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XIV извънредна сесия на 
ОС Босилеград 
На извънредната сесия на местния 

парламент в Босилеград съветни-
ците приеха решение за освобождаване 
от длъжност на досегашните и назна-
чаване на нови членове на Общинската 
избирателна комисия в постоянен състав. 

За председател на Общинската изби-
рателна комисия е назначен юристът 
Предраг Джорджевич, а за зам.-предсе-
дател Владимир Стойнев, също юрист. 
Поста секретар ще заема досегашният 
председател на Общинската избира-
телна комисия Миодраг Якимов, а 
зам.-секретар ще бъде Славица Стоя-
нова. Членове на новосформирната 
Общинска избирателна комисия в посто-
янен състав са: Анания Ангелов, Йордан 
Арсов, Добри Евтимов, Мирослав Весе-
линов, Венета Димитрова и Иван Дими-
тров, докато техни заместници ще бъдат: 
Сунчица Янев, Раде Станойев, Милян 
Крал, Георги Стоичков, Александра 
Александрова и Лиляна Пенев.

В дневния ред на сесията бе и осво-
бождаването от длъжност на един член 
на Управителния съвет на Здравния дом 
и назначаването на нов. 

В рамките на точката „Въпроси и 
предложения“ кметът Владимир Заха-
риев запозна присъстващите с проек-
тите, които общината планира да 
реализира през следващия период. Той 
оповести, че през следващия месец ще 
започне подмяната на уличното освет-
ление с нови LED крушки, наскоро ще 
бъде открит и новоизграденият тури-

стически обект в местността Градище, а 
ще продължи и изграждането на кея на 
Драговищица към Райчиловско поле. 
Посочи още, че ще се монтира нов опти-
чески кабел, че наскоро Публичното 
предприятие за строителни площи 
и пътища ще започне подготвителни 
работи за изграждане на нов път от 
стадиона „Пескара“ през полето с 
дължина над 2,5 км и че вече са осигу-
рени седства за уреждане на главната 
улица в града. Той подчерта, че след 
срещата на председателя на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков с 
премиера на Република България Кирил 
Петков в Белград, на която Стойков му 
е връчил покана от oбщината и НС да 
посети Босилеград, oбщината вече е 
предоставила на правителството на Р 
България презентация на стопанските 
потенциали на Босилеград и изрази 
надежда, че наскоро ще бъде органи-
зиран бизнес форум с цел изнамиране на 
потенциални инвеститори от България 
за някогашните заводи в нашия град. 

В изказването си Захариев изтъкна 
и че членовете на Общинския съвет и 
служителите в съответните служби в 
Общинската администрация постоянно 
подготвят нови проекти, с които общи-
ната кандидатства, както при държав-
ните институции в Сърбия, така и при 
международни организации.  

П.Л.Р.

В кандидатските листи за предстоящите парламентарни избори 

Няколко кандидат-
депутати от Цариброд 
В кандидатската листа на Сръбската 

прогресивна партия няма нито 
един кандидат-депутат от Цариброд. В 
листата на коалцията Социалистическа 
партия на Сърбия-Единна Сърбия-Зеле-
ните на Сърбия са двама кандидат-депу-
тати от Цариброд – Синиша Ранджелов 
на 227-мо място и Саня Миленкова на 
235-то. Ранджелов е пенсионер и е от 
партията Единна Сърбия, докато Милен-
кова е медицинска сестра и е от редиците 
на социалистите. 

На 23-то място в листата на Сръбската 

радикална партия е дългогодишният 
водач на общинския клон на партията в 
Цариброд Цвета Миланова. В листата е 
посочено, че тя по професия е админи-
стратор. 

Очаква се в кандидатските листи на 
други партии да има още кандидат-де-
путати от Цариброд, но до набирането 
на материалите за този брой на вестника 
ни все още няма официални сведения за 
това. 

Б. Димитров 

На сесия на ОС в Цариброд 

Избрана нова Общинска 
избирателна комисия 
На последната сесия на Общинския 

съвет в Цариброд бе сформирана 
нова Общинска избирателна комисия 
начело с Теодора Соколова. Славица 
Пейчева ще бъде нейн заместник. И 
двете са юристки. 

Съветниците приеха решение за 
задвижване на процедура за изготвяне 
на Местна жилищна стратегия в терито-
рията на общината за периода от 2022 до 
2027 г. Приет бе и Оперативният план за 
защита от наводнения от води втори ранг 

за 2022 г. 
Общинският съвет даде зелена улица 

на информацията на предприятието 
„Комуналац”, отнасяща се до степента 
на уравновесяването на заплануваните и 
реализираните дейности за периода от 1 
януари до 31 декември 2021 г. Приет бе и 
Отчетът за работата на Общинския щаб 
за извънредни ситуации за миналата 
година. 

