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Белград

Среща на министрите 
на младежта и спорта 
на Сърбия и България 
Ваня Удовичич и Андрей 
Кузманов

Министрите на младежта и спорта 
на Република Сърбия и Република 
България Ваня Удовичич и Андрей 
Кузманов проведоха среща в Белград по 
време на финалните двубои от Европей-
ското първенство по волейбол за жени, 
които се играха в белградската „Щарк 
Арена“. Двамата министри обсъдиха 
успешното провеждане на Европейското 
първенство, на което съвместни дома-
кини бяха България, Сърбия, Румъния 
и Хърватия. Двамата министри се съгла-
сили, че Европейското пъвенство е орга-
низирано успешно, благодарение на 
общите усилия, което е отлична предпо-
ставка за бъдещи съвместни проекти, в 
интерес на двете страни.

Една от основните цели на Мемо-
рандума за сътрудничество в областта 
на младежта и спорта между Сърбия и 
България е да засили обмена на знания 
и опит на експерти от двете страни и 
затова се планират допълнителни връзки 
на професионалисти в областта на спорт-
ната медицина. По покана на министър 

Удовичич, министър Кузманов заедно 
с посланика на Република България в 
Белград Петко Дойков посети и Инсти-
тута за спорт и спортна медицина в 
Белград. 

Удовичич и Кузманов обсъдиха и 
успехите на сръбските и българските 
олимпийци и параолимпийци на игрите 
в Токио, както и организацията им в 
условията на пандемията. Двамата мини-
стри разговаряли и за възможността за 
реализирането на още съвместни дома-
кинства  между България и Сърбия на 
европейски и световни първенства. 

Министърът на младежта и спорта на 
България Андрей Кузманов отправил 
покана към сръбския си колега да 
посети София по време на Европейската 
седмица на спорта, която ще се проведе в 
София от 23 до 30 септември. Министър 
Кузманов връчил на своя колега почетен 
плакет на Министерството на младежта 
и спорта на България в знак на доброто 
сътрудничество между двете страни.

П.Л.Р.

Нови избори в България 
на 14 ноември
Президентът Румен Радев обяви, че 

изборите за президент и парламент 
на Р България ще са две в едно и ще се 
състоят на 14 ноември. Той посочи, че по 
този начин ще се спестят пари и най-вече 
времето на хората. 

По Конституция избори за ново 
народно събрание се произвеждат 
най-късно до два месеца след прекра-
тяване на пълномощията на предиш-
ното, което означава, че това трябва да 
стане между 13 и 17 септември. Народ-

ното събрание ще бъде разпуснато макси-
мално бързо.

Президентът Радев заяви, че е наясно, 
че кампаниите за президент и парламент 
ще си влияят взаимно.

„Двете кампании ще текат едновре-
менно и ще се слеят. Привърженик съм на 
надпартийното съгласие и ще разчитам 
на подкрепата на всички почтени българи 
около главните цели - борба с бедността и 
беззаконието.“

С.Дж.

Новата учебна година в 
България

В България новата учебната година 
ще започне на 15 септември присъствено 
за всички ученици. При покачване на 
новите случаи на заразени с Covid-19 
и преминаване в червена зона в опре-
делени области, учебните заведения 
ще бъдат затваряни и ще се преми-
нава към дистанционно обучение. 
Решения за преминаване към дистан-
ционно обучение ще вземат здравните 
инспекции по места, на фона на данните 
за заболеваемост. Според насоките на 
Министерството на образованието на Р 
България носенето на маски от учители 
и ученици ще е задължително при 
присъствена форма на обучение дори 
в часовете по физическо възпитание и 
спорт, когато се провеждат на закрито. 
В училищата ще се извършва двукратна 
дезинфекция преди и след приключване 
на учебната смяна. Учителите ще следят 
за повишена температура, кашлица, 
хрема, задух, болки в гърлото, умора, 
мускулни болки, гадене, повръщане, 
диария, загуба на вкус и обоняние при 

учениците. При наличие на някой от 
симптомите, ученикът ще бъде изолиран 
и предаден на родителите. Той ще може 
да се върне обратно в час само след 
предоставяне на бележка от личния 
лекар, че е клинично здрав.

Министърът на образованието и 
науката на Р България Красимир Вълчев 
заяви, че над 80% от родителите са "за" 
присъствена форма на обучение. Той 
отбеляза, че има и родители, които искат 
и смесена форма на обучение - с опция 
от вкъщи.

Министърът оповести, че са предви-
дени средства за закупуване на около 80 
000 устройства за онлайн обучение. Отбе-
ляза още, че ще се създаде нещо като 
оборотен фонд, за да има взаимопомощ 
между отделните училища.  Вълчев каза, 
че всичките училища са уведомени за 
това, че трябва да изградят помещения 
за отделянето на децата при симптоми, 
като в самото начало на годината това 
може да стане и на двора. 

С.Дж.

Над 100 хил. сръбски 
туристи посетили 
България през лятото
Пътуванията от Сърбия през 2021 г. 

до момента надхвърлят 100 хил., 
показват обобщените данни от Единната 
система за туристическа информация. 
Българският министър на туризма доц. 
д-р Стела Балтова заяви пред нашия 
вестник, че пренощувалите в местата за 
настаняване гости от Сърбия са близо 16 
хил.

-Водещи дестинации само за отсед-
налите в места за настаняване сръбски 
посетители от януари до средата на 
август 2021 г. са Столична община с 
близо 4 500 туристи, община Несебър – 
над 3 700, Банско – над 1 700, в по-отдале-
чената Варна – над 900, подчерта Балтова.

Според официалните данни през 
летния сезон от началото на май до 15 
август тази година около 5 500 сръбски 
туристи са почивали по българското 
Черноморие. Интересът им е бил 
предимно към Слънчев бряг, който е 
посрещнал над 3 хил. гости от Сърбия, 

Златни пясъци – над 500, град Несебър, 
който е и част от световното културно 
наследство на UNESCO, и други.

Министър Балтова изтъкна, че по-ха-
рактерното за сръбските граждани е, че 
те често пътуват в България за един ден. 
За сравнение, през 2020 г. са отчетени 
над 235 хил. сръбски туристи на гранич-
ните пунктове, като от тях над 33 хил. са 
пренощували в местата за настаняване, 
а останалите са посетили България 
предимно за ден.

Според данните на Единната система 
за туристическа информация над 3,6 
млн. туристи са пренощували в местата 
за настаняване от 1 май до края на август 
2021 година. От тях над 1,3 млн. са чужде-
странни гости. Най-много посетители е 
имало от Румъния – над 584 хил., Полша 
– над 122 хил., Германия – надвишават 
105 хил., Украйна – над 86 хил. и Чехия 
– над 78 хил.

С. Бойкова

Кметът Владимир Захариев се срещна с министъра на 
селското стопанство Бранислав Недимович 

Министър Недимович ще 
присъства на откриването 
на „Рода вода”
Кметът Владимир Захариев в Белград 

проведе среща с вицепремиера и 
министъра на  земеделието, горите и 
водното стопанство Бранислав Неди-
мович, на която е обсъдено извършва-
нето на редица дейности от областта 
на водоснабдяването в Босилеградска 
община и е договорено реализирането 
на нови проекти.

Захариев заяви, че министър Неди-
мович ще присъства лично на церемо-
нията по откриването на новия водо-
провод от Милевска планина „Рода 
вода”, с чието изграждане ще се осигури 
качествено водоснабдяване във всички 
квартали в Босилеград, както и в селата 
Райчиловци и Радичевци. Той уточни, че 
се провеждат довършителните работи 
върху проекта „Рода вода”. „Екипи от 
Комуналното предприятие „Услуга” и 
Спортния съюз на Община Босилеград 
са построили огради около извора в 
Милевска планина, както и около резер-
воарите в Рисовица и в квартала „Добри 
дол“. Монтирана е и пречиствателна 
хлорна станция, а очакваме наскоро да 
пристигнат и резултатите от микробио-
логичните и други изследвания на водата 
от водопровода”, посочи Захариев.   

Официалното откриване на водо-
провода ще се състои в края на месеца, 
а министърът тогава ще даде начало 

на работите по уреждането на още 350 
метра на кея на река Драговищица по 
посока село Райчиловци, с цел защита от 
наводнения на Босилеградско и Райчи-
ловско поле.  

На срещата е договорено и решава-
нето на проблема с водоснабдяването 
на жителите на село Млекоминци. 
„Община Босилеград е сред десетте 
общини, които ще получат финасова 
подкрепа за построяването на водо-
проводна система. За изграждането 
на водопровод в село Млекломинци 
министерството отпуска 13,7 милиона 
динара, докато 20 процента от общата 
сума за реализацията на този проект, 
т.е. 2,7 милиона, ще бъдат подсигурени 
от бюджета на общината”, съобщи 
кметът. По думите му след провеждане 
на процедурата за обществена поръчка и 
избор на изпълнител на работите, следва 
до пролетта през 2022 година и домакин-
ствата в село Млекоминци да бъдат свър-
зани към градския водопровод. 

