Добро-
долски поток към квартала Магурка. 
Това заяви кметът Владимир Захариев 
и добави, че в момента компетентните 
общински служби съгласуват с поли-
цията на кои места да бъдат поставени 
изкуствените неравности.

Планирано е един легнал полицай да 

бъде сложен на пътното платно наблизо 
до Здравния дом, а другият на участъка 
между бившата „кланица” и новото 
кръстовище пред някогашния завод за 
преработка на овощия и зеленчуци. 

Улицата към квартал Магурка е с 
много натоварен трафик, така че с поста-
вянето на ограничителите на скоростта 
недобросъвестните водачи ще бъдат 
принудени да карат по-бавно, а по 
този начин ще се осигури по-безопасно 
движение на пешеходците.  

П.Л.Р.

На онлайн референдума в Цариброд 

Гражданите се 
определиха за кола за 
Здравния дом 

Тази година в кампанията на Мини-
стерството на финансите „Вземи касо-
вата бележка и спечели” Община Цари-
брод зае второ място в категорията на 
малките общини, като по този начин, 
благодарение на гражданите си, се сдоби 
с 20 хиляди евро. Местното самоуправ-
ление реши, именно както и предишния 
път, гражданите да пита къде средствата 
да вложи и им предложи да гласуват 
онлайн за три възможности: доуреждане 
на парка в центъра на града, купуване на 

кола за комерсиални нужди за Здравния 
дом и ремонтиране на двора на обекта на 
Детската градина „Пеперудка” на улица 
„Бошко Буха”. 

И гражданите се определиха – 4 194 
гласа получи предложението за купу-
ване на колата, 4 050 – предложението 
за доуреждане на парка, докато предло-
жението, свързано с двора на детската 
градина, се нареди на трето място с 3 666 
гласа. 

Б. Димитров 

Зам.-кметът на Босилеград 
Стефан Стойков на среща 
с министърката Гордана 
Чомич във Враня 
Зам.-кметът на Община Босиле-

град Стефан Стойков присъства на 
срещата на представителите на местните 
самоуправления и държавните инсти-
туции от Пчински  окръг с министър-
ката за човешки и малцинствени права и 
обществен диалог Гордана Чомич, която 
миналата седмица се проведе във Враня. 

На заседанието били разисквани 
теми свързани с устойчивото развитие 
на Сърбия до 2030 г., новия Закон за 
равенство между половете и допълне-
нието на Закона за забрана на дискри-
минация. „До 2030 г. искаме да реали-
зираме диалог в Сърбия, в който ще 
получаваме информация, данни и идеи 
от местно ниво и ще ги прехвърляме на 
национално ниво. Нашето министерство 
е инструмент за реализация и прилагане 
на закони и винаги ще предоставяме 
подкрепа и помощ на местните власти”, 
изтъкна министърката Чомич.  

Във връзка с новия Закон за равен-

ство между половете и допълнението на 
Закона за забрана на дискриминация и 
прилагането му на местно ниво, мини-
стърката посочи, че  „общата ни задача 
е да покажем, че освен добрите разпо-
редби в тази област, трябва да създадем 
условия и за възможно най-доброто им 
приложение на практика.“ 

Стефан Стойков заяви пред „Ново 
Братство”, че в изказванието си 
подчертал, че местното самоуправление 
в Босилеград чрез финансирането на 
редица проекти, включително и на тези 
от неправителствения сектор, настоява 
за създаването на по-добри условия за 
икономическото и социалното развитие 
на общината. „Целта на устойчивото 
развитие трябва да бъде до 2030 г. 
Община Босилеград и Пчински окръг да 
достигнат нивото на жизнения стандарт, 
какъвто е в Белград и в северната част на 
Сърбия”, изтъкна Стойков. 

П.Л.Р.
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Среща в Погановския манастир 

Владиката Арсений разговаря с 
председателя на ЦОЗ Иван Таков 
От председателя на възстановената 

преди известно време Църковна 
община Звонци (ЦОЗ) Иван Таков ни 
стигна интересната информация, че 
Нишкият владика Аресений неотдавна 
пребивавал в Погановския манастир, 
където провел разговори с него и замест-
ника му Саша Златанов. На срещата 
присъствал и игуменът на манастира 
Мердарий. 

Таков сподели пред вестника ни, че 
информирал владиката за строител-
ните дейности в и около църквата „Св. 
Илия” в с. Звонци и намерението на ЦОЗ 
този храм един ден да бъде превърнат 
в манастир. Споделил и за дейностите, 
съврзани с поставянето и уреждането на 
преносимия параклис в с. Ракита, както 
и за проектите, отнасящи се до христи-
янските храмове в отделни села, които 
са в рамките на ЦОЗ – реконструкция на 
църквата „Св. Петър и Павел” в с. Куса 

врана, възстановяването на фасадата 
и поставянето на ограда около църк-
вата „Св. Йоан” в с. Трънски Одоровци, 
докато в с. Поганово в момента се 
разглеждат възможните варианти за 
поставяне на параклис, подобен на този 
в с. Ракита. 

Председателят на ЦОЗ Иван Таков 
добави, че епископ Арсений приел 
поканата през този месец да посети 
с. Звонци и тамошния храм, както и 
всички храмове в рамките на ЦОЗ. Също 
така го поканил да се отбие в седалището 
на ЦОЗ и на 2 август т.г., когато се отбе-
лязва патронният празник на тамошната 
църква и на селото като цяло. Уточни, че 
идеята на ЦОЗ е на тази дата владиката 
да отслужи литургия в храма „Св. Илия” 
съвместно със свещеници от България, 
предвид, че населението в този край е 
предимно от български призход. 

Б. Димитров

България почете паметта 
на Христо Ботев и на 
загиналите за свободата
На 2 юни България почита паметта 

на Христо Ботев и на загиналите за 
свободата на страната. Този ден се чества 
от 1901 година, когато на връх Окол-
чица, лобното място на Ботев, се събират 
негови четници и други граждани да 
отдадат своята почит на заслужилите за 
свободата на българския народ.