Б. Димитров

На 2-и март в Босилегрaд 

Тържествена сесия на 
НС на българското 
национално малцинство 
в Сърбия 

По повод 3-и март - Деня на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия и Националния 
празник на Р България, ден по-рано в 
Босилеград ще се проведе тържествена 
сесия на Националния съвет, която ще се 
състои в заседателната зала в сградата на 
Общинската администрация в Босиле-
град.

Покани за празничната сесия Наци-
оналният съвет и Община Босиле-
град отправиха заедно до премиерите 
на Република Сърбия и Република 
България Ана Бърнабич и Кирил Петков, 
а покани са изпратени и до послани-
ците на Република България в Белград 
и на Република Сърбия в София - Петко 
Дойков и Желько Йович. На заседанието 
са поканени и кметовете на Босиле-
град и Цариброд Владимир Захариев и 
д-р Владица Димитров, представители 
на общинските ръководства на двете 
общини и на институциите и организа-
циите на малцинството от областта на 
културата, образованието и информира-
нето от Босилеград, Цариброд, Звонци, 
Клисура и Божица. 

От председателя на НС Стефан 
Стойков узнаваме, че на тържествената 
сесия ще бъде внесено предложение 
босилеградската гимназия да носи името 

„Мария Луиза“, което е било първона-
чалното название на училището при 
откриването му през 1941 година. На 
тържеството ще бъдат връчени и ваучери 
- парични награди на ученици от основ-
ните и средни училища, осъществили 
успех на републиканските състезания по 
български език. 

По думите на Стойков преди търже-
ствената сесия ще бъде проведено 
редовно заседание на Националния 
съвет, на което се очаква да бъдaт 
приети отчетите за работа и финан-
совите отчети, както и плановете за 
работа и финансовите планове на НС 
и на  ведомствата, чийто основател е 
Националният съвет. Той подчерта, че 
след сесиите членовете на Националния 
съвет и гостите ще поднесат цветя пред 
паметника на Васил Левски в града и 
ще посетят гимназията и основното 
училище, където за учениците ще бъде 
организирана работилница за ръчна 
изработка на мартеници. 

На всички ученици от началните 
класове на основното училище НС ще 
подари мартеници, които са осигурени и 
за връстниците им от Цариброд, Звонци, 
Божица и Клисура.

П.Л.Р. 
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В Босилеград бе отбелязана годишнината от гибелта на Васил Левски 

149 години безсмъртие
И тази година на 19 февруари пред 

паметника на Апостола на свобо-
дата Васил Левски в Босилеград бе отбе-
лязана годишнината от гибелта му, този 
път 149-ата.

Почит към Апостола в сутрешните 
часове отдадоха Община Босилеград, 
Националният съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия, пред-
ставители на общински  ведомства и 
организации и граждани, които подне-
соха венци и цветя пред бюст паметника 
на Васил Левски на централния площад в 
града. Начело на делегацията на Община 
Босилеград бе кметът Владимир Заха-
риев, а делегацията на Националния 
съвет бе водена от председателя Стефан 
Стойков. 

Годишнината от гибелта на Левски 
отбеляза и КИЦ „Босилеград“, съвместно 

със Столична община и Общобългар-
ския комитет „Васил Лесвски“. На цере-
монията присъстваха и представители на 
Парламентарната комисия по полити-
ките на българите извън България, пред-
ставители на Посолството на Република 
България в Белград, Генералното консул-
ство в Ниш, представители на ВМРО и 
други гости от България. В културната 
програма се представи квартет „Свето-
глас“ от София.

Венци и цветя пред паметника на 
Левски и тази година поднесе делегация 
на   сдружението „Матицата на бълга-
рите в Сърбия”, а поклонение са напра-
вили и кметът на Кюстендил Петър 
Паунов и представители на граждански 
сдружения от България.  

П.Л.Р.

Отбелязана годишнината 
от гибелта на Левски 
В Цариброд на 18 февруари бе отбеля-

зана 149-ата годишнина от гибелта на 
българския революционер Васил Левски. 

В салона на Центъра за култура 
най-напред се проведе мероприятие, 
на което подходящи речи за Апостола 
на свободата изнесоха кметът на общи-
ната Владица Димитров, началникът на 
Пиротски окръг Драгана Тончич, гене-
ралният консул на Р България в Ниш 
Димитър Цанев и съветникът в Посол-
ството на Р България в Белград Ивайло 
Кашканов. 

Ученици от местната гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий” изнесоха произве-
дение с драматична форма, отнасящо се 
до живота и делото на Левски. 