Кметът заяви, че на срещата е разго-
варяно и относно изграждането на 
водопровод в село Ресен, както и в село 
Доганица, където вече е поставен маркуч 
с дължина 2,5 км, монтирани са раздели-
тели и е построен резервоар. 

П.Л.Р.
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Боисилеградчани 12-ти в 
музикалното състезание 
„Сърбия в ритъма на 
Европа”
Босилеград зае дванадесето място в 

тазгодишното детско музикално 
състезание „Сърбия в ритъма на 
Европа“, чиято финална част на 5-ти 
септември бе пряко излъчвана по Първа 
телевизия. Победители станаха предста-
вителите на община Сърбобран, която 
догодина ще е домакин на най-голямото 
детско музикално шоу в региона.  

И тази година нашите музикални 
талнти начело с певеца Добри Миланов 
направиха отлично представяне. В тазго-
дишното издание на „Сърбия в ритъма 
на Европа” босилеградският певец 
Добри Миланов и танцьорите Стефан 
Стоянов, Никола Стойчев, Стефан Атов, 
Кристина Йовев, Ивана Костов, Таня 
Иванов, Саня Владимиров, Исидора 
Иванов, Мартина Миланов, Милица 
Рангелов, Габриела Гонев, Исидора 
Миланов и Михаела Григорова пред-

ставляваха България с песента „Рум, дум, 
дум“. 

  В състезанието участваха изпълни-
тели от 24 градове и общини от Сърбия, 
които представляваха 24 европейски 
страни. Победителят бе излъчен въз 
основа на сбора от гласовете на публи-
ката, изпратени по СМС, и гласовете на 
журито. 

- За нас нашите музикални таланти 
са победители. Те са най-добри, обаче за 
определянето на победителите в състе-
занието голяма роля играят СМС гласо-
вете на публиката, а не само експерт-
ното мнение на журито. Благодаря им 
за изключителните изяви, с които по 
най-добрия начин презентираха нашата 
община, изтъкна кметът Владимир Заха-
риев. 

П.Л.Р.

Дейност на НС на малцинството ни 

Подаръци за 
първокласниците 

Председателят на Националния съвет 
на българското малцинство Стефан 
Стойков и завеждащата Канцеларията 
на НС в Цариброд Славица Васова тези 
дни на учениците от първи клас в Основ-
ното училище „Христо Ботев”, както и 
на децата, които посещават Детската 

градина „8 септември” и са в Подготви-
телната предучилищна група (задъл-
жителна със закон), подариха учебни 
пособия. 

В централното училище в Цариброд 
ги посрещна и с тях обиколи трите пара-
лелки с първокласници директорката 

Милена Ставрова. В детската градина 
гостите посрещна директорката Вера 
Васова. Стойков и Васова посетиха и 
четирикласното училище в с. Желюша, 
където на тамошните първолаци също 
поднесоха подаръци. На първолака, 
който се учи в училището в с. Трънски 
Одоровци подаръка ще бъде връчен 
допълнително. 

В изявление пред медиите Стефан 
Стойков заяви, че подаръците, които 
учениците получават от Националния 
съвет, са подтик да се учат добре и да, 
както наблегна, слушат учителките и 

родителите си. От името на ведомствата 
благодариха двете посочени директорки. 

От името на НС на малцинството 
ни Стефан Стойков връчи подаръци и 
на първокласниците в с. Звонци, което 
посети лично. 

Както ни информира водачът на 
съвета на малцинството ни, подаръци 
ще има и за първокласниците, които 
се учат в училищата в сурдулишките 
села Клисура и Божица, където живеят 
предимно принадлежащи към българ-
ското малцинство. 

Б. Димитров
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Кръгла маса „Местното 
самоуправление: Как от 
кръга на неразвитите”
Под егидата на министъра в правител-

ството на Република Сърбия, отго-
варящ за развитието на слабо развитите 
общини, Новица Тончев през уикенда 
на Власина ще се проведе международна 
кръгла маса на тема „Местното самоу-
правление: Как от кръга на неразвитите”. 
В събитието ще участва и българският 
министър на туризма доц. д-р Стела 
Балтова.

Учени и кметове на общини от 
Сърбия и България ще дискутират как 
да се повиши качеството на живот на 
местното население и как да се подобри 
демографската структура, която да 
осигури устойчиво социално-икономи-
ческо и демографско развитие в 44-те 

неразвити общини, което е една четвърт 
от всички местни управления в страната. 

Основни докладчици са проф. д-р 
Борислав Борисов от Стопанската 
академия „Димитър А. Цанов” от гр. 
Свищов, България, и проф. д-р Ванче 
Бойков от Университета в Ниш. Проф. 
Борисов ще изнесе доклад на тема „Ефек-
тивното взаимодействие между местните 
власти и гражданите при формиране 
и реализиране на местните политики”, 
докато проф. Бойков ще сложи акцент 
върху „Комуникацията в служба на мест-
ното самоуправление”.

Сред участниците са и проф. Невенка 
Петрушич от Юридическия факултет в 
Ниш, проф. Бобан Стоянович от нишкия 

Стопански факултет, проф. Иван Цвета-
нович от Философския факултет в Ниш, 
проф. Драган Колев от Белград, проф. 
Мюмюн Тахиров от София и др. 

Очакват се и кметовете на Босиле-

град, Сурдулица, Свърлиг, Бела паланка, 
Петрич, Костинброд и софийската 
градска община Лозенец.

Д-р Саша Джорджевич, съветник в 
Кабинета за развитие на слабо развитите 
общини, пред нашия вестник заяви, че 
неразвитата инфраструктура за управ-
ление на проекти, слабите мотивация 
и интерес, са само част от проблемите, 
пред които са изправени местните 
власти.

- Инвестициите са необходимо 
условие за постигане на напредък и 
реализация на глобалното развитие, като 
непрекъснат процес, за да може всяка 
общност и всеки обществен или иконо-
мически субект да осигури бъдещето си, 
отбеляза той.

Д-р Джорджевич добави, че Власина 
е мястото, където ще се анализира готов-
ността на най-слабо развитите общини 
да подготвят капиталови проекти и да 
кандидатстват с тях при компетентните 
местни и чуждестранни фондове.

Сунчица Бойкова

По повод ловджийската злополука в района на Висок 

Със съобщение излезе 
ПУ в Пирот 

На 30 август т. г. в района на Висок, 
или по-точно в с. Болев дол в Цари-
бродска община, се случи злополука, в 
която живота си загуби ловджията от 
Цариброд Зоран Йованович. По този 
случай преди броени дни със съобщение 
излезе и Полицейското управление (ПУ) 
в Пирот, в което се казва, че представи-
тели на ПУ са арестували С. С. (роден 
1970 г.) от Цариброд, заради съществу-
ване на основателно съмнение, че е 
извършил две углавни дела – непозво-
лено производство, съхраняване, носене 
и оборот на оръжие и взривни вещества 
и тежко дело срещу общата сигурност. 
Арестувано е и лицето Ц. П. (родено 1972 
г.) от Цариброд, заради съществуване на 
основателно съмнение, че е извършил 
углавното дело оказване на помощ на 
извършителя. 

В съобщението се добавя, че полицей-
ските служители въз основа на събраните 
доказателства и проведени дейности на 
вещи лица са установили, че на 30 август 
в 22 часа в мерата на с. Болев дол, по 
време на нощно ловуване тежко е ранен 

ловец от група ловци, който след това 
бързо е и починал. 

Лицата с инициалите са в предвари-
телен арест, който им е наложен от съдия 
за досъдебно производство от Висшия 
съд в Пирот.  

Нека да отбележим, че гражданите 
на Цариброд са запознати с това за кои 
лица става дума. Предвид, че полицей-
ските органи са преценили, че трябва да 
се посочат само инициалите им, правило 
е журналистите да се съобразяват с това. 

Загиналият по време на ловуването 
Зоран Йованович бе служител в митни-
цата в Цариброд. По потекло е от с. 
Обреновац. Роден е през 1963 година. 
Живял е в семейна къща в централната 
част на Цариброд. Дълги години е бил 
ловец. Зад себе си остави съпруга и две 
пълнолетни деца. Погребан бе в родното 
си село. 

Случаят разтърси Цариброд, предвид, 
че става дума за сравнително млад 
човек, предан митничар, добър съпруг и 
родител,  искрен приятел... 