През 1876 г. 205 млади момчета слизат 
на дунавския бряг при Козлодуй и с 
трепет целуват родната земя, водени 
от идея да се сражават за свободата на 
Отечеството си, което е вече петстотин 
години задушено от Османската 
империя. 28-годишният поет-револю-
ционер Христо Ботев е воевода на четата 
и за него любовта към родината е над 
всичко. "Идеята за свободата е всесилна 
и любовта към нея сичко може да 
прави". Разпределени в групи, Ботевите 
четници се качват на австрийския кораб 
"Радецки" от различни румънски приста-
нища по Дунав. Облечени са така да 
приличат на градинари и ловко укриват 
оръжието и въстаническите дрехи в уж 
градинарските сандъци. Когато набли-
жават българския бряг, Ботев заставя 
капитана да свали въстаниците при 
Козлодуй. Предстоят им тежки преходи 
и сражения. Надеждата на Христо Ботев 
да запали искрата в сърцата на родолю-
бивите българи и да ги поведе в битка 

за освобождение на България угасва 
на 1 юни. След тежкия бой във Врачан-
ския Балкан, по здрач един изстрел 
покосява Ботев. След смъртта на войво-
дата четата се разделя на три части. В 
продължение на 1 месец турците ги 
преследват и избиват по-голяма част от 
тях, а заловените съдят. Само няколко 
души успяват да избягат в Сърбия и 
Румъния. Историята на Ботевата чета е 
една от най-впечатляващите страници 
в Априлското въстание от 1876 година - 
връх в освободителните борби на бълга-
рите в Османската империя. Жестокото 
му потушаване става повод за широк 
международен отзвук и довежда до осво-
бодителната за България Руско-турска 
война от 1877-78 г. От 1901 година насам 
2 юни официално се празнува като Ден 
на Ботев и на загиналите за свободата 
на България, а от 1948 г. точно в 12 часа 
всяка година се включват сирените в 
цялата страна, приканвайки всички към 
едноминутно мълчание в знак на почит 
към загиналите за свободата. 

Тази година България отбеляза 
145-ата годишнина от героичните дела на 
Христо Ботев и неговата чета. В Калофер 
вицепрезидентът Илияна Йотова участва 
във възпоменателната церемония по 
случай великия празник.

С.Дж.

Владимир Захариев и министър 
Новица Тончев потписаха договор за 
финансиране на два проекта
В Кабинета на министъра без порт-

фейл, отговарящ за развитие на недо-
статъчно развитите общини в Сърбия, 
кметът Владимир Захариев подписа 
договор за съфинансиране на програми 
за подкрепа и насърчване на нeразвитите 
общини. Договорът включва съфинанси-
ране на проект за закупуване на машина 
за почистване и миене на улици и обще-
ствени площи и изцяло финансиране на 
изработката на допълнителна техническа 
документация за проекта „Изграждане 
на плувен басейн в рамките на аквапарк 
в Босилеград”. 

С тези проекти нашата община е 
кандидатствала в конкурса на Кабинета 
на министъра без портфейл, отговарящ 
за развитие на недостатъчно развитите 
общини. Стойността на проекта „Заку-
пуване на машина за почистване и 
миене на улици и обществени площи” 

възлиза на 14 милиона динара с ДДС, 
а министерството и общината трябва 
да осигурят по 50% от стойността, т.е. 
по 7 милиона динара. Вторият проект 
възлиза на 1,2 милиона динара, а сумата 
за реализацията му ще осигури мини-
стерството. И двата проекта трябва да 
бъдат реализирани до края на годината.

Захариев посочи, че изказва голяма 
благодарност към министър Тончев и 
неговия кабинет за средатвата, които ще 
бъдат отпуснати за реализацията на тези 
проекти. ”Нашата община и в бъдеще 
ще участва в конкурсите на министер-
ството и надявам се да печелим още нови 
проекти, с които да създаваме по-добри 
условия за развитието на Босилеградска 
община”, изтъкна Захариев и добави, че 
по време на срещата е поканил мини-
стър Тончев да посети Босилеград. 

П.Л.Р.

Избори за СМО в Царибродско 

Гласуваха над 36 на сто от 
гласоподавателите 
В Цариброд в неделя се проведоха 

избори за съветите на местните 
общности. Три избирателни секции 
имаше в Цариброд, където гражданите 
с право на вот гласуваха за Съвета на 
МО на Цариброд и с. Паскашия, докато 
останалите в селата: Поганово, Градине, 
Белеш, Барйе, Изатовци, Бребевница, 
Долна Невля, Горна Невля, Височки 
Одоровци, Долни Криводол, Скърве-
ница, Гоин дол, Желюша, Драговита, 
Искровци, Куса врана, Лукавица, Пърто-
попинци, Радейна, Сенокос, Смиловци и 
Трънски Одоровци. 

Според все още неофициалните 
сведения, пред избирателните урни се 
озоваха 36, 07 от общия брой на избира-
телите, съответно от общо 8 218 вписани 
в избирателните списъци гласуваха 2 
964. Най-неактивни бяха гражданите, 
които гласуваха за Съвета на МО на 
Цариброд и Паскашия – 27, 21 на сто 
(от общо 5 248 гласуваха 1 428), а най-ак-
тивни – тези, които гласуваха за Съвета 
на с. Горна Невля (от общо 16 граждани 
с право на вот гласуваха 13). Посоченото 
сведение само по себе си не подсказва 
нещо много съществено, но, ето, нека да 
го набележим. Да отбележим и това, че 
изборите в с. Трънски Одоровци ще се 
повторят в една част, предвид, че двама 
кандидат-съветници получиха един и 

същ брой гласове, съответно трябва да се 
определи кой от тях ще влезе в състава на 
тамошния петчленен съвет. 

Председатели на съветите на мест-
ните общности още не се знаят, тъй 
като процедурата е - избраните членове 
на съветите на своите учредителни 
заседания да избират председатели 
помежду си. Това по принцип ще бъдат 
хората, които са получили най-много 
гласове, макар че това няма да е стриктно 
правило. 

Нека да отбележим, че към изборите 
за местните общности особена сериоз-
ност прояви управляващата политическа 
сила в Цариброд – Сърбската прогре-
сивна партия, която по различен начин 
мотивира членовете си да излязат на 
изборите. 

За „политическите червоугодници”, 
които предпочитат да анализират резул-
тати от всякакви избори, публикуваме 
таблицата с най-различни сведения 
(които, както напомнихме по-горе, все 
още са неофициални) от изборите за 
съветите на местните общности в Цари-
бродско, която ни бе предоставена 
любезно от Общинската избирателна 
комисия начело с председателя Гайомир 
Джорджевич. 

Б. Димитров
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РЕЛИГИЯ, СПОРТ

На Европейското първенство по лека атлетика за хора с 
увреждания в Полша 

Златен медал са Сашка 
Соколова и Сърбия 
Момиче, за което, поне според 

фамилното му име, можем да 
кажем, че произхожда от българското 
малцинство в Сърбия, Сашка Соколова 
спечели златен медал, състезавайки се 
за страната си Сърбия на Европейското 
първенство по лека атлетика за хора с 
увреждания, което тези дни се проведе 
в полския град Видгошч. Соколова се 
състезава в дисциплината бягане на 200 
метра и осъществи резултат 25 секунди и 
56 стотни. Зад себе си остави състезалтел-

ката от Полша Алиция Яромин и руски-
нята Анастасия Солвеева. 

Спортната си кариера Сашка е започ-
нала в Пирот. Освен в „царицата на спор-
товете”, със спортни изяви е била и в 
хандбала. На Параолимпийските игри в 
Рио де Женеиро тя спечели шесто място 
в дисциплината хвърляне на копие. 

Понастоящем следва и се занимава със 
спорта в Белград. 