След мероприятието бяха положени 
венци пред паметника на знаменития 
българин в центъра на града от името 
на Община Цариброд, Пиротски упра-
вителен окръг, дипломатическите пред-
ставителства на Р България в Сърбия, 
фирмата „Трейс”, Гимназията „Св. св. 
Кирил и Методий” и други ведомства. 

Б. Димитров 
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Културният център 
„Босилеград” отбеляза 
полувековния си юбилей
Босилеградският Културен център 

на 12 февруари отбеляза 50 години 
от сформирането си. По този повод във 
фоайето на Голямата зала на Дома на 
културата бе открита изложба от фото-
графии под наслов „Нашите 50 години“, 
а след това в тържествената зала бе 
прожектиран рекламен документален 
филм „50 години на Културния център 
’Босилеград’”. 

На тържеството, което бе организрано 
съгласно епидемиологичната ситуация 
и спазването на мерките за защита от 
ковид 19, присъстваха представители 
на обществения и политическия живот 
в общината, сътрудници, самодейци, 
журналисти и др.

Директорът на Центъра Воислав 
Божилов приветства присъстващите на 
тържеството, изтъквайки, че „Култур-
ният център, като средище на култур-
ните събития, е здраво вкоренен в обще-
ствения живот на нашата община през 
последните пет десетилетия. Неговата 
функция е да доближава културните 
съдържания до всички граждани в 
общината, да насърчава създаването на 
нови художествени ценности, да обра-
зова и забавлява публиката от всички 
възрасти. Нашата институция, поме-
стена във впечатляващия обект на Дома 
на културата, от създаването си до днес е 
била организатор на редица театрални 
представления, прожекции на филми, 
концерти, изложби, пленери, литера-

турни вечери, трибуни и други културни 
съдържания. Ще се стараем да продъ-
лжим усърдно да работим за обогатява-
нето на културните съдържания и да 
тачим богатото ни културно наследство“, 
каза първият човек на ведомството. 

В поздравителната си реч кметът 
Владимир Захариев честити юбилея 
на всички заети във ведомството и на 
гостите. Той подчерта отличното сътруд-
ничество на общинското ръководство 
с Културния център „Босилеград” и 
похвали дейностите на заетите и рабо-
тата на всички секции, които съще-
ствуват към него. „Общината винаги 
е подкрепяла и заедно с Културния 
център  участвала в реализацията на 
всички инициативи, проекти и дейности. 
И в бъдеще ще продължим активно 
да помагаме развитието на културния 
живот в нашия град и в общината“, 
подчерта Захариев. 

На тържеството говори и Вене 
Велинов, журналист в пенсия, който 
припомни за  организацията на култур-
ните съдържания в общината преди и 
по време на основаването на Културния 
център, а особено подчерта значението 
на изграждането на Културния дом, 
който през изтеклите пет десетилетия 
е бил истинско средище на културния 
живот.

Фотографиите, експонирани на 
изложбата, са уникално свидетелство 
за многобройните културни събития, 

организирани от Културния център 
от сформирането му до днес, в които 
са участвали, както изпълнители от 
Босилеградско, така и изявени певци, 
музиканти, театрални трупи и други 
културни дейци от Сърбия, бивша Югос-
лавия, България и други страни. 

Документалният филм „50 години 
на Културния център ’Босилеград’”, 
чийто автор е журналистът Божидар 
Иванов, а който е подготвен от Продук-
цията на Центъра за култура, пред-
ставлява своеобразна ретроспекция на 
всички по-важни дейности на Културния 
център в 50-годишната му история. 
Филмът също така съдържа редица 
данни и кадри от Международния фолк-
лорен фестивал „Босилеградско краище 
пее и танцува” през годините, блестя-

щите изяви и постижения на танцо-
вите ансамбли и на други изпълнители 
на фестивали в страната и в чужбина, 
дейностите на Радио Босилеград, което 
почти две десетилетия беше в състава на 
Центъра, творчеството и ентусиазма на 
самодейците, дали огромен принос за 
опазването на културната идентичност 
на българите от Босилеградско и разви-
тието на нови съвременни културни 
съдържания. 

В чест на 50-годишния си юбилей 
институцията изготви и рекламни 
билбордове, един от които ще бъде 
поставен пред централния вход на Дома 
на културата. В момента се подготвя 
и монография, която ще излезе през 
юбилейната година.  

П.Л.Р.
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Завършиха XXIV-ите зимни 
олимпийски игри в Пекин
С бляскава церемония на Нацио-

налния стадион „Птиче гнездо“ в 
Пекин на 20 февруари официално бяха 
закрити 24-ите Зимни олимпийски игри, 
които започнаха на 4 февруари и продъ-
лжиха 16 дни. Това бе първата Зимна 
олимпиада в Китай, а Пекин се превърна 
в първия град в историята, който бе 
домакин на летни и зимни игри.