Б. Димитров

Инициатива

Сергиите като повод 
А пешеходците къде...? 
Един небезизвестен царибродчанин 

от няколко месеца ни внушава да обра-
ботим една тема. Накрая стигна до 
заключение, че не смеем да се захва-
щаме с нея. Нека да му покажем, че 
това не е вярно. Ето, ще я обработим. 
Колкото сме в състояние, де! Ако нещо 
стане – ще стане, ако не стане – тогава 
нищо. Демокрация е. Днес може всичко 
да се каже, нали? Казват, че в истин-
ските демократични страни на журна-
листите по принцип се дава по-голяма 
доза „свобода на речта” с цел да бъдат 
истински коректив на властта, да способ-
стват нещата последователно да вървят 
към по-доброто. 

За сергиите на тротоара в главната 
царибродска улица „Балканска” става 
дума. Разположени са до т. нар. „долна 
рампа”. Намират се на самия тротоар, 
следователно – там, където пешеход-
ците трябва да минават. Освен тях, 
на тротоара има и дървета, обвити с 
метални огради да ги пазят от хулигани, 
на които би хрумнало да ги счупят, има 
електрически стълбове, транспортни 
знаци... Значи, „гъсто е”! 

И сега..., пешеходците къде да 
минават? Прав е съгражданинът ни, 
макар че ние темата трябва да обра-
ботим с особен респект към продавачите 
на хранителните продукти и специално 
на пресните зеленчуци и плодове. През 
делничните дни те трябва някъде да ги 
продават... И да спечелят някой динар... 
Поне за работата си да получат опреде-
лена парична сатисфакция. Затова ни 
беше неприятно сергиите да заснемем 
по време, когато там имаше продавачи 
и купувачи, а ги заснехме в този период 
от деня, когато там нямаше никой. Да не 
се види някой на снимката. За да не се 
почувства лично засегнат. 

„Няколко пъти щяха кола да ме 
блъснат, тъй като не мога да ходя по 
тротоара от тези сергии и от купувачите, 
които там пазаруваха, та се налагаше да 
слизам на улицата... Спешно трябва се 
намери място за т. нар. „малък пазар”. 
Спешно... Нали някога, преди 15-20 или 

повече години имахме „малък пазар” 
под „долната рампа”. Мястото беше 
хубаво, имаше си сергии, нито те, нито 
продавачите или купувачите пречеха на 
пешеходците да си вървят по тротоара, 
нито се налагаше те да слизат от 
тротоара и да вървят по улицата, нито и 
да пречат на превозните средства, които 
минават по нея”, разказа ни царибродча-
нинът. 

Да, наистина беше така. Защо се 
стигна този „малък пазар” да изчезне, 
на неговото място да „изникнат” други 
комерсиални обекти..., това вероятно е 
дълга приказка. А може би и щекотлива? 
С тази тема, доколкото бихме започнали 
да се занимаваме с нея по-сериозно, 
вероятно бихме предизвикали много 
неприятности и на нашата медия, и на 
отделни частни лица. 

Накрая нека да изнесем нашето 
заключение: Улица и тротоар не могат да 
представляват „малък пазар”. Простран-
ство за „малък пазар” трябва да се 
намери спешно. И не само да се намери, 
но и да се уреди. За да не се стигне 
накрая някой наистина да пострада – да 
загуби живота си или да остане инвалид. 
На царибродчанина (който е и най-ре-
довен читател на вестника ни), който 
поде иницативата да пишем по темата и 
когото, както вече напомнихме по-горе, 
няколко пъти щели да блъснат кола, 
тъй като от тротоара слизал на улицата - 
нямаме причина да не му вярваме. 

Б. Димитров
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IX редовна сесия на 
Общинския парламент в 
Босилеград
На IX-ата си редовна сесия, която се 

проведе на 13 т.м. в заседатлната 
зала в сградата на Общинската адми-
нистрация в Босилеград, местният 
парламент единодушно прие: Петото 
изменение и допълнение на бюджета 
на Община Босилеград за 2021 година, 
Решението за приемане на шестмесечен 
доклад за изпълнението на общин-
ския бюджет за 2021 година, Решението 
за даване на съгласие за приемане на 
доклада за работата за второто триме-
сечие на 2021 година на публичните 
предприятия „Услуга“, Ветеринарна 
амбулатория „Босилеград“, „Строи-
телни площи и пътища“ и Решението 
за обединения шестмесечен финансов 
доклад на Спортния съюз на Община 
Босилеград, спортните сдружения и  
отбори за 2021 г.

Съветниците приеха и: Решението 
за даване на съгласие за изменение на 
Финансовите планове на  ОУ „Георги 
Димитров“, Детската градина „Детска 
радост“, Народната библиотека „Христо 
Ботев“, Центъра за социални грижи, 

Културния център „Босилеград и 
“Спортния съюз на Община Босилеград“ 
за 2021 г.

На заседанието бе прието и Решение 
за уволнение и назначаване на пред-
седател на Комисията за  провеждане 
на конкурси за избор на директори 
на публичните предприятия, чийто 
основател е Община Босилеград. Досе-
гашната председателка на Комисията 
Снежана Стоилкович бе освободена от 
длъжността, а вместо нея е назначен 
Милачко Йованчов, служител в Общин-
ската администрация.

В рамките на последната точка от 
дневния ред - Въпроси и предложения, 
кметът Владимир Захариев запозна 
присъстващите и слушателите на 
„Радио Босилеград”, което и този път 
пряко предава сесията на ОС, с всички 
дейности на общината в периода 
между двете заседания на Общинския 
парламент. Той посочи, че в момента 
се изпълняват довършителните работи 
върху изграждането на водопровода 
от Милевска планина - „Рода Вода” и 

добави, че предстои тържествено откри-
ване, на което се очаква да присъства 
министърът на земеделието, горското 
и водното стопанство Бранислав Неди-
мович. С реализацията на този мащабен 
проект ще се осигури качествено водо-
снабдяване на жителите на Босилеград и 
на квартала „Добри Дол“, както и на тези 
в селата Райчиловци и Радичевци и вече 
няма да бъде необходимо да се вкарва 
вода от резервоарите в полето.

Захариев изтъкна и факта, че над 60% 
от жителите на общината са имуни-
зирани, което прави Босилеградска 
община пример за другите. По думите 
му Босилеград е сред първите десет 
общини в Сърбия по броя на ваксини-
рани граждани и е лидер по броя на 
ваксинирани млади хора на възраст от 
18 до 30 години. В Босилеградска община 
са имунизирани около 30% от младите, 
докато в републиката те са около 20%.

Част от изказването на кмета бе и 
коментарът за неотдавана проведената 
кръгла маса за състоянието на водите в 
Босилеградско, на която беше предста-
вена студията „Екохимично състояние 
на водните течения в Босилеградско” на 
Центъра за изключителни стойности и 
еко-инженеринг от Института по химия, 
технология и металургия към Белград-
ския университет. 

Захариев отрече думите казани по 
време на кръглата маса, че всеки ден 

умирали по 4-5 души и че най-голям 
процент на смъртност в общината бил 
заради онкологични заболявания. Той 
предостави данни, които е получил 
от Здравния дом, а които сочат, че от 
началото на 2021 г. досега са починали 
77 души. Понеже Здравният център 
не разполага с данни за причините на 
смъртта на тези хора, общинското ръко-
водство ги е потърсило и в църковните 
списъци, където са вписани 13 души 
починали от COVID 19, 13 от ракови 
заболявания, докато причината за 
смъртта на останалите са други забо-
лявания и старост.

Говорейки за проведената кръгла 
маса, Микица Василов - инженер по 
екология в Общинската администрация 
в Босилеград, каза, че представената 
студия за състоянието на водите в Боси-
леградска община не е довършена, което 
потвърждава и писмото, изпратено до 
босилеградското сдружение „Екобос“ от 
самата авторка на студията д-р Драгана 
Джорджевич. Василев посочи, че изка-
званията по време на кръглата маса са 
внесли страх сред местното население 
и че общината до десет дни ще предо-
стави анализ на повърхностните води 
от района в близост до мините „Босил 
метал“ и „Грот“, както и от центъра на 
града, а за целта е нает Институтът от 
Нови Сад. 

П.Л.Р.
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Приключи проектът 
„Приказката за килима”
Със заключителна пресконференция 

в София приключи трансгранич-
ният проект „Приказката за килима”, 
който съвместно организираха Между-
народното висше бизнес училище от 
Ботевград, като водещ партньор с „Музея 
на Понишавието“ от гр. Пирот и Исто-
рическия музей от българския град 
Чипровци.

Българският министър на туризма 
доц. Стела Балтова поздрави участни-
ците, като подчерта, че трансграничните 
проекти дават високи резултати и за 
обществото, благодарение на уникалните 
продукти, които използват, представят и 
създават. Те са моста, по които вървим от 
двете страни на границата.

-В районите с неексплоатирани 
природни и антропогенни ресурси 
тези проекти дават шанс за по-висока 
икономическа активност на местните 
общности и постигане на реални иконо-
мически резултати, отбеляза Балтова. 