Б. Димитров

Босилеградски планинари на връх 
Шильоко
Босилеградските планинари Ненад 

Александров и Стефан Радованов, 
членове на планинарското дружество 
„Младост” от Босилеград, миналия 
уикенд взеха участие в изкачването на 
връх Шильоко на Пенкьовска планина в 
Западна България. Началото на изкачва-
нето е било в центъра на село Пенкьовци, 
а разстоянието в едната посока до връх 
Шильоко е около 5 км. 

В инициативата се включили над 150 
туристи и любители на природата от 
туристическите дружества „Осогово“ 
- Кюстендил, „Орлите“ - Радомир, 

„Планински орли“ - Драгалевци и 
„Младост“ - Босилеград.

Ненад Александров неотдавна беше 
и водач на група планинари от Ниш 
в изкачването на планина Кървав 
камък на границата между Сърбия и 
България, където случайно са срещ-
нали свои колеги от българския град 
Трън. Планинарите си обменили опит 
и си направили договори за нови срещи 
и съвместни участия в планинарски 
инициативи в двете държави.

П.Л.Р.

Приключи тазгодишното първенство на ПФЛ

„Младост” зае осмо място
В последния кръг от тазгодишното 

издание на Пчинска футболна лига 
„Младост” отстъпи с 1:2 като домакин 
на „Минералац” от Вранска баня. Един-
ственото попадение за зелените отбеляза 
Небойша Йорданов.

Накрая на първенството босиле-
градска „Младост” зае 8 място с 21 
спечелени точки. В 20-те изиграни мача 

нашият отбор записа 7 победи, 1 равен-
ство и 12 загуби. „Зелените” вкараха 38 
гола и допуснаха 64.  

Шампион на Пчинска футболна 
лига за сезон 2020/2021 е „Търновац” от 
Търновац с 57 точки, на второ място се 
класира „Лугина”, а на трето „Павловац”.

П.Л.Р.

Христовото Възнесение на небето

„Аз съм с вас през всички дни до 
свършека на света”

На 40-ия ден след Възкресение 
Христово Православната църква 
отбелязва Възнесение Господне или 
Спасовден. Празникът на славното 
Възнесение Господне се отбелязва от 
църквата още от IV-V век и принадлежи 
към подвижните църковни празници, 
a тази година го чествахме на 10 юни/28 
май. С възнесението Си Иисус завърши 
делото на спасението. За повярвалите 
в Него Спасителят откри небето, за да 
могат всички да станат съобщници на 
Неговия живот, да бъдат изкупени и 
спасени. Затова народa е дал на празника 
название с дълбок религиозен и бого-
словски смисъл – Спасовден, Денят на 
Спасителя.

Четиридесет дни след Великото 
си Възкресение Господ Иисус се 
явявал многократно на учениците Си.  
Потвърждавал обещанието Си за идва-
нето на Утешителя Дух Свети – третото 
Лице на единия Бог. Всички се убедили, 
че Той е възкръснал наистина. На чети-
ридесетия ден им се явил за последен 
път. Апостолите били на молитва, в очак-
ване Божието обещание да се изпълни. 
Както били събрани, Христос се явил 
сред тях, беседвал и ги извел от града на 
Елеонската планина (на около два кило-
метра от Йерусалим, до Витания, където 
бе възкресил Лазар). Като се изкачили на 
планината, Христос вдигнал ръце да ги 
благослови. Още докато ги благославял 
се отделил от земята и подет от облак, се 
издигнал към небето при Своя небесен 
Отец. Не изчезнал веднага от погледа им, 
а се издигал постепенно, докато станал 
невидим за погледа им в пространстве-
ната отдалеченост нагоре във висините. 
Апостолите се поклонили на Възна-
сящия се Господ и не могли да откъснат 
поглед от чудната гледка. Сред апосто-
лите била и света Дева Мария, която, 
колкото болезнено понесла страданията 
на Господа на Голгота, толкова сега се 
възрадвала при съзерцание на Неговата 
слава.

Утешени от ангелите за раздялата, 
апостолите се върнали в Йерусалим, 
зарадвани, с готовност да вестят Евангел-
ското слово. Нашият Господ пострада 
от човеците, биде разпнат, умря и 
възкръсна на третия ден, възлезе при 
небесния Си Отец; отиде отново там, 
дето е бил по-преди и седна отдясно на 
Божията сила. 

Нека проследим какво се казва в 
Евангелието според Лука за Христо-
вото Възнесение: „И, както ги благосла-
вяше, отдели се от тях и се възнасяше на 
небето. Те Му се поклониха и се върнаха 
в Йерусалим с голяма радост“ (24:51-
53). И така, последният образ за техния 
Учител, останал в очите на учениците, е, 
как Спасителят благославя. С жеста на 
благославянето Спасителят потвърждава 
собствените си думи: „Аз съм добрият 
пастир: добрият пастир полага душата 
си за овците”, „Вие сте Ми приятели…” 
и най-вече „…да любите един другиго; 
както Aз ви възлюбих” (Йоан 13:34).

Добрият пастир, Приятелят, Изворът 
на любов и върховен Пример за самопо-
жертвование не можеше по друг начин 
да се раздели със Своите апостоли, освен 

с този дар – благославянето. От момента 
на Неговото Възнесение и до Второто 
Му пришествие светът може да се радва 
на Господнята благословия. „Светът”, 
защото чрез учениците Си Спасителят 
излива своя дар върху всички хора: „И не 
само за тях се моля, но и за ония, които 
по тяхното слово повярват в Мене” (Йоан 
17:20).

Но да се върнем към думите на св. 
евангелист Лука, които гласят, че учени-
ците се върнали от Елеонската планина 
в Йерусалим, изпълнени с „голяма 
радост“. Непросветеният читател би се 
учудил на тези думи. Защото всички от 
опит знаем, че когато се разделяш със 
скъп човек, се изпълваш с тъга, сълзите 
напират… Радостта на апостолите обаче 
е състояние, което вече „никой не може 
да им отнеме“, защото казано им е: „…за 
вас е по-добре Аз да си замина; защото, 
ако не замина, Утешителят няма да 
дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го 
пратя“. Утешителят е Светият Дух, който 
Той ще изпрати от Отца си в деня на 
Петдесетница.

На апостолите сега не им оставало 
нищо друго, освен ревностно да изпъ-
лнят Неговите заповеди във всичко. Той 
им е заповядал да стоят в Йерусалим и 
да чакат сила отгоре. С голяма и напълно 
оправдана радост и със също толкова 
голяма вяра, че тази сила отгоре ще слезе 
на тях, те се върнали в Йерусалим.

„И бяха винаги в храма, като славеха и 
благославяха Бога“. И те чакали и доча-
кали. Десет дни по-късно слязъл Дух 
Свети, силата отгоре, върху тази първа 
Христова Църква, за да не се отдели от 
нея чак до ден-днешен и до края на веко-
вете. С това се потвърждават Христовите 
думи – последните в Евангелието според 
Матей: „Аз съм с вас през всички дни до 
свършека на света”.