На първо място в класирането по 
медали завърши Норвегия, която 
спечели общо 37 медала - 16  златни, 
8 сребърни и 13 бронзови. На второ 
място се нареди Германия с 12 златни, 
10 сребърни и 5 бронзови медала, а на 
трето домакините от Китай с 9 златни, 
4 сребърни и 2 бронзови медала. Сред 
медалистите бяха състезатели от общо 29 
държави. 

Домакините се похвалиха, че 2 мили-
арда души са наблюдавали Игрите по 
телевизията и са били ангажирани в 
социалните мрежи по най-различни 

теми, свързани със състезанията. В 
игрите в китайската столица са взели 
участие общо 2871 спортисти от 91 
страни - 1581 мъже и 1290 жени, които 
се бориха за 109 комплекта медали в 15 
различни спорта. 

На Олимпиадата в Пекин Сърбия 
бе представена от двама състезатели, а 
България имаше 16 спортисти. Най-у-
спешен представител на България в 
игрите бе Алберт Попов, който завърши 
девети в състезанието по слалом. 

Домакин на следващите Зимни олим-
пийски игри ще бъде Италия, по точно 
градовете  Милано и Кортина д’Ампецо, 
които ще посрещнат белия керван през 
2026-а. За втори път след 1956-a Кортина 
е домакин на Зимни игри, а Италия бе 
организатор и през 2006-а в Торино. За 
първи път в историята пък два града 
заедно ще домакинстват на най-големия 
спортен форум.

П.Л.Р. 

„Пробуждане с хоро“ за 
седми път събира всички 
българи по света
Традиционната световна инициа-

тива, която за седма поредна година 
по повод Националния празник на 
България - 3 март, се организира от 
„Сдружение Азбукари“ и „Единение 
Българи за България“, ще прехвърли 
своеобразен мост между сънародниците 
ни от всички точки на планетата. Хиляди 
българи  ще играят хоро едновременно, 
за да покажат, че българският дух е 
жив. Тази година, съпричастни с панде-
мичната обстановка, организаторите 
пренасят празника изцяло в социалните 
мрежи. Те канят всички да снимат клип, 
в който да се представят кои са, откъде са 
и да покажат как играят хоро, а клипо-
вете да публикуват във фейсбук страни-
ците на „Сдружение Азбукари“, на съби-
тието „Пробуждане с хоро 2022“ и на 

профилите си. 
От „Сдружение Азбукари“ отправят 

покана към всички българи, където и 
да се намират, да излъчат силен поло-
жителен импулс, за да покажат на света 
очарованието на образа ни, будил възхи-
щение у мнозина през хилядолетията. 
„Хорото е магически ритуал и вълшебен 
лек срещу всякакви вируси и болести“, 
казват още инициаторите на най-ма-
щабния родолюбив празник.

Центърът на събитията ще е столи-
цата на България - София, а началото ще 
бъде дадено на 3-ти март 2022 г. в 12:00 
часа и ще се излъчва на живо в социал-
ните мрежи Facebook, Youtube и в сайта 
на „Сдружение Азбукари“.

П.Л.Р.

Фотооко 

Счупено таблото 
На мястото, където неотдавна започ-

наха работите по изграждането на 
газопровода,  разположено северно от 
Цариброд, бе счупено таблото. Дали това 
са сторили безотговорни лица или пък 
вятъра, не е установено. 

Ресорният министър Зорана Михай-
лович тези дни пред една медия отго-
вори на въпроса за таблото. Според 
нея таблото трябва да се възстанови и в 
тази насока вече е осъществен контакт с 
фирмата „Сърбиягаз”. 

Що се отнася до това, че на мястото 
на строежа нищо не се работи, нито пък 
има работници, Михайлович изтъка-
нала: „Ние този проект реализираме с 
европейски пари и с помощта на кредит, 
получен от Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ). Всичко, което се работи във 
връзка с газопровода Ниш-Димитров-
град, се работи в унисон с правилата 
и процедурата на ЕИБ. Провеждаме 
го ние, но по същество в съответствие 
с международни правила. В момента 
компанията, която провежда надзира-
телните работи, е длъжна да провери 
още веднъж техническата документация, 
отнасяща се до защитата по труда. Това 
задължение сме получили от ЕИБ и това 
е причината защо в момента там няма 
работници. Проверката ще приключи до 
10 дни, след което ще се проведат геоло-
гически подготвки и след това там ще 
видим работници”. 