Зам.-ректорът на бизнес-училището 
доц. д-р Иван Андреев каза, че това е 
един от най-успешните от голямото 

портфолио международни проекти 
на висшето училище, чиято цел е чрез 
активното включване на академичната 
общност, на студентите и бизнеса да се 
постигне устойчиво развитие на транс-
граничните райони, формирането на 
икономическия им капацитет и повиша-
ване на тяхното благосъстояние и иконо-
мическа активност.

Директорът на „Музея на Пониша-
вието“ Саша Йованович изтъкна, че 
създадените контакти ще бъдат в осно-
вата на други успешни трансгранични 
инициативи и добави, че вече има 
нови проекти за съвместна дейност на 
музеите.

Д-р Анита Комитска, директор на 
музея в Чипровци, подчерта, че с този 
проект се поставя началото на креа-
тивния туризъм в региона, който досега 
винаги е стоял на заден план.

Проектът е част от програмата за 
трансгранично сътрудничество Interreg 
България – Сърбия, приоритетна ос 
„Устойчив туризъм”.

С. Бойкова

Дни на македонската 
култура в Ниш
Стихове на македонски и сръбски 

автори отбелязаха поетичната вечер, 
която се състоя в Националната библи-
отека „Стеван Сремац“ в Ниш и поста-
виха началото на мероприятието „Дни 
на македонската култура“. Събитието се 
провежда от 10 до 30 септември и има 
за цел да запознае жителите на Ниш с 
културните творения на представителите 
на македонското национално малцин-
ство.

„С това събитие искахме да свържем 
двата ни народа, но и да обогатим 
културния живот в Ниш“, каза Благе 
Петрушевски, председател на македон-
ското сдружение „Вардар“. Петрушевски 
посочи, че желанието им е „Дните на 
македонската култура“ да се превърнат в 
бренд на град Ниш, защото това е космо-
политен град, в който живеят предста-
вители на различни култури, езици и 
нации.

По време на събитието ще бъдат 
реализирани множество дейности, 
а организаторите подчертават, че не 
са забравили феновете на нито едно 
от деветте изкуства. Почитателите на 
писмената и говоримата реч на 10-и 
септември имаха възможност да чуят 
поезия на двата езика: сръбски и маке-
донски.

„Поезията свързва хората от цял свят. 
Пишем, за да изразим това, което лежи 
на душите ни. Песента няма граници“, 
каза Божана Перова Трайковска, пред-
седател на Дружеството на писателите в 
Куманово, Северна Македония. Програ-
мата ще продължи и през следващите 

дни, а нишлии ще имат възможност на 
12 септември да гледат концерт на маке-
донски народни танци и песни. Проявата 
започва от 18 часа и ще се състои в парка 
„Свети Сава“.

За почитателите на седмото изку-
ство организаторите са подготвили 
прожекция на филма „Година на 
маймуната“ на режисьора Владимир 
Блажевски, който ще бъде излъчен във 
вторник, 14 септември от 19 ч. в Малката 
зала на културния център в Ниш. 

Концерт на класическа музика от 
македонски автори, изпълнен от дует 
"Dolčeca", е предвиден за 16 септември от 
18 часа в залата на музикалното училище 
в Ниш, докато на следващия ден също 
от 18 часа ще бъде изпълнена театрал-
ната пиеса „Кощана“ в Кукления театър. 
Любителите на изкуството ще могат да 
разгледат и изложбата на художника 
Стефана Йованович, която ще бъде 
открита на 24 септември в Галерията на 
културния център в Ниш от 18 часа.

Събитието се провежда за осми 
пореден път с подкрепа на Мини-
стерството на културата на Република 
Сърбия, Националния съвет на маке-
донците в Сърбия, Градската админи-
страция за социални дейности в Ниш, 
Градската община Медиана, Културен 
център „Ниш“, Националната библи-
отека „Стеван Сремац“, Музикалното 
училище, Tуристическата организация  
на град Ниш и Хуманитарна група 
„Колеги“.

С.Дж.

Започна художественият пленер „Погановски манастир” 

Участват 6-има 
художници от Сърбия 
На 10 август официално започна 

29-ият художествен пленер „Пога-
новски манастир”. На тази дата в цари-
бродската галерия бе открита традици-
онната изложба от картини (този път и 
от художествени фотографии), сътво-
рени по време на миналогодишния 
пленер. 

Говориха ръководителят на ведом-
ството Саша Костов и участниците в 
миналогодишното издание на проявата 
Бранимир Каранович и Стефан Павич. 

Този път в пленера ще участват 6-има 
художници от Сърбия: Тамара Шчопич 
от Бор, Лана Гюрова от Димитров-
град, Селма Гюлизаревич Каранович от 
Белград, Йелена Андабака от Крагуевац, 
Зоран Радосавлевич от Ниш и Ристо 
Антунович от Белград. 

Художниците ще сътворяват творбите 
си предимно в или край манастира „Св. 
Йоан Богослов”, както и в село Поганово, 
разположено на 3-4 километра от него.  

Б. Димитров

ОО на ЧК в Босилеград 
отбеляза Световния ден 
на първата помощ 
По повод 11 септември - Световния 

ден на Първата помощ, Червеният 
кръст в Босилеград организира демон-
страции на оказване на първа помощ в 
различни ситуации. Гимназисти, членове 
на екипа по първа помощ към босиле-
градския Червен кръст, демонстрираха 
умения за оказване на първа помощ на 
повредени. 

Целта е да се почете значението на 
обучените по първа помощ доброволци 
на Червения кръст и Червения полу-

месец, както и общественото внимание 
да се фокусира върху приноса им за 
спасяването на човешки животи, преодо-
ляването на световни кризи и инциденти, 
каза Руска Божилова и добави. „Всяка 
година милиони деца и младежи по 
света се учат как да оказват първа помощ. 
Изключително важно е как да научим 
децата от най-ранна възраст да реагират 
правилно в случай на злополука и как да 
окажат първа помощ.“

П.Л.Р.
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Програма на Националната служба по заетост

Моята първа заплата 

Въз основа на Постановлението на 
правителството на Република Сърбия 

за насърчаване на младежката заетост 
Националната служба по заетост и тази 
година обяви публична покана за изпъ-
лнение на програмата „Моята първа 
заплата“.

Първата фаза на програмата е пред-
назначена за работодатели, които могат 
да кандидатстват на уебсайта www.
mojaprvaplata.gov.rs в периода от 20 
август до 20 септември, втората е опре-
делена за безработни, които могат 
да се регистрират в периода от 1 до 
31 октомври, а третата фаза включва 
подбор на кандидати от страна на рабо-
тодателите - за частния сектор в периода 
от 1 до 15 ноември и от 16 до 30 ноември 
2021 г. за публичния сектор.

Планирано е с Програмата да бъдат 

ангажирани до 10 000 млади хора до 
30-годишна възраст със средно и висше 
образование, които нямат трудов стаж 
или имат максимум шест месеца трудов 
стаж на работни места в рамките на 
образователното ниво, за което канди-
датстват, и които са вписани в Регистъра 
на безработните.

Програмата ще продължи девет 
месеца, без сключване на трудови дого-
вори. Приориет е даден на работодатели 
от частния сектор, а особено на тези от 
изостаналите райони. 

По време на продължителността на 
програмата Националната служба по 
заетост ще плаща месечно по 22 хиляди 
динара на лицата със средно обазование 
или по 26 000 динара на тези с  висше 
образование и ще им плаща застраховки 
за случай на наранявания на работното 
място и професионални заболявания.

Целта на програмата е да насърчи 
професионалната подготвеност на 
младите и да осигури подкрепа на 
икономиката при решаване на проблема 
с липсата на кадри по определени специ-
алности.

П.Л.Р.

В рамките на програмата „Моята 
първа заплата“ през 2020 г. в частния 
бизнес в Босилеград са били анажи-
рани 5 лица от Националната служба 
по заетост - 2 с висше и 3 със средно 
образование.

Комунална дейност в 
Цариброд 

Реконструкция на 
сградата на ЦК 
В центъра на Цариброд в началото на 

август продължи реконтрукцията на 
сградата на Центъра за култура. Подно-
вява се цялата фасада, като се слагат 
изолационни материали върху външ-
ните стени и нова дограма. 

От ведомството съобщиха, че сред-
ствата са получени по проект, обявен от 
Канцеларията към министерството, на 
чието чело е нашенецът Новица Тончев 
(около 7 милиона динара), докато оста-
налите средства до сумата от 13 милиона 
са отпуснати от общинската хазна. 
Финансовото участие на местното само-
управление е било условие да се канди-
датства в проекта и да се отпуснат сред-
ствата.  

Извършител на работите е цариброд-
ската фирма „Ваша къща”. Крайният 
срок за завършване на работите е нача-
лото на декември. 