Празникът на Христовото Възнесение 
излива върху всички, побеждаващи 
греха, благословение и радост. Така 
трябва да си представяме Христос и така 
да го изобразяваме на иконите: благо-
славяйки и разпръсквайки радост. Както 
ни увещава и великият апостол Павел: 
„Радвайте се винаги в Господа, и пак ще 
кажа: радвайте се”. Христос се възнесе, 
радвайте се!

Нека на тоя свят Спасовден ние усил-
ваме молитвите си към Спасителя, за да 
Ни направи чрез Своя Дух съобщници 
на Своя живот, та като сме живи чрез 
Него, да съдействаме за процъфтяване на 
живота в мир, благополучие и радост.

Честит празник на всички!
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Възпоменание 
На 6 юни се навършиха ДЕСЕТ ГОДИНИ без 

нашата мила майка, тъща и баба 

БРАНКА МИХАЛКОВА  
Вечно ще те помним, драга наша! 

Докато сме живи ще се сещаме за до-
брините, които стори за нас! А те бяха 

наистина много! 
Почивай в мир! 

Дъщерята Мария, зетят Тодор, внучки-
те Наташа и Александра и останалите 

роднини и приятели

Тъжен помен 
ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ без нашия усърден 

дългогодишен сътрудник 

ДИМИТЪР СТАВРОВ Мудра 
Две години без неговите статии от областта 

на спорта. Голяма празнота е без тях, голяма 
празнота е без теб, като наш добър приятел.  

Почивай в мир! 
Редакцията на „Ново Братство”

Тъжен помен 
На 17 юни се навършват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, 
баща, дядо, брат и роднина

ДИМИТЪР СТАВРОВ Мудра 
Изживяхме две тъжни години без теб! 

Трудно ни беше и ще ни бъде тъжно и нататък. 
Преждевременно ни напусна, Мито! 

Никога няма да те забравим! 
Почивай в мир! 

Съпругата Снежана, дъщерите Сандра и Миляна 
със семействата си и братята Петър и Кирил със 

семействата си

Нови книги 

„Блян и щастие” на Иван Денчев 
Неотдавна излезе от печат втората 

книга на някогашния изтъкнат 
царибродски обществено-политически 
и стопански деец Иван Денчев под 
название „Блян и щастие”. Книжката не 
е със строго жанрово определение, съот-
ветно тематично е разделена в три части 
– първата е предимно с автобиографичен 
характер, във втората авторът се проя-
вява с поетичните си съчинения, докато 
в третата са публикувани 100 народни 
мъдрости, които са му допаднали и за 
които е преценил, че си струва да бъдат 
презентирани на едно място, съответно в 
поредното му публицистично чадо. 

Като гост в поетичната част на книгата 
се проявява журналистът от нашата 
медия Бобан Димитров, който на автора 
посвещава едно свое стихотворение. 
Димитров е автор и на предговора на 
книгата. Той между другото оценява: 
„Бих казал, че става дума за едно симпа-
тично, непретенциозно четиво. И, 
разбира се, интересно преди всичко за 
нас, жителите на Царибродска община. 
Настоящите и бъдещите... 

Една от мисиите, която (това, разбира 
се, само предполагам) авторът сам на 
себе си е определил, набирайки мате-
риала за книгата, е – да остави следа 
зад себе си, когато един ден вече няма 
да го има, мисля, че е осъществил. 

Втората мисия, която (това също само 
мога да предположа) е небележил да 
осъществи, е – с книгата си да допри-
несе средата, която много обича и която 
заема огромно пространство в сърцето 
му и душата му, да стане още по-добра, 
да помогне тя да се спаси преди всичко 
от демографската катастрофа, надали е 
осъществил! По-точно – страхувам се, че 
не е можал, не е имал реална основа това 
да осъществи.” 

Иван Денчев тези дни ще навлезе 
в 81-ата си година. По потекло е от с. 
Трънски Одоровци. По професия е 
юрист с висше образование. Бил е пред-
седател на Изпълнителния съвет на ОС 
в Цариброд. Заемал е и други важни 
постове в органите на местното самоу-
правление в Цариброд. Дълги години е 
работил в клона на Митницата в Цари-
брод, а няколко години е бил и нейн 
управител. 

Както вече казахме, това е втората му 
публицистична рожба. Първата излезе 
преди няколко години със заглавие „Път, 
настилян с тръни”. 

Ето и едно поетично съчинение на 
Денчев от книгата му „Блян и щастие”: 

Щастие 
Гледам прекрасната природа 
и слушам пеенето на птиците. 
Красиви мисли в главата ми витаят
струва ми, че ще 
полетя някъде. 
Нещо в главата ми шепна, 
това, което усещам, е щастие. 
Гледам по-далече и по-далече 
нещо хубаво виждам, 
нещо, което на Господа прилича, 
помолих го тихо, 
Господи, дай на всички хора щастие... 
Това сърцето ми каже, 
а то никога не ме лъже, 
Нека всички хора живеят хубаво... 
На своя живот нека да се удивяват, 
желанието за живот става все по-голямо. 
Живейте с много щастие и воля 
ще ви бъде в живота по-добре. 

Иван Денчев 
Р. Н. Б. 

Отличен фоторепортаж предложиха 
тези дни на читателите си колегите 
от Портал ФАР. Младият, талантлив 
и усърден сътрудник на медията Иво 
Томов посети с. Драговита и засне 
последните ученически дни на единстве-
ната ученичка в селото Таня Анджел-
кова и учителката й Даниела Виденова. 
«Последните ученически дни на моми-
чето в родното му село», тъй като то 
завършва четвърти клас и образованието 
си ще продължи някъде другаде. 

В Драговита, отбелязват колегите от 
ФАР в краткия текст, съпъстващ фоторе-
портажа, през следващата година няма 
да има нито един ученик. 

Учителката Даниела 16 години е рабо-
тила в селото. Била е учителка на общо 
11 деца. През 1954 година в с. Драговита 
е имало 141 ученици. Следователно, 67 
години след това, на сградата на учили-
щето ще бъде сложен катинар. В цари-
бродските села ще остане да работи само 
това в с. Желюша. 

Късмет на малката Таня! Късмет и на 
учителката й Даниела! А ние, журна-
листите какво да правим? Ако вече не 
можем да пишем за напредък, тогава ще 
пишем за такива неща. Какво да правим, 
когато в Цариброд всеки ден започна да 
прилича на – неделя! 

Б. Димитров

Снимка за 
спомен 

Републиканското състезание по 
български език за ученици от 
основните училища 
В организация на Министерството на 

просветата, науката и технологич-
ното развитие на Република Сърбия и 
„Матица на българите в Сърбия“, а с 
подкрепата на Националния съвет на 
българското малцинство в Сърбия, на 29 
май се проведе републиканското състе-
зание по български език за ученици 
от основните училища. В състезанието 
участваха 22-ма ученици от Цариброд 
и 10 от Босилеград, които спечелиха по 
над 15 точки на междуобщинските състе-
зания, проведени в началото на месеца. 