Б. Димитров

На ГКПП „Градина” 

Иззето злато и друга 
стока на стойност около 
70 хиляди евро 

Митничарите на ГКПП „Градина” 
в сътрудничество с крайграничната 
полиция тези дни в автобус с боснен-
скохерцеговски регистрационни номера 
намериха и иззеха стока на стойност 70 
хиляди евро, която не била декларирана 
за обмитяване. 

В автобуса имало 56 пътници и двама 
шофьори. При една 40-годишна пътница 
бил намерен различен златен накит 
(обици, пръстени...) с тегло около два 
килограма, чиято стойност е преценена 
на над 59 хиляди евро. Пътницата носила 
и нова гардероба от най-различен вид в 
четири пътни чанти, която също не била 
декларирана. Стойността на обклеклото 

е преценена на 3 800 евро. 
При проверката било установено, че 

и един от шофьорите опитал нелегално 
да пренесе през границата най-различна 
стока, която укрил в заводските кухини 
на автобуса – вентилацията, тоалета и 
стълбището. Митничарите намерили 
дори 311 часовника, над 100 парфюма и 
13 кутийки с препарати за потенция. 

Срещу пътницата и шофьора е задви-
жена процедура за нарушение. Неде-
кларираната стока на стойност около 70 
хиляди евро е иззета до приключване на 
процедурата. 

Б. Димитров
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Националната служба 
по заетост обяви 12 
конкурсa 
Националната служба по заетост 

на Република Сърбия обяви 12 
конкурса за подкрепа на заетостта, в 
които чрез пряка финансова подкрепа 
на работодатели и безработни ще бъдат 
включени 20 165 безработни лица, от 
които 2 285 хора с увреждания. От Наци-
оналната служба по заетост казват, че за 
тези цели са отпуснати 6 милиарда и 550 
милиона динара.

Както и през предишните години, 
фокусът ще бъде върху трудно наема-
щите лица на  работа, които включват: 
младежи до 30-годишна възраст без 
завършено средно образование, хора с 
над 50-годишна възраст, роми, хора с 
увреждания, дългосрочно безработни, 
бенефициенти на социално подпомагане 
и лица със статут на съкратени служи-
тели.

Повечето обществени покани/
конкурси ще бъдат открити до 30 

ноември т. г., докато крайният срок за 
подаване на заявленията за мерките, 
предназначени за хората с увреждания, 
е 31 декември 2022 г. Конкурсът за отпу-
скане на субсидии за самозаетост ще 
бъде открит до 31 март, а срокът за пода-
ване на заявки от потенциални изпълни-
тели на обществени работи изтича на 15 
март.

Заявките за участие в мерките се 
подават до компетентните организаци-
онни звена на  Националната служба 
по заетост, според местоработата на 
лицето или седалището на работодателя, 
директно, по пощата или по електронен 
път.

Цялата информация за участие в 
мерките по активната политика по 
заетостта ще бъде достъпна на интернет 
страницата www.nsz.gov.rs

П.Л.Р. 

Смислена дискусия с 
Агна Иванчова

-Никога не съм мислила, че ще дойде 
моментът, в който ще напусна мойта 
ГорнаЛисина. Но ето дойде и благодат 
намерих в Ниш. Така започнахме разго-
вора с Агна Иванчова, след като се запо-
знахме на централния пазар в Ниш.

Погледнах я отблизо и видях една 
уверена в себе си жена. С приятно 
лице и умни очи. И че има едри ръце и 
стабилно тяло. Може би не най-изящ-
ното в света, но със сигурност подходящо 
за тежък труд. Изглеждаше щастливо.

-Всеки, който поне веднъж е усетил 
как нещото, което понякога се нарича 
късмет или шанс, го издига на гребена 
на вълната, знае, че това чувство не може 
да се сравни с никое друго. Когато си на 
гребена на вълната, постигаш всичко 
с лекота, преодоляваш препятствието 
гладко, сякаш някой отгоре нарочно е 
притъпил всички остри ъгли и не само 
ти показва пътя, но те и води за ръка, 
прошепна.

Тръгнахме към сергиите. Краката ни 
газеха във влажните листя. Мъглата все 

още висеше по вихарите на околните 
дръвчета. Голите клони стърчаха, замис-
лено приведени в бяла паяжина.

Няколко премръзнали врабци въхвръ-
лнаха с писукане от прегърбените вейки. 
Пред нас вървеше красива, в синьо обле-
чена жена, и по телефона упрекваше 
мъжа ли, приятеля ли, че билн на бира в 
една, а тя разбрала в друга кръчма...

-Това е най-хубавото място за плодове, 
зеленчуци и други хранителни стоки, 
произведени в южните региони на стра-
ната, каза Агна и добави, че фирмата 
„Тръжница”, в която тя работи, стопа-
нисва този пазар.