Б. Димитров 

На лятната сцена на царибродската библиотека 

Пенсионерска 
организация от Пирот 
изнесе програма 

„Градската организация на пенсио-
нери“ от Пирот, която функционира от 
една година, в сътрудничество с цари-
бродската библиотека „Детко Петров” 
тези дни изнесе литературно-музикална 
програма на лятната сцена в двора на 
водомство. 

Официалното название на култур-
ната проявата бе „Седенка на диалект”. 
Със своите поетично-прозаични творби, 

сътворени на сръбски език, както и 
на диалекта на сръбски, съответно 
български език, който се говори в тези 
пространства, се предствиха творците 
Наташа Панич Йоцева, Венкица Минич 
и Влада Манчич, както и вокално-му-
зикалната група, която съществува към 
дружеството. 

Б. Димитров 
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В обекта „Пчеличка” на ДГ „Осми септември” 

Пътепоказатели 
В обекта „Пчеличка” на цариброд-

ското предучилищно заведение „8 
септември” в квартала „Сателит“ тези 
дни забелязахме нещо много симпа-
тично – „пътепокататели”, които посо-
чват къде е какво или къде е кой. 

Изключителна креация... И симпа-
тична. Дечицата, които посещават 
ведомството (а и гостите, каквито бяхме 
ние), да се справят по-лесно. 

Похвала! 
Б. Димитров

Първият учебен ден в 
ОУ „Георги Димитров” 
в Босилеград

В Основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград новата учебна 
година започна при стриктно спазване 
на противоепидемичните мерки, нало-
жени от страна на Министерството на 
образованието, науката и технологич-
ното развитие. Те предвиждат учителите 
и учениците задължително да носят 
маски, когато говорят и общуват по 
време на учебните занятия, и да спазват 
дистанция по време на междучасия в 
класните стаи, коридорите и училищния 
двор.

През учебната 2021/2022 в училището 
ще се учат общо 340 ученици - 250 в 
централното училище в града, а остана-
лите в подведомствените четирикласни и 
осмокласни училища в селата. За първи 
път в централното училище в града 
в пети клас вместо три, ще има само 
две паралелки - по една с обучение на 
български и на сръбски език.   

В първи клас са записани 43-ма 
ученици - 25 в централното училище в 
града, 8 в четирикласното в Райчиловци, 
a по един в Долна Лисина, Милевци, 
Рикачево, Бранковци, Бистър, Мусул, 
Долна Любата, Горна Любата, Извор и в 

махала „Баратарци“ - Горно Тлъмино. 
От общо 25 първокласници в централ-

ното училище в Босилеград, 6 ще се учат 
в паралелката, в която обучението ще се 
провежда изцяло на майчин български 
език, а 19 в паралелката с обучение на 
сръбски език. 

 Първият учебен ден започна с инто-
нирането на химна „Боже правде”, а след 
това от  украсената бина в училищния 
двор за първокласниците и техните 
родители културна програма изнесоха 
четвъртокласниците. 

Първолаците и родителите им 
приветстваха кметът Владимир Захариев 
и директорът на училището Методи 
Чипев, като им пожелаха здраве, щастие 
и успехи в училището.

По традиция кметът Захариев и пред-
седателят на Националния съвет на 
българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков на всички 
първолаци подариха учебни помагала 
и други подаръци. Същите подаръци те 
връчиха и на първолаците в подведом-
ствените училища, както и на всички 
деца от предучилищния курс. 

П.Л.Р.

В Гимназията в Босилеград

В първи клас се учат само 
31 ученици 
И в босилеградската Гимназия новата 

учебна година започна при строго 
спазване на противоепидемичните 
мерки, препоръчани от Министерството 
на образованието, науката и технологич-
ното развитие на Република Сърбия. 

Директорът на училището Владимир 
Григоров съобщи, че през учебната 
2021/2022 година в училището се учат 
общо 170 ученици. В първи клас са 
записани 31 ученици - 12 в паралелката, 
в която обучението ще се провежда 
изцяло на майчин български език, и 19 в 

паралелката с обучение на сръбски език.
За разлика от предишните години, 

през новата учебна година в първи 
клас има само две паралелки - по една 
с обучение на сръбски и на български 
език, докато във втори, трети и четвърти 
клас има по три - по една, в която обуче-
нието се провежда на български, и по две 
с обучение на сръбски език.

От началото на учебната година учеб-
ният процес в училището се провежда 
присъствено. 

П.Л.Р.

В детската градина в Босилеград 

43 малчугани в 
предучилищния курс
През учебната 2021/2022 година в 

предучилищния курс в Босиле-
градска община се учат общо 43 деца – 
31-но в Детската градина „Детска радост” 
в града, 9 в подведомствената й пара-
лелка в с. Райчиловци и по едно дете 
се учи в подведомствените училища в 
Млекоминци, Долна Любата и Горна 
Любата. Учебната програма предвижда 
занятията за децата в предучилищния 
курс да се провеждат всеки делничен ден 
от 8 до 12 часа.

Изпълняващата длъжността директор 
на детската градина Марина Спасова 
заяви, че във ведомството спазват всички 
противоепидемични мерки, нало-
жени от министерството, и подчерта, 
че възпитателките и другия персонал 
задължително носят маски по време на 

работа.  Спасова посочи още, че освен 
децата от предучилищния курс, услугите 
на детската градина в града през тази 
година ползват и малчугани на възраст 
от 3 до 5 години и половина, които са 
разпределени в две възрастови групи. За 
тях е организиран целодневен престой 
от 6 до 15 часа, а за първи път от тази 
учебна година целодневния престой е 
достъпен и за децата от предучилищния 
курс.  

В рамките на Детската градина 
„Детска радост” от 1-ви септември 
отново започна да работи и детският 
кът в Културния дом, който е на разпо-
ложение на малчуганите всеки делничен 
ден от 7 до 19 часа.  

П.Л.Р.
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На Малка Богородица

Почитаме раждането на едно свято мо-
миченце, което да стане Божия Майка

Православната църква на 21/8 
септември отбелязва Рождество на 
Пресвета Богородица. Денят, в който 
е поставена стълбата на сдобряването 
между човека и Бога. Денят, в който 
изгрява зората на нашето спасение на 
Земята. На този ден се е родила Мария! 
Раждането на дете винаги носи радост 
– радват се родителите, роднините и 
приятелите. Започва нов живот и се 
запалват като свещи нови надежди. 
Рождението на Божията Майка донесло 
радост не само на едно семейство, а на 
цялата вселена. Така се пее и в тропара 
на празникa: „Твоето Рождество, Бого-
родице Дево, възвести радост на цялата 
Вселена.”

Рождество на Пресвета Богородица е 
един от трите големи празника в източ-
ноправославния календар, посветени на 
Дева Мария. Сред народа празникът е 
известен като Малка Богородица. Този 
празник е първото събитие, свързано с 
Евангелието, и се възпоменава в настъ-
пващата Нова църковна година. 

Според преданието Дева Мария е 
дъщеря на праведните юдеи Йоаким 
и Ана, които светата Църква нарича 
„богоотци“. Йоаким произхождал от 
царски род – от рода на Давид, а света 
Ана – от свещенически, рода на Аарон. 
Били много щедри, милосърдни. За 
себе си изразходвали само една трета от 
доходите си. Другата трета жертвали за 
храма, а последната трета раздавали на 
бедните.

Дълго време те нямали деца. У изра-
илтяните това се считало за голямо 
нещастие, понеже бездетните родители 
се лишавали от надеждата да имат за 
свой потомък очаквания Месия.

На един от големите празници 
Йоаким дошъл със свои роднини в 
Йерусалимския храм. Искал да принесе 
жертва на Бога. Храмът бил препълнен 
с народ. Застанал Йоаким пред първо-
свещеника и му открил желанието 
си. Първосвещеникът започнал да го 
укорява, че заради греховете му Бог не го 
благословил с деца. При това положение 
той не бил достоен да принася жертва. 
Йоаким се натъжил дълбоко. Излязъл 
от храма, като се утешавал с мисълта за 
безбройните милости на Бога към изра-
илския народ. По някое време скръбта 
му обаче станала толкова голяма, че не 
пожелал да се върне вкъщи. Отишъл в 
пустинята, където пасяло стадото му. 
Там прекарал той в молитва и строг пост 
40 дни. Молел се усърдно Бог да се смили 
над него, да извърши чудо – да стане и 
той баща, както някога Авраам станал 
баща в дълбока старост.

Вестта за тревогата на Йоаким в Йеру-

салим стигнала в Назарет до Ана. Тя 
затъгувала дори повече от мъжа си и 
също започнала да моли Бог да я облаго-
детелства с рожба. Света Ана дала обет, 
че ще обрече детето си на Бога.