Според регламента на просветното 
министерство, за завоюването на първо 
място на републиканско състезание 
са определени 20 и 19 точки, 18 и 17 за 
второ, а 15 и 16 точки за трето място. 
Въпреки че нито един ученик не се 
класира на първо място, всички състе-
затели се представиха добре. Петима 
ученици успяха да завоюват по 17 точки 
и спечелиха втори места, а седем се 
класираха на трети места. 

Най-добър успех при петокласниците 
осъществиха Матей Игов от ОУ „Христо 
Ботев” в Цариброд, който спечели 17, и 
Милица Димитров от ОУ “Георги Дими-

тров” в Босилеград  с 15 точки.
Сред шестокласниците най-успешен 

бе Оливер Милков от ОУ “Георги Дими-
тров” в  Босилеград  със 16 завоювани 
точки. 

Стефан Жижов от ОУ “Георги Дими-
тров” в Босилеград и Кристина Гоцев от 
ОУ „Христо Ботев” в Цариброд завою-
ваха по 17 точки и постигнаха най-добър 
резултат сред състезателите от седми 
клас, а  Яня Андонов от Цариброд 
спечели 15 точки.

При осмокласниците най-успешна 
бе Уна Манчев от Цариброд със 17 
спечелени точки, Милица Иванова и 
Ясмина Митов от Босилеград, както и 
Сара Йеленков от Цариброд събраха по 
16, докато Анастасия Николов и Лара 
Иванов от Цариброд спечелиха по 15 
точки.

И тази година Националният съвет 
на българското национално малцинство 
осигури парични награди за учениците, 
спечелили трите първи места - 5 000 
динара за първо, 3 000 за второ и 2 000 
динара за трето място. 

П.Л.Р.
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Църноок през 21 век

Планина Църноок е перлата на 
Южна Сърбия. Намира се в Боси-

леградското краище и принадлежи към 
Родопския масив. Местните жители и 
посетителите са на мнение, че Църноок 
трябва да стане истински център на този 
край. Прелестите на планината трябва 
да бъдат видени от посетителите, плани-
нари и туристи, които идват там. Разпо-
ложен е на 1881 м надморска височина 
и представлява идейна дестинация за 
нови приключения, които няма как да 
ви оставят безразлични в амбиента на 
екологичен оазис в скритата недокосната 
природа. А който посети този оазис, 

остава зареден с чувство на свобода и 
удоволствие от красотите й. Въпреки че 
този край е пасивен, заобиколен от села, 
той представлява истински копнеж за 
покоряване на дивата природа.

Красотата на планина Църноок се 
характеризира с четирите сезона, които 
се сменят в ритъма на сълнцето, дъжда, 
снега и вятъра, а чиста планинска вода 
тече отвсякъде. Планината е богата с 
чиста изворна вода и почти под всеки 
столетен дъб има извор. От тези извори 
се образуват реките: Бреснишка, 
Злидолска, Ярешнишка, Църнощишка, 
които се вливат в река Драговищица, 
а оттам през Струма в Егейско море. 
Селата Бресница, Злидол, Ярешник, 
Назърица и Църнощица са разполо-
жени по планинските вериги и скло-
нове на Църноок. Гледката от върха 
към околните планини е впечатляваща, 
вдъхновяваща и неописуема. Оттам се 
виждат Власинското плато, Бесна кобила 
и Беле воде в Сърбия; Витоша, Рила и 

Осоговски планини в България и Шар 
планина в Македония. Църноок е отда-
лечен от Белград 420 км, от Ниш 190 км, 
от София 152 км, от Скопие 220 км.

Планината и околните села изобил-
стват с изключително богата флора и 
фауна, което е в резултат на чистата 
и незамърсена природа. Доминира 
тревна и растителна общност с над 300 
вида. В долините на реките, край пото-
ците, на пасбищата и в горите растат: 
блатно лютиче, конска опашка, глухарче, 
ливадни треви, червена и жълта дете-
лина, типец, мащерка, кантарион, боро-
винки, диви къпина и малина, чемерика, 

гъби манатарка и пачи крак и т.н.
Животът на Църноок е спрял. Някои 

от селата са съвсем опустели – хората са 
или напуснали селата, или са починали. 
Пътищата и пътеките са обраснали с 
трева. В тези, разположени по-близо 
до Босилеград, все още има хора. В 
началото на този век на самия връх на 
планината е построен ретранслатор за 
мобилни оператори. Днес той е един-
ственият свидетел как босилеградското 
краище умира, което не би трябвало 
да се позволи, тъй като планината има 
огромен потенциал, който въобще не е 
използван.

Пътната мрежа към Църноок, 
въпреки че от време на време се 
поддържа от страна на местното само-
управление, е в много лошо състояние. 
Един от най-атрактивните маршрути, 
който свързва Босилеград и Църноок, 
е пътят, който води до околните села 
Паралово, Бресница, Църнощица, 
Ярешник, Назарница, Дукат, Радовница 

до Търговище и Доганица и Бели води 
до Крива паланка в Македония. Този път 
минава през центъра на Босилеградското 
краище. Проектантът на този път е от 
Царска Русия, казак от Дон, инженер по 
геодезия Топалов. Целта му била свър-
зване на всичките села около Църноок и 
комуникацията им със света.

След Октомврийската революция 
през 1917 г. Руска казашка дивизия от 
Дон е пребивавала в Босилеградското 
краище и също така построила пътя 
от Босилеград през Бесна Кобила до 
Вранска баня. Този път хората наричат 
Руски път и той никога не е реставриран. 
И пътят от Босилеград през Паралово 
до Ранчин Преслап С. Бреснице е проек-
тиран от страна на Топалов, но не е 
завършен. Причината за спирането на 
строежа му не е известна, а никога не е 
и възстановявана. Оттам са се движили 
по стария път към планина Църноок. 
През цялото трасе Босилеград - Църноок 
пейзажите са впечатляващи, но за съжа-
ление опустели и забравени. Затова 
трасето би трябвало да се обогати с 
атрактивни неща за пътници и туристи, 
което би спомогнало живота  на мест-
ните жители.

Към края на осемдесетте години на 
миналия век, когато започва строежът 
на ферма на Църноок, старият път от 
Ранчин Преслап към Църноок е възоб-
новен. Тогава той е разширен  до мест-
ността Съборище, където на 13 юли се 
събират на „Събор“ жители от Боси-
леградско краище, Търговище и Крива 

паланка. На това място църнощичани са 
построили църквата „Св. Петър и Павел“ 
и също на 13 юли празнуват патронния 
празник на селото.