-Аз съм инженер и във фирмата заве-
ждам транспорта. Обичам да помагам на 
хората, затова поех и синдиката..., уточни 
Иванчова.

Срещата ни заприлича на смислена и 
емоционална дискусия... Агна ми разказа 
за баща си, за братята, снахите, племен-
ниците...

-Мъжът ми е от Божица. Запознахме 
се по времето, когато той стопанисваше 

рибника в Лисинския язовир. Имаме две 
деца – дъщерята е студент по европеи-
стика във Философския факултет към 
Софийския университет, а момчето е 
ученик в основното училище, тук в квар-
тала „Пантелей“, където е и семейната 
ни къща, разказа тя.

От Агна научихме, че всеки свободен 
ден използва да отиде в Лисина, да 
помогне на баща си, който не иска да 
напусне родната земя.

-Селото почти остана празно. Мен 
не ме е страх да отида сама. Сядам в 
колата и за два часа съм в Лисина. Както 
казваше баба ми – „мечка страх, мен не 
е страх”! Когато реша да отида, никой и 
нищо не може нито да ми попречи, нито 
да ме спре.

Спомних си какви седенки имаше в 
нашия край. Сега всичко това си отива 
бавно, неусетно и безвъзвратно, както 
много обикновени неща, за които човек 
мисли, че цял живот ще ги има.

Пред очите ми посребрялия старец, 
как със замисления поглед, бръчките и 
потръпващите устни с радост посреща 
дъщеря си Агна...

От някъде се усещаше миризма на 
лук.

Сунчица Бойкова

В планинските села в Босилеградско

Общината почиства 
пътищата от сняг 
и оказва помощ на 
населението

Въпреки приятните темератури в 
най-високите планински села в Боси-
леградска община дебелата снежна 
покривка се задържа, а образуваните на 
места снежни преспи достигат височина 
и по няколко метра. 

 Снегопочистващи машини на 
публичното предприятие „Строителни 
площи и пътища” ежедневно са ангажи-
рани върху почистването на махленските 
пътища под склоновете на планините 
Църнoок, Валози, Милевска планина, 
Бесна Кобила и Бела вода.  

Кметът Владимир Захариев изтъква, 
че булдозерите на публичното пред-
приятие, ангажирани от общината, 
тези дни почистват пътищата в селата 
Дукат, Църнощица, Горна Любата, 

Долна Любата, Барйе, Мусул, Плоча, 
Долна Ръжана, Горна Ръжана, Гложйе, 
Милевци, Назърица и др.

 С цел помощ в предоставянето на 
медицински услуги, храна и лекарства на 
местното население, общината и публич-
ното пртедприятие „Строителни площи 
и пътища” са ангажирали и моторна 
шейна, с която превозват и медицински 
екипи от Здравния дом.  „Всички хора в 
отдалечените планински села, нуждаещи 
се от каквато и да е помощ, могат да се 
обадят в общинската администрация, 
а нашите екипи винаги са готови да  
откликнат на всеки такъв сигнал и да 
помогнат“, посочи Захариев.  

П.Л.Р.

Фотооко

Цъфнаха 
кокичетата в 
Босилеград
Кокичетaта, красивите бели предвест-

ници на пролетта, цъфнаха в Босиле-
град. Кoкичeтo e нaй-рaннoтo прoлeтнo 
цвeтe c бялo, увиcнaлo цвeтчe, кoeтo ce 
oтвaря пoд cнeга, а според вярванията 
нocи щacтиe и къcмeт нa тoзи, кoйтo гo e 
видял зa пръв път прeз годината.

П.Л.Р.



25 февруари 2022 година 7
novo.bratstvo.rs

НОВИНИ ОТ ОБЩИНИТЕ

Изложба в галерията в Цариброд 

Експонира Владан 
Ранджелович 
Царибродската галерия „Методи 

Мето Петров” отчете поредна 
дейност, като организира изложба на 
отличния художник Владан Рандже-
лович от Ниш. Роден е през 1975 г. в 
този град, в който е завършил тамош-
ното средно художествено училище 
„Джордже Кръстич”, а след това се е 
дипломирал по специалността живопис 
към Факултета за художествено изку-
ство в Прищина. През 2021 г. в същия 
факултет се е сдобил с научната титла 
магистър, но този път по специалността 
склуптура. От 2018 г. е доцент във Факул-
тета за изкуствата в Ниш за предмета 
рисуване и живопис. В актива си има 
над 50 самостоятелни и участия в над 
160 колективни изложби в страната и 
чужбина, както и участия в 50-ина худо-
жествени пленера, някои от които са с 
международен характер. 