Господ Бог чува молбите им. Скоро 
пред Света Ана се явил ангел, който й 
казал, че ще роди благословена дъщеря 
на име Мария, заради която ще бъдат 
благословени всички земни родове. 

На 22/9 декември светата Право-
славна църква чества празника Зачатие 
на света Ана. Това е денят, в който света 
Дева Мария се заченала в утробата на 
майка си Ана. Девет месеца след това 
– на 21/8 септември – пречистата Дева 
се родила на света. Като навършила 
три години, малката Мария, бъдещата 
пресвета Майка на Божия Син, Господ 
Иисус Христос, била заведена в Йеру-
салимския храм. Така родителите й – 
Йоаким и Ана, изпълнили обещанието 
си и предали своята единствена рожба в 
служба на Бога. 

Божията Майка успяла да подчини 
Своята воля на Божествената воля. Тя 
се научила да иска това, което иска Бог. 
Затова Тя могла да каже за Себе Си: „Ето 
рабинята Господня”. Раб е този, който се 
е отрекъл от своята воля, и се е покорил 
на волята на друг. Божията Майка 
станала истинска рабиня Господня: Тя 
знаела Божията воля и я изпълнявала.

Две черти отличават Божията Майка: 
дълбоката преданост на Божията воля 
и смирението. И тези две доброде-
тели откриват на всеки човек пътя към 
Царството Божие. И днес Църквата 
ни призовава да последваме Божията 
Майка: да не мислим високо за себе си 
и да предадем съдбата си в ръцете на 
Божия промисъл.

По повод великия празник във всички 
храмове ще бъде отслужена Божествена 
света Литургия. И в Цариброд ще бъде 
особено тържествено, тъй като това е 
храмовия празник на градската църква 
„Рождество Богородично“, а също така и 
Ден на общината. Голяма чест и голяма 
радост за Цариброд и за царибродчани 
и тази година ще бъде това, че празнен-
ствата ще започнат с архиерейска Света 
Литургия, която ще отслужи Негово 
преосвещенство Нишкият епископ 
господин Арсений, придружен от духов-
ници от епархията. За детайлите от 
гостуването на владиката Арсений и за 
другите събития по повод празника ще 
ви информираме в следващия брой на 
вестника.

Честит празник на всички цари-
бродчани и всички празнуващи, и нека 
Божията Майка бъде наша щедра спът-
ница и покровителка по житейския ни 
път!

Подготви Д. Христова

Още един от великите празници 
на църквата - Кръстовден

Православните християни на 27/14 
септември ще почетат един от Двана-
десетте велики християнски празника - 
Въздвижение на Светия Кръст Господен, 
известен като Кръстовден. След страда-
нията и разпятието Христови кръстът се 
превръща в жертвен знак на спасението 
и изкуплението от греха. Той олицетво-
рява жертвената любов, победата над 
злото, принадлежността към християн-
ството. На този голям празник Църквата 
приканва вярващите да отдадат благого-
вейно поклонение на самия Животворящ 
Кръст, на Който Спасителят понесе 
страдания заради нашето спасение; 
на Кръста като оръдие на Христовата 
победа над греха и смъртта. 

Светата  Православна Църква 
извършва поклонение на светия честен 
Кръст Господен четири пъти в годината: 
на третата неделя от Великия пост, наре-
чена Кръстопоклонна, на Велики петък, 
на 14/1 август и на 27/14 септември. 

Празникът Въздвижение е установен 
във връзка със следните свещени събития 
в историята на Христовата църква:

Чудесното явяване на св. Кръст на 
император Константин Велики;

Намирането на Светия Кръст на 
Голгота;

Връщането на животворящия Кръст 
от персийски плен.

Намирането на Кръста на Голгота 
(празнува се на 27/14 септември)

Преданието разказва, че през 326 
година царица Елена, майката на 
Константин Велики, посетила светите 
места в Палестина и пожелала да открие 
светия Кръст Господен.

„Като се увери в силата на Разпнатия 
на Кръста Христос и повярва, че Той е 
Единственият истински Бог, импера-
торът се покръсти в Неговото име заедно 
с достохвалната си майка, царица Елена. 
И тъй като тя беше много боголюбива, 
той я изпрати с голямо богатство в Йеру-
салим, за да търси Честния Кръст. А тя, 
като пристигна в Йерусалим, обиколи 
Светите места, очисти ги от скверните 
идоли и откри за поклонение честните 
мощи на много различни светци. 

Тогава патриарх на Йерусалим беше 
Макарий, който посрещна царицата с 
подобаваща чест. А блажената царица 
Елена, търсейки скрития някога от 
юдеите Животворящ Кръст Господен, 
повика всички юдеи от светия град и 
започна да ги разпитва, като искаше да 
й покажат мястото, където се намира 
Честният Кръст. И тъй като те отказваха 
да сторят това, твърдейки, че не знаят, 
царица Елена ги заплаши с мъчения и 
смърт. 

Тогава те доведоха при нея един стар 
мъж на име Иуда и й казаха: "Той може 
да ти покаже мястото, което търсиш". 
След като Иуда беше дълго разпитван и 
отказваше да открие тайната, царицата 
заповяда да го хвърлят в дълбок ров. 
Като прекара там известно време, той 
обеща да каже къде е скрит Христовият 
Кръст. Изведоха го от рова и отидоха 
с него на едно място, където се изди-
гаше висок хълм от пръст и камъни. 
Там някога римският цар Адриан беше 
заповядал да издигнат храм на скверната 
богиня Венера и да поставят в него идол. 
На това място Иуда посочи, че е скрит 
Господният Кръст. 

Царица Елена заповяда веднага да 
разрушат идолския храм, да разчистят 
пръстта и камъните и да започнат да 
копаят в земята. След като патриарх 

Макарий усърдно се помоли на посоче-
ното място, неочаквано се разнесе силно 
благоухание и веднага след това на изток 
се откриха Гроба Господен и Голгота. 
Близо до тях бяха намерени в земята три 
кръста, а след това и гвоздеите. 

Когато всички недоумяваха кой е 
Христовият Кръст, случи се по същото 
време да носят един мъртвец, за да го 
погребат. Тогава патриарх Макарий 
заповяда на носачите да спрат и започ-
наха да възлагат един по един кръсто-
вете върху покойника. Когато сложиха 
върху него Христовия Кръст, мъртвецът 
веднага възкръсна и се изправи жив.  
Царицата с радост пое Честния Кръст, 
поклони му се и го целуна, а с нея и 
целият царски синклит, който я придру-
жаваше. Мнозина не можеха да видят 
Светия Кръст и да му се поклонят заради 
насъбралия се народ и започнаха да 
молят да го видят поне отдалече. Тогава 
Йерусалимският патриарх Макарий, 
като се възкачи на едно високо място, 
издигна нагоре Честния Кръст, за да го 
покаже на народа, който с умиление 
викаше "Господи помилуй". 

Така започна да се празнува Въздви-
жението на Честния и Животворящ 
Кръст Господен. Царица Елена взе 
със себе си част от Кръстното дърво и 
гвоздеите, а самия Кръст заповяда да 
поставят в сребърен ковчег и го предаде 
на светейшия патриарх Макарий, за да 
го съхранява за бъдещите поколения. 

Тогава старият Иуда заедно с множе-
ство евреи повярва в Христа и се кръсти, 
като беше наречен в св. Кръщение 
Кириак. По-късно той стана Йеру-
салимски патриарх и при Юлиан 
Отстъпник пострада мъченически за 
Христа.“

На Кръстовден се спазва строг пост.
Кръстът има велика сила, така както 

казват мъдрите и духоносни отци, 
защото той прогонва злите сили, носи 
благословение и утеха за вярващите. 
Нека на Кръстовден, когато въздигаме 
Кръста, да му се поклоним не само 
телесно, но и духовно да го изобразим 
в сърцата си, така че винаги да носим 
извора на Божията любов, извора на 
Божията сила, за да побеждаваме злото 
в себе си и злото извън нас.

Подготви Д. Христова
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Водравно:  2.  Река в Сърбия.  5. 
Представител на древен народ. 8. Взривно 
вещество. 10. Името на легендата на 
НБА Брайънт. 11. Първият летец (мит.).                   
12. Българско мъжко име. 13. Една нота. 
14. Диво животно. 16. Млечен продукт. 20. 
Сложен уред. 22. Свещеник у православните 
християни, поп. 23. Женско ездитно животно. 
25. Името на музиканта Клептън. 26. Вид 
оръдие. 27. Мярка за площ. 28. Красавица. 
29. Град в България. 30. Ров, окоп. 31. Емил 
Янков. 32. Украси за театрална сцена. 33. 
Съдба, орисия. 34. Които работят същи 
работи. 35. Отвесна част на здание.