На Съборище планинари от Боси-
леградското краище и от Сърбия, 
България, Македония, както и от стра-
ните на бивша Югославия, се събират 
всяка година на Свети Илия - на втори 
август. Особено значение на меропри-
ятието придава кметът на Босилеград 
Владимир Захариев, на всички изве-
стен като добър домакин. Той посреща 
планинарите с богато културно съдър-
жание и с обяд - приготвен боб, както и с 
известния босилеградски зелник. Търже-
ството винаги приключва с песента «Од 
Вардара па до Триглава».

Може да се каже, че всичко, което 
притежава планина Църноок, имат и 
Юлийските Алпи в Словения. Красо-
тата на Църноок и околните краища 
заслужават да се сравняват с красотата на 
Алпите, но това за съжаление все още е 
само мечта.

Благоприятното положение на 
Църноок му дава възможност за 
развитие на туризъм и отваря врати 
на инвеститори, които биха искали да 
вложат финансови средства в развитието 
на туризма, животновъдството, произ-
водство на здравословни хранителни 
продукти, ловджийски, спортен или 
планински туризъм, и да се възползват 
от водните му ресурси или да построят 
завод за бутилиране на вода.

Посоката за пътуване, която е 
започнал да строи Топалов, трябва да се 
доведе в състояние туристи с автобуси 
да могат са стигнат до мястото, което 
се нарича Кин. Също тако трябва да се 
отпечатат туристически брошури, които 
да представляват красотата на Църноок и 
околните места, както и пътеводител на 
Босилеградското краище.

Младото поколение може да направи 
много поне част от хората да се върнат в 
тези прекрасни предели. По този начин 
можем да запазим тази красота. Но, 
дали ще се върнат!?

За съжаление сега на Църноок няма 
нито косачи, нито жътвари, но пък има 
дървари, които изсичат столетните 
гори, а през лятото берат боровинки и 
други горски плодове. Тези «туристи» са 
най-честите посетители на планината, но 
и най-нежеланите.

Стефан Иванов, машинен инженер
Крайишник

Село Бресница
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Перспектива 

Ние, царибродчани, и 
пътнически влакове вече 
нямаме...! 
Осем месеца не съм напускал Цари-

брод. Има си причина, но не е съще-
ствено за този текст да я посочвам. Осем 
месеца не съм имал нужда (или не съм 
можал?) да пътувам някъде. А когато 
някъде пътувам, главно го правя с влак. 
Да, обичам да пътувам с влак. Свикнал 
съм да пътувам с това превозно средство, 
макар че е малко (или малко повече?) 
„споровозно“. Традиционалист съм. На 
какво свикна веднъж, трудно се отказвам 
от него.

Широко е във вагоните (което във 
времето на пандемията с коронавируса 
хич не е маловажно), има тоалетна, а и 
по-евтино е. Трябва ли да се срамувам 
ако кажа, че е по-евтино? Трябва ли 
да се срамувам ако кажа и това, че съм 
пестелив човек и че всеки динар, който 
остане в джоба ми, е кяр? 

Тези дни се наложи да пътувам в 
Пирот. И отидох до жп гарата в Цари-
брод да видя разписанието. Хич не се 
справих, наблюдавайки го. Цариброд 
там надали го имаше. Какво повече 
има да гледам, ще вляза в офисите и ще 
питам железничарите в колко часа се 
движат пътническите влакове към Ниш, 
съответно Пирот. Със справки се стига и 
до края на света, нали? 

В офиса, в който влязах, заварих 
един, на мен непознат, железничарски 
служител. Питах го: „В колко часа 
тръгват влаковете към Ниш?” А той 
ми отвърна: „Какви влакове? Само 

един влак се движи на тази линия 
ежедневно. Тръгва в 11, 20 часа.” Бях 
озадачен. Поисках допълнително обяс-
нение: „Заради пандемията ли е така?” 
„Ма, каква пандемия! От края на мина-
лата година и приемането на новото жп 
разписание, от Цариброд към Ниш се 
движи само един пътнически влак.” 

Ето, и това е информация за неин-
формирани като мен. И за всички такива 
като мен: Само един пътнически влак се 
движи по посочената линия! От няко-
гашните пет, „книгата спадна” на три 
през изминалите няколко години, а от 
тази година – само на един! 

Завръщайки се от гарата, малко 
нервен влязох в офис на един местен 
политик. Верояно с малко неадекватна 
„октава на гласа” започнах да му говоря: 
„Ето, това е работа за вас политиците. 
Ето, това е пространство за вашата поли-
тическа дейност. Да се борите за такива 
конкретни въпроси, единият от които 
е колко пътнически влака се движат от 
Цариброд към Ниш.” 

Не мога да кажа нищо лошо за поли-
тика. Беше твърде коректен. Съгласи се с 
мен. Не мога да съобщя за кой политик 
става дума, тъй като не би било честно, 
предвид, че не му казах предварително, 
че за разговора ни ще пиша във вестник. 
Политикът сподели и това: „Да, трябва 
да се действа влакове да има по-често. 
Не само поради това, че населението тук 
е бедно, а и затова, че Цариброд е край-

граничен град, че в него живеят пред-
ставители на българското малцинство... 
Страхувам се, и това сподели политикът, 
че ще дойдем в ситуация тук, в Цари-
брод, да останем около 3 хиляди души, 
също толкова ще останат и в Босилеград, 
и ще загубим от предвид смисъла защо 
би трябвало да се борим за българското 
малцинство, няма да ни итересува повече 
дали ще имаме Национален съвет на 
малцинството...” 

Готвя се и при други местни поли-
тици да отида, за да поговорим по тази 
тема. Стига да се сдобия с достатъчно 
време. Нека да ме очакват! Такива 
конкретни въпроси те трябва да решават. 

За такива конкретни въпроси те трябва 
да се борят. Ако някой им каже, както 
на мен определени представители на 
няколкото железничарски фирми вече 
ми казаха, че сега е капитализъм и всяка 
фирма трябва да се бори да стопанисва с 
плюсове в счетоводителната сфера, а не 
със загуби, те трябва да им кажат (и това 
не само на тях, но и на представителите 
на държавната власт), че не всичко в тази 
страна трябва да се крепи на финансовия 
интерес. Нещо май трябва да се стори 
и за народа. И той да има интерес, а не 
само едно по едно да му се отнема. И „да 
гълта киселици”...

Б. Димитров

МОЗАЙКА

Водоравно: 1. Музикален инструмент. 7. 
Единица за електрическо съпротивление. 
8. Името на известна холивудска актриса 
(Йовович). 10. Част от развитието на 
движение или процес. 12. Легендарен 
полски футболист (Гжегож). 14. Голям 
котел за приготвяне на храна за войници. 
16. Скоро купена. 18. Представител на 
казаците (укр.). 20. Прозвището на aртиста 
Бранислав Лечич. 23. Името на актрисата 
Кидман. 25. Област във Войводина. 27. 
Пакъл (син.). 29. Марка автомобили 
от Япония. 31. Емил Влаев. 33. Област 
в Сърбия. 35. Област в Австрия. 36. 
Полуостров в Гърция. 38. Град в Източна 
Хърватия. 40. Крал, герой на Шекспир. 
41. Летописи. 42. Името на съпругата на 
Слободан Милошевич. 43. Който има 
основен характер и багри чеверния 
лакмус синьо (хим.). 