На откриването говориха ръково-
дителят на галерията Саша Костов и 
кустосът Лена Джурова. Тя прочете 
художествената критика за творбите на 
Ранджелович, написана от перото на 
Радмила Костич, която кипеше от супер-
лативи. 

Самият автор сподели въодушев-
лението от факта, че в галерията се 
събраха доста посетители: „Цариброд е 
малък град, но има публика за художе-
ствено изкуство. В галерията в Ниш не 
се съберат толкова посетители на една 
изложба, който факт говори сам по себе 
си”, каза той. 

Художникът добави, че в неговото 
творчество нагласата е сложена върху две 
неща – колорита и природата. Именно 
този факт публиката на изложбата му 
ясно можеше да разбере. 

Б. Димитров

21-ви февруари - 
Международен ден на 
майчиния език

На 21-ви февруари отбелязахме 
Международния ден на майчиния език 
- празник, посветен на опазването на 
езиковото и културно многообразие по 
света. Meждународният ден на майчиния 
език се отбелязва за пръв път през 2000 г. 

Понастоящем в света съществуват 
около 7000 езика. Тяхното запазване 
и съхраняване е сред основните цели 
на ЮНЕСКО. Организацията смята 
езиковото многообразие за един от 
най-мощните инструменти за съхра-
няване на материалното и нематериално 
наследство на човечеството. Тя активно 
подкрепя страните, които пълноценно 
използват всички методи на диалог и 

предаване на знания, насърчават езико-
вото многообразие, запазват образова-
нието на майчин език и по този начин 
утвърждават културното многообразие 
като обществена ценност.

Майчиният език, още наричан роден, 
или първи език, е езикът, който човек 
научава и  започва да усвоява още от 
раждането си.

Скъпи сънародници,  нека да 
запомним, че да знаем своя род и език е 
духовен дълг на всеки от нас! Почитайте, 
учете и с гордост разпространявайте и 
представяйте родния си български език!

П.Л.Р.

Министерството на 
културата на РС обяви 
конкурси в областта на 
обществената информация

Министерството на културата и 
информирането на Република Сърбия 
обяви 10 конкурса в областта на обще-
ствената информация за 2022 г., за които 
са отпуснати 310 милиона динара.

В съобщението, публикувано в сайта 
на министерството, се посочва, че са 
обявени конкурси за съфинансиране на 
проекти за производство на медийно 
съдържание, които популяризират и 
утвърждават културни теми, както и 
конкурси за съфинансиране на проекти 
за производство на медийно съдър-
жание: за радио, телевизии, печатни 
медии и информационни агенции, за 
съдържания, които се  реализират чрез 
електронни медии, а чиито издатели са 
от територията на АП Косово и Метохия, 
за съдържания на езиците на национал-
ните малцинства, за хора с увреждания, 
за принадлежащите към сръбския народ 

в страните от региона, за организиране 
и участие в професионални, научни и 
други срещи, както и за подобряване на 
професионалните и етичните стандарти.  

 Конкурсите, които продължават до 
6 април, са обявени с цел финансово 
подпомагане на  медийно съдържание, 
което допринася за реализиране на 
обществен интерес в областта на обще-
ствената информация, както и за съфи-
нансиране на проекти за организиране 
и участие в професионални, научни и 
други срещи.

Решенията за разпределение на сред-
ствата ще бъдат взети не по-късно от 90 
дни от деня на приключване на конкурса.

Подробна информация и необхо-
димите формуляри за кандидатстване 
можете да намерите в линка: https://
www.kultura.gov.rs/konkursi/30.  

П.Л.Р.

В босилеградското ОУ 
започнаха ученическите 
състезания за учебната 2021/22 г. 

В ОУ „Георги Димитров” в Босилеград 
през уикенда се проведоха общинскo 
състезание по математика и литературна 
олимпиада по сръбски език.

В състезанието по математика 
участваха 22-ма ученици от трети до 
осми клас, а в училището изтъкват, че 
постигнатите резултати на учениците 
са далеч под очакваните и най-вероятно 
нито един не е спечелил необходимия 
брой точки за класиране на oкръжното 
състезание във Враня. 

В литературната олимпиада, в която 
се съревновават само седмокласници и 

осмокласници, участие взеха пет деца. 
Двама ученици спечелиха над 15 от 
максималните 20 точки и си осигуриха 
правото да участват в окръжното състе-
зание, което през следващия месец ще се 
проведе във Враня. 

В училището узнаваме, че през след-
ващия уикенд ще се състои общинско 
състезание по сръбски език, докато 
общинските съревнования по всички 
останали предмети ще се проведат през 
март.