Отвесно: 1. Кръгла годишнина. 2. 
Ирландска републиканска армия (съкр.). 
3. Силен вятър. 4. Кон (поет.). 5. Заразна 
болест. 6. Убиец (сръб.). 7. Сръбски 
ежедневник. 9. Популярен турски филмов 
артист (Тарък). 10. Град в Гърция. 12. Част 
от хoдилото на тревопасните животни. 15. 
Увеселения (син.). 16. Сериал (сръб.). 17. 
Кръглото в окото. 18. Рударско-енергиен 
комбинат (съкр.). 19. Който се занимава с 
екология. 21. Балкон (син.). 22. Страна в 
Азия. 24. Подкрепи (син.). 26. Петно върху 
дреха или предмет. 27. Последната дума на 
молитва. 29. Изобретателят на телефона 
(Александър). 30. Малкото на коза. 32. 
Пръвата нота. 33. Един предлог. 

Дейност на НБ „Детко Петров” 

Представени книги на 
Цветко Иванов 
На лятната сцена в двора на библи-

отеката „Детко Петров” в Цари-
брод тези дни бяха промоцирани двете 
последни монографии на известния 

местен автор Цветко Иванов. Ставаше 
дума за творбите „Бачево” и „Борово – 
генеология на родовете в Било и Верзар”, 
издател на които бе библиотеката. 

Освен автора на промоцията говори 
и рецензентът на книгите д-р Ненад 
Стефанов, историк по потекло от Цари-
бродския край, който живее и работи 
в германската столица Берлин. Моде-
ратор на проявата бе Елизабета Геор-
гиева. С изпълняването на народни 
песни в проявата се включиха и младите 
царибродски певици Хелена Стоянова 
и Мария Георгиева, които участваха в 
тазгодишното издание на музикалното 
съревнование „Сърбия в ритъма на 

Европа”. 
Стана ясно, че Цветко Иванов възнаме-

рява да продължи със списване на моно-
графии за царибродските села. Както 
заяви, сега изследва селата в района на 
Понишавието, и добави, че в момента 
подготвя книга за с. Градине, а пара-
лелно работи върху подготвянето на 
монографии за с. Лукавица, както и за 
старопланинското село Бракьовци. 

Б. Димитров
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Скръбна вест
На 11 септември 2021 година почина 

нашият мил и непрежалим 

ИВАН СТОИМЕНОВ 
от Босилеград
(1968 - 2021)  

С много обич и тъга ще пазим в сърцата 
си спомена за теб!

Почивай в мир! Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

Опечалени: баща Драган, майка Ленка, 
сестра Даница със семейството си и 

многобройни роднини и приятели.

Възпоменание
На 26 септември се навършват 20 

ГОДИНИ от преждевременната смърт 
на непрежалимия ни син, съпруг, баща, 

брат, приятел

СЛАВКО СТОИМЕНОВ
от Босилеград
(1968 - 2001)  

Времето минава, но липсата ти не 
намалява! 

Почивай в мир! 
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От най-близките

Стартира тазгодишното издание на Пчинска окръжна 
футболна лига

„Младост” спечели 
срещу „Вихор” с 3:0

В първия кръг от есенния полусезон 
в ПФЛ футболистите на босилеградска 
„Младост” триумфираха през уикенда 
с 3:0, като домакини срещу „Вихор“ от 
Жбевац.

Първото полувреме премина без 
голове, а във втората част „зелените” бяха 
убедителни и вкараха три попадения. На 
два пъти се разписа Дарко Трайков, а 
един гол отбеляза Мирослав Георгиев. 

В мача срещу „Вихор” босилеград-
чани играха в следния състав: М. Йоич, 
Д. Димитров, А. Тасев, М. Георгиев, 
М. Асков, Д. Трайков, С. Манасиев, Н. 
Йорданов, Д. Величкович, Н. Петров и Г. 
Стойков.

В следващия кръг (събота, 18 
септември от 15:30 ч) „зелените” гостуват 
на „Младост” в Сувойница.

П.Л.Р.

ЦАРИБРИДСКИ СПОРТ        

Футбол  Зона  ИЗТОК  - 4 кръг
РАЗГРОМНА ПОБЕДА НА „БАЛКАНСКИ“
„БАЛКАНСКИ“ – „ЗВЕЗДА“ (Блато)     

12  -  0    (3  -  0)
До към края на първата част от мача 

изглеждаше, че гостите от пиротското 
село Блато ще успеят да си тръгнат с 
добър резултат. „Балкански“ обаче се 
разигра и Петров с 5, Чирич с 3, Крумов 
с 2 и Јосифов и Васов Д. с по едно попа-
дение изпратиха у дома недорасналите 
за зонския ранг гости с 12 гола.

„Балкански“: Димитров Б. (Найденов), 
Крумов, Кирков Н. (Джорджевич), 
Кирков С., Васов Б. (Димитров Н.), 
Васов Д., Петров, Манчич (Јосифович), 
Чирич, Васов С., Васов Л., ст. треньор: Н. 
Рангелов.

След 4 изиграни мача царибродските 
фудболисти със 7 точки заемат 4-то 
място. В следващия кръг „Балкански“ ще 
се срещне с ОФК „Княз – Търговище“ от 
Княжевац.

А. М.

Босилеград

Инициатива за откриване на 
технически преглед на трактори 
Общинското ръководство в Босиле-

град задвижи инициатива за откри-
ване на технически преглед на трактори 
в градa, а за тази цел е необходимо да се 
построи полигон до сегашния обект за 
Техничекия преглед. „Полагаме усилия 
да създадем необходими условия за 
откриване на технически преглед на 
трактори, тъй като сега при регистрация 
на тези превозни средства собствениците 
им от нашата община са принудени да 
ги карат във Власотинце, Ниш, или на 
други места”, казва кметът Владимир 
Захариев и призовава всички граждани, 
които имат нужда от регистрацията на 
трактори, да се запишат в Общинската 
администрация.   

Междувременно миналата седмица 
представители на Министерството на 
вътрешните работи, на Aгенцията за 
безопасност на транспорта и на Авто-
мото съюза на Сърбия в Босилеград 

вършиха прегледи на бивши военни 
возила и други превозни средства, които 
според действащите правила не могат 
да бъдат регистрирани. Прегледите са 
извършвани в Индустриалната зона и в 
двора на бившия цех за преработка на 
зеленчуци (Лукарата). След извърше-
ните прегледи представители на МВР, 
АБТ и АМСС са съставили протокол и на 
собствениците на тези превозни средства 
са дали насоки, как и по кой начин могат 
да  отстранят недостатъците, за да могат 
да ги регистрират. 

От общината съобщават, че кметът 
Владимир Захариев вече е задвижил 
инициатива при съответните държавни 
институции да бъде приета заповед, 
според която военните превозни средства 
да имат статут на специални превозни 
средства и да могат да се ползват безпро-
блемно по определени ограничения! 

П.Л.Р.

Босилеградчани участваха в 
кръводарителска инициатива във 
Враня
Осем босилеградчани, водени от 

кмета Владимир Захариев, се вклю-
чиха в доброволческата инициатива, 
която хуманитарната организация „Коце 
завинаги“ и Поклонническото друже-
ство „Път на Света гора“ организираха в 
манастира „Свети Пантелеймон“ в село 
Лепчинце край Враня. Председателят на 
организацията  „Коце завинаги“ Благое 
Коцич съобщи, че отзивът е бил изклю-
чителен и са събрани над 140 единици 
кръв. 

„От сърце подкрепям тази хумани-

тарна акция. Особено се радваме, че тя 
се състоя на  прекрасно място. Бяхме 
развълнувани от приема. Винаги ще 
се отзоваваме и ще подкрепяме такива 
хуманитарни инициативи, защото 
нашата кръв може на някого да спаси 
живот”, каза Захариев. 

 Членовете на хуманитарната органи-
зация "Коце завинаги" редовно участват 
в кръводарителските инициативи, които 
в Босилеград организират общината и 
Червеният кръст. 

П.Л.Р.
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 [ Най-дълго помня онова, което упорито искам да забравя.
 [ Когато човекът би станал безсмъртен, 

войната никога няма да прекъсне.
 [ Ако си хвърлил жребия, не означава, че си Цезар.
 [ Войната е като игра на карти. Печелят 

ония, които имат белязани карти.
 [ Не хвърляй ръкавиците. Ще ти се видят мръсните ръце.
 [ Най-хубава похвала критикът каза за книгата, която не 

е разбрал. Нека читателите мислят, че е над тях.
 [ Поезията и политиката са много близки 

в одалечеността от живота. 

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Е-е, нейе лъсно да се 
буде Здравко Чолич!

Здравейте братстваджийе! Мале, ка 
ли па толко бърже минуше две неделье. 
А Цариброд у мегьувремену остаде без 
йош неколко души. Прекараше се. Не 
само медж ньи да имаше старци ко 
мене, него и по-млади човеци. Йедни 
од корону, другьи од ракове, трекьи од 
макове... 