Отвесно: 2. Мъжка котка. 3. Река в 
Южна Америка. 4. Иван Марков (иниц.). 
5. Река в Африка. 6. Английско мъжко 
име. 9. Корален остров. 10. Ехо, екот. 11. 
Град в Истра. 13. Вид житно растение. 
15. Вид украса. 17. Столицата на Гана. 
19. Дръжка, към която се прикрепва коса 
(мн.ч.). 21. Първата и втората гласна. 22. 
Името на френския футболист Бензема. 
24. Името на легендарния баскетболист 
от НБА Бърд. 26. Вещество като желязо, 
мед, олово, бронз и др. 28. Фамилното 
име на легендарен испански живописец 
(Салвадор). 30. Чуждестранно женско 
име. 32. Термин във футболната игра. 34. 
Фамилното име на легендарния испански 
виртуоз на класическа китара (Фернандо). 
36. Името на актуалния сръбски премиер. 
37. Мъжка рожба. 39. 11 и 30 буква. 41. 
Атлетически клуб (съкр.).

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 35 36 37

38 39 40 41

42 43

Съставил: Б. Димитров
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Манчин рабуш 

Видомо президентите! 
Здравейте, братстваджийе! Кво друго 

би могъл да ви говорим у тия рабуш, 
осим за посещението на двата прези-
дента. Абе, силни мужйе били и йедъ-
ният и другьият. Йедън два метра, 
другьият навремето бил пилот, а пилоти 
мож да буду само здрави и цвърсти 
човеци, нали? 

Я преди три године не мого да идем 
да гьи гледам у гьимназиюту, йер мора 
у това време да идем на операцию, ама 
тия пут гьи видо наживо. Срето се с 
Перу Завалиюту у неделю у пладне у 
чаршиюту. Испаде ко да смо се догова-
рали да идемо да гледамо президентите, 
йер и он беше излезал по същия повод. 
Добре що га и видо, йер по-убаво йе 
ка идеш негде, а имаш друщво, нали? 
И тека я и Завалията правац у гьимна-
зиюту. Оно, руку на сърце, немаше бъш 
млого човеци, ко що чу да гьи йе имало 
преди три године ка доодише същите 
гости, ама... У Цариброд за тейе три 
године доста и понамале народ – йедни 
помреше, другьи се иселише, деца от 
годину на годину почеше све по-малко да 
се раджаю (за това и короната йе доне-
куде крива, йер младите кока почеше да 
се плаше од ньу, па мануше да се „збли-
жаваю”), фирме и далье нема... 

И тека я и Завалията отидомо у дворат 
на гимназиюту да гледамо президентите. 
Оратише човеците млого убаво. На мене 
ми млого мило беше що у оратуту потен-
цираше да смо ми и сърбите бракьа. 
Оно, ка погледаш реално, това си йе 
йедън и същ народ, само що йе поделен 
с границуту. Я у фамилиюту имам доста 
сърби и увек ка чуйем некой од полити-
чарите да потенцира да смо бракьа, оно 
ми некако мило, мило... А знам и да йе 
на Перу Завалиюту доста мило, йер и 
он у фамилиюту има доста сърби. Те, 
жената му йе сърпкиня из Чинигловци, 
док па синът му доведе жену из бабуш-
ничкото село Кърчимир. 

Док слушамо президентите я и Зава-
лията од време на време, очу да кажем ка 
сви това работеоше, шльапкамо, шльап-

камо.... Гледамо ко президентите после 
играю шах у дворат на гимназиюту, а 
чекамо гьи и док идоше у гьимназиюту 
да гьу разгледаю. Ка излезоше, кока 
изгледаоше доста задовольни. 

Ка све завърши, пойдомо си дома. 
Успут си оратимо. Ми, що йе право 
– право йе, и несмо млого паметни 
(посебно у тейе године, нали?), та нещо 
паметно сумням и да смо рекли, ама, 
те, що каже оная народна поговорка – 
оратете уста, да не останете пуста: 

„Млого ми йе мило, Перо, що чу од 
президентите ко че се постараю у Цари-
брод да доведу инвеститори, да отворе 
фабрикье, та младите, кои гьи од дън 
на дън има све по-малко, да има куде да 
работе?”, реко я. 

А Завалията ни пет, ни шес, па че 
рече: 

„Ма, кво па ти, фабрикье...! Що че ни 
фабрикье, ка я и ти више немож да рабо-
тимо. Що те брига, ли смо си ми иска-
рали пензийице, па са ли да мислимо 
и за другьи! Свак нек си решава свойти 
проблеми.” 

Я, сирома, се зграну! Не съм очекувал 
Пера такъв одговор да ми даде. Бълсну 
ме с тия одговор, та кока ме Тайсон 
опали у дъртуту тинтару. Доримка и 
звездичкье почеше да ми се мотаю пред 
очите. Ка се малко поокопити, реко му 
следното: 

„Мале, Перо, могукье ли йе да си 
толко бил себичан. Па я и ти, разбира се, 
да немож да работимо вечимка, ама те, 
че се изпозапошляваю наща деца, снае, 
унуци...”

Пера не попущаше. И далье си 
караше своят правац: 

„Ма я сам си изкарал пензию, нека са 
младите си мисле за себе. Що се каже – 
после мене мож и потоп да стане.” 

Е, я у тия момент обърну другьи лис: 
„Перо, ама ти свестан ли си кво че 

буде с тебе и с бабичкуту ти, ако младите 
си отиду отука? Ка скроз манете да 
можете да одите по чаршиюту, да изла-
зите навънка, ка манете да можете да 

идете да си купите лебац, да си платите 
рачуньете за струюту, водуту, ка почнете, 
да се усир... у гаче, кой че ви притърчи у 
помош, ако ви гьи нема децата. Чужди 
ли човеци мислиш да че ви гледаю? 
Ако ви гледаю чужди човеци, нема се 
наживейете дълго и убаво. Знаеш ли 
ти за оную приказку коя йе истинита, 
ко йедън млад брачни пар чувал стар 
брачни пар и ко ньим, да би се од ньи 
по-бърже откачили, у манджицете 
що им справляли да ручаю турали по 
малко и гьипс, та ньим загьипсирували 
цревата? Старците умрели у най-големе 
мукье – цревцата ньим се спекла, манули 
да мож да кень... Най-убаво си йе, Перо, 
децата тука да ни остану. Ли си напиньал 
жилете док си тука праил ижльачекат? 
Ли си улагал? Съга ли тия капитал да 
пропадне? Ако нема народ, оно и ижльа-
ците че почну да пропадаю, нема да има 
кой да гьи поправльа, нема да има кой да 
гьи купи... Све че пропадне ако мане да 
има народ!” 

Пера се замисли дълбоко, погледа ме 
некико любопитно и я видо да му се йе 
първобитното мишльенье кока проме-
нило. Ка проорати, стварно се увери да 
му се йе у главуту десила некаква „тиха 
револуция”: 

„Абе, Манчо, видиш я несъм досъга 
размишлял у тия правац. Да знаеш 
да си прав. Убаво ми ти рече – това що 
съм досъга говорил, нейе било паметно 
с мойе стране. Ти ми, Манчо, отвори 
очите. Нема више тека да оратим. 
Най-болье си йе децата и унуците ни 
тука да си остану, да има куде да работе, 
да трупаю стаж за пензию, йер у тия 
случай и за нас, старците, че йе по-добро. 

А и младите що су се уплашили, па 
несмею да се жене и ствараю породице, 
ако отворе фабрикье, че се поослободе, 
па че почну да се прае, що кажу младите, 
разне крес комбинацийе, и че почньу да 
се раджаю дечица, та народат да се пооб-
нови.” 

Мене ми беше мило, дека ми Пера 
одговори тека: 

„Е, Перо, я сам увек говорил ко си 
ти млого паметан и разбран човек 
и ко умейеш да саслушаш човека и 
„украднеш” това койе йе паметно у 
оратуту му. Хвала ти за тия одговор, 
млого се радуйем да дойде на мойту 
памет. Ако сви цариброджанье почнемо 
да се слушамо, ко що се слушамо и 
разбирамо я и ти, Перо, куде ли би 
ни бил краят! Те, ти виде да йе мойто 
размишльанье по това питанье било 
по-паметно и га прихвати. Ютре мож па 
ти да речеш нещо паметно, а я че будем 
у заблуду, па че я да прихватим твойто 
размишльанье, нали? Нима нища да ни 
боли, нима нища да ни сърби!” 

Пера одговори: 
„Тека йе, Манчо, тека йе! Е, ка би и се 

и другьи цариброджанье разбирали тека 
ко нас! Айде, Манчо, напиши у рабушат 
за тую случку, та ако мож и на другьи 
човеци да дойде памет, ко що съга дойде 
на мене!” 

„Очу, Перо, очу! А съга, айде да идемо 
пред будкуту до „Гациното“ да проплак-
нимо гърло с по едно пивце. Я частим!”, 
реко я. 

Толко за тия пут. Айд, у здравлье, 
братстваджийе, па че се чуйемо за 
петнаес дъна! 

Ваш Манча

ХУМОР, САТИРА

 [ Голите и босите са готови да дадат всичко от себе 
си, за да запазят онова, което нямат.

 [ Дамоклевият меч най-много застрашaва оня, който най-много вълнува.
 [ Политиката е като блато. Когато това разбереш, вече е късно.
 [ Миризмата от политическата кухня идва от вносна запръжка.
 [ Свеждането на глава ограничава погледа, но 

разширява възможността да се преживее.
 [ Лабиринтът е най-доброто място за хващане на завои.
 [ В болно общество и здравия ум трябва да се лекува.

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

• Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов 
• Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов, Даниела Христова, Сунчица Бойкова и Снежана Джелич
• Технически редактор и компютърен дизайн: Ивица Миленкович 
• Електронна поща: prelombratstvo@gmail.com • Телефони: Директор: (тел./факс) 018 242-700, 
• Вестникът излиза два пъти в месеца. Ръкописите не се връщат. 
• Собствени приходи 330-3002545-68, CREDIT AGRICOLE.
• Печата: “Свен”, Ул. “Стоян Новакович”, 10, 18000, Ниш, тел./факс +381 (18) 248 142

CIP -  Каталогизациjа у публикациjи
Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964 

Отвестно: 1. Окарина. 7. Ом. 8. Мила. 10. Етап. 12. Лато. 14. Казан. 16. Нова. 18. Козак. 20. 
Лека. 23. Никол. 25. Срем. 27. Ад. 29. „Нисан”. 31. Ев. 33. Рас. 35. Тирол. 36. Атос. 38. Илок. 40. 
Лир. 41. Анали. 42. Миряна. 43. Алкален.

Любопитно 

Малкият музей на Тито 
и неговата Югославия на 
Милан Пеев 
Царибродчанинът Милан Пеев (31 г.) 

вече е излизал в няколко медии със 
своя „малък музей”, посветен на Йосип 
Броз Тито и неговата социалистическа 
Югославия. Приятният млад човек 
радушно се съгласи за неговото хоби да 
публикуваме няколко реда и снимки и в 
нашия вестник. 

С набирането на най-различни пред-
мети (фотографии, картини с образа на 
Тито, значки, балерефи, щафетни палки, 
грамофонни плочи, книги...), съвр-
зани с живота и делото на някогашния 
революционер, както и най-различни 
продоволствени и други предмети (или 
опаковки от тях, съответно снимки, на 
които се виждат), които са се произве-
ждали в страната, на чието чело няколко 
десетилетия е бил той все до кончи-
ната си през 1980 г., Пеев се занимава 
интензивно от 7-8 година. Симпатии 
към Тито и неговата страна е придобил, 
слушайки предимно приказки на дядо 
си Илия Ица Пеев. Той му споделял 
„като приказки преди заспиване”, както 
се изрази Милан пред вестника ни, как 
в Титовата Югославия се живеело много 
хубаво и как и най-бедните са имали 
шанс да се образуват, да постъпят на 
работа, да си заработят пари, построят 
къщи... Предвид, че дядо му дълги 
години се е занимавал със стъклопоста-
вяне, разказа ни и симпатичната исто-
рийка как като малък е идвал в неговата 
работилница и е заблязвал, че много 

мющерии донасяли снимки на Тито, на 
които трябвало да се постави стъкло (и 
рамка), но се случвало някои след това да 
забравят да се завърнат в работилницата, 
за да си превземат снимките и да платят 
за услугата. 

Попитахме Милан колко „експонати” 
има в малкия си музей, който е направил 
в една стаичка (а започва лека-полека да 
го разширява и в друга) на семейната си 
къща на улица „Царибродски худож-
ници”, но той това не можа да ни каже. 
Сподели, че само значките ги има на 
хиляди. 

Що се отнася до въпроса по какъв 
начин набира предметите, отговори, че 
най-голяма част от тях представляват 
подаръци от приятели, докато някои е 
купил. 

Бихме коментирали, че става дума 
за интересно хоби, в което (с тази наша 
констатация се съгласи и домакинът ни) 
е вмъкната и определена доза страст. 

Бихме добавили, че за огромно 
мнозинство (включително и за автора на 
тези редове) от хората, които малка или 
по-голяма част от живота си са изживяли 
във времето на Тито и неговата страна, 
„малкият музей” на Милан Пеев пред-
ставлява една изключително приятна 
гледка. И, ако това не прозвучава прека-
лено патетично за някои читатели – 
истински мехлем за опресняване на хуба-
вите спомени и чувства от миналото!  

Б. Димитров 