Я йедва чекам да мину шес месеца од 
ко се шприца с другуту дозу на вакци-
нуту против коронуту, та да ми даду и 
трекьуту. Йош неколко дъна йе остало. 
Искрено да ви кажем – стра си ме йе, 
млого! Те, у моят комшилък млого 
човеци помреше од тую пустиню. 
Ньекньа и приятелят ми Милисав си 
отиде. Рекоше у Крушевац се поминул, 
там куде съга караю тия що су сери-
озно болни од коронуту. А я му говори: 
Милисаве, не зайе...... се, не оди по каве-
нете ко залуав, седи си дома, гледе си 
телевизию, вари си кавенцето, йедни 
си, пини си... А говорил сам му, само си 
кьутете, не разправльете млого, и това: 
Ако ти падне нещо одстрану, „приведи 
си”... А он, сирома, ли си живееше сам, 
ми одговараше: „Абе, не могу сам меджу 
четри зида. Че полудейем. Те, ли сам се 
вакцинисал с двете дозе на вакцинуту, па 
йега ме не налети тия пусти вирус. Ти си 
бар имаш бабичку, па с ньу чат-пат нещо 
прооратиш, а я немам с кога... Бабичката 
ми се помину, децата редко ме посечую, 
па ми досадно... А за приводеньето какво 
да ти кажем..., уредът не функционира 
од млого одавна.” 

Я, сирома, у тия моменти не знео 
кво да му одговорим. Од йедну страну 
беше прав, напълно га разбирао, а од 
другуту страну мислим да прекаруйеше 
с кавенете. Седи у ньи по неколко сати, 
пийе из чаше из койе пите Бога кой йе 
пил преди малко... А за мойту бабичку 
мислео да му речем нещо, ама се закьута. 
Я си знам кико ми йе с ньу. Ма, ква ората, 
само се карамо и само ме галати. Те не 
съм кадъран откико съм си, те другьи 
напраили у животат млого повише од 
мене, те да съм гьу ньу слушал млого 
по-добре би прошли у животат и она и 
я, те свойеглав съм, те баксуз съм... Само 
звоца. 

Те да ви разкажем ньекньа кво се 
деси. Говорил съм ви веч кико она млого 
обича онога доктора Бранислава Несто-
ровикьа. Он у заднье време ману да се 
появлюйе на телевизиюту и бабичката 
полуде. Само дума: „Ма, що доктора 
Несторовикьа мануше да даваю? Ду.. 
да му изеду! Он йе най-паметан од сви 
и му завиде, та затова су га наюрили 
од Кризисният щаб, а на телевизийете 
су наложили повише да га не пущаю.” 
Ама преди неколко дъна докторат 
тикье бану од йедну телевизию. Бабич-
ката полуде од срекю. „Па, куде си ти, 
докторе”, само понавляше и се топеше 

од милину. А на мене ми дума: „Де, 
съга немой да громаш, та да чуйем кво 
че рече докторат.” Я, сирома, дотъгай 
работео нещо (меджу нас казано - пра 
судовете, ама това немой да разправляте, 
че се после подиграваю с мене), одма 
престадо, укрути се и се превърну у уше. 
Начульил сам уши, кьутим, слушам и 
само с очи мърдам. 

Я мислео ко че докторат да говори за 
коронуту, за медицинуту, ка оно... Пита 
га йедна млада новинарка какву музику 
обича. Те, она уж чула кико млого 
обича да слуша ония..., ония, бе,.., ко се 
кажеше,..., а-а, кеби метал! Това йе тая 
музика що гьу изводе ония  с ланците 
и космурляците. А он че ньу одговори: 
„Да, да, волим ту – цепачину”. Е, я съга 
могу да се праим на малу Юцу и да 
кажем ко по-рано не съм бил чул за тую 
думу, ама... Еве, че турим руку насърце, 
и че речем: Бео чул за тия израз -  „цепа-
чина”, ама знам да га некои човеци 
употребляваоше у друг контекст. Къв? 
Сечете се! 

Пита га новинарката ко съга се 
справля с това що йе популаран, а он че 
каже: „Па, и не прия ми баш, зато що 
сам я природан човек, а сада морам да 
пазим о свему. Ето, на пример, ранийе 
сам ишао у продавницу у ономе у чему 
сам векь био обучен, а сада када идем 
у продавницу морам да обучем чисту 
кошулю.” Бабичката поче да пада у 
егзалтацию: „Гледе колко ми йе паметан, 
гледе колко ми йе паметан...”, само 
понавляше. А я си кьутим да гьу неща не 
изпровоцирам, да ньу не дадем повод да 
ме запуца. А запуца ли ме йеднуш, рафа-
лите ньу нема да престану бар неделю 
дъна. 

Докторат га заубави ка рече ко съга 
ка иде с кола по аутопут мора да свърне 
негде на бензинску пумпу да мо..: 
„Ранийе йе било тако: зауставим кола 
негде на аутопуту, па одем у оближньи 
шумарак. Сад када сам популаран не 
могу више тако, неко кье ме снимити 
и за пет минута осванукьу на друщ-
веним мрежама”, рече докторат. А я си 
помисли: Е-е, докторе, докторе, нейе 
лъсно да се буде Здравко Чолич. А 
помисли си и това: Кико тия доктор не 
може най-сетне да укапира да тия поква-
рени новинари (и посебно младете и 
убаве новинаркье, оне кока су най-преф-
ригане) га подносе ко селскога гьил-
куша. Они би да си напрае прилог, да си 
заработе дневницуту за тия дън, и увате 
га ньега, а он добър човек и нема сърце 
да гьи одбийе, та ньим накаже сваща. Я 
никигаш не би могъл да будем новинар. 
Това су поразени и у слепото црево 
човеци. Имам утисак ка би новинарете 
питали доктора Несторовикьа: „А що, 
докторе, не би си малко стъргнул гач..., 
да видимо с какво оружийе разполагаш”, 

он кока би ньим излезал у сусрет, само и 
само да им помогне да си напрае прилог. 
И то какъв –  скандалозан, спектаклу-
ларан, кой новине продава. 

Йедно да се разберемо: И я не обичам 
ко векьина човеци ка се некой доктор 
млого прай..., ама не обичам и ка некой 
доктор толкова па се понаша приземно 
и се спуща на свачии ниво. Просто, не 
му приличи. Доктор йе, мама му стара, 
требе да има некакво държанье, нали? 
А на новинарете требе ясно и гласно да 
каже: „Я не се замлачуйте да ме питуйете 
свакакве глупости. Я сам доктор за меди-
цину, специялист за това и това, ако 
имате нещо из тую област да ме питате, 
питете ме, а ако немате – кьао! 

Ка се емисията завърши бабичката 
покуша с йош йедну провокацию да 

ме дестабилизуйе, ама я се не дадо. Е-е, 
драгьи братстваджийе, я сам яре од стару 
козу! Питате се каква йе била тая прово-
кация. Е, одма, че ви кажем. Рече: „Мале, 
мале, какъв народ има, а я с какву се 
мечку давим.” Разбира се, тая мечка съм 
я. Нища, я си откьута. Помисли си: Само 
да йе мир, само да йе мир...

И тека, ядният Милисав, що се 
помину преди некой дън од коронуту, 
мислеше ко йе бил млого нещастан що 
йе бил остал без жену. Я се не би бъш 
сложил с това. Ама, съга йе късно да му 
това саобщим. 

На вас, драгьи братстваджийе, накрай 
нека да поручим: Пазете се од коронуту. 
Че се чуйемо за две неделье. Разбира се, 
ако останемо живи! 

Ваш Манча

Фотооко 

И надписът в 
старо желязо! 

Разхождайки се тези дни по улица „Пасте-
рова”, забелязахме един „баят” рекламен 
надпис за универсалния китайски магазин, 
който бе открит за не толкова продължите-
лен период от време в един от цеховете на 
рухналата преди (сега вече) много години 
стопанска фирма „Каучукова промишле-
ност Димитровград” (съкратено ГИД). 

Универсалният магазин също е закрит 
преди няколко години, но надписът си стои. 
Май няма кой да го свали. Спокойно може 
и той да върви в – старо желязо. 

Б. Димитров 

Фотооко 

Евала! 
Евала на тази плевня! Намира се в една 

от по-важните улици в Цариброд – „Пастеро-
ва” (става дума за онзи френски учен Луй 
Пастер, нали се сещате?) непосредствено 
до цеховете на някогашната каучукова про-
мишленост. От години (а може би и десе-
тилетия?) така си стои. Като чардак, който 
нито е на небето, нито е на земята. Евала и 
на дирека (на този откъм западната страна, 
който не се вижда на снимката), който май 
„държи” цялата постройка. 

На многая лета! 
Б. Димитров 