П.Л.Р.   

След удължената 
февруарска ваканция 

Учениците се  завърнаха към 
присъствено обучение 

В Основното училище „Георги Дими-
тров“ и Гимназията в Босилеград, както 
и във всички основни и средни училища 
в Сърбия, от 21 февруари учебните 
занятия се провеждат присъствено. Това 
решение взе Екипът за наблюдение и 
координиране на прилагането на преван-
тивните мерки за защита от ковид 19. 
По данни на Института за обществено 
здраве на Сърбия „Д-р Милан Йова-
нович Батут“ в периода от 9-и до 17-и 
февруари броят на болните деца на 
училищна възраст от 6 до 18 години е 
бил 3 200, което е 0,42 % от общия брой 
на децата. В съобщение на Министер-
ството на образованието се допълва, 
че участието на децата на училищна 
възраст в общия брой на потвърдените 
случаи на ковид-19 за същия период е 4,3 
%.     

По случай Деня на държавността и 
празника Сретение Господне за учени-
ците няма учебни занятия на 15 и 16 
февруари, а поради епидемиологичната 
обстановка тази година неработни дни 
бяха и 17 и 18 февруари, така че учени-
ците имаха девет почивни дни, включи-
телно и двата уикенда.

Поради тридневното удължаване на 
есенната ваканция през първото полу-
годие, както и поради по-дългата февру-
арска ваканция, училищата са длъжни 
да наваксат два работни дни до края на 
учебната година, която ще бъде удъл-
жена с три дни и ще продължи до 24 
юни. Отложено е и провеждането на 
„малката матурата“ за осмокласниците, 
която ще се проведе на 27, 28 и 29 юни, 
съобщиха от Министерството на обра-
зованието, науката и технологичното 
развитие.       

П.Л.Р.  
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НЕЩО КАТО ЛЮБОВ
 Елизабета Георгиев

Един Петък, важен господин,
влюбил се в Неделя, 
малка фина дама. 
На първата среща ѝ подарил крин,
но тя го погледнала и казала: “Ама,

уважаеми месю Петък, 
знаете ли, че аз съм важна, модерна 
персона! 
От един господин очаквам рози,
Розата е владетелка на трона на всички 
цветя!
Да, да, да!

С векове тя поражда любов
между една дама и един господин.
А вие искате символ нов
на любовта да бъде този глупав крин!”

Тя погледнала крина, 
с въздишка го върнала,
дамската си чантичка 
сърдито прегърнала 
и тръгнала към Вторник, 
най-добрия мъж, 
Той й дарявал рози неведнъж!

Петък я погледна: 
“Каква странна дама!
По-добре ми е, зная, да съм си сам, 
Жените те стягат като с въже,
 лъжат, измъчват бедните мъже!”

Четвъртък той повика, 
решение намират – 
отидоха в барчето
по една бира да пият!

ЧУДЕСНА ВЕНЧАВКА
В зоопарка чудо голямо стана
сватба прави кака лисана, 
младоженецът е един лъв, 
голям юнак, във всичко пръв.

Кака лисана не искаше за мъж
 обикновен лисан, който неведнъж 
имаше желание да бъде цар,
но просто нямаше този божи дар.

Желаеше много червената хитрана:
„О, колко искам царица да стана,
на всички животни да съм господарка, 
на царската хазна да съм ключарка!”

В зоопарковския парламент тя разбра, 
че господарят на всички чудеса
в света на животните е силния лъв, 
голям юнак, във всичко пръв.

Хитрана се нагримира в козметичния 
салон, 
качи се на един голям такси-слон,
и стигна в двореца на силния цар, 
на всички животни господар.

„Аз съм лисица. 
Вие сте котка. 
Вие сте страшен, 
а аз съм кротка.

 
Искам да ви бъда вярна съпруга!
Ох, не ще намерите друга 
по-умна от мен съпруга!

Силният лъв беше късоглед
 хвърли й един къс поглед.
„О, какъв глас, каква хубавица, 
каква умница ще е моята царица!

На лисана се преструва, 
но моето сърце чува,
че тя е истинска лъвица, 
златно-жълта хубавица!

Тя ще бъде ми съпруга, 
не искам нито една друга,
царството наше ще блести, 
само любов ще цари!”

Останалото вече е познато 
окичена в сребро и злато
 лисана стана важна царица 
все още лисана, а не лъвица!

 ЛЮБОВНА КАРТИНА
Една сутрин ранна 
на горската поляна
срещнаха се мишока Енчо 
и мишката Ана.

Енчо тихо с муцуна 
Ана в ръка целуна, 
каза й нежно:
“О, колко сте красиви,
очите са ви като пламъчета живи,
устните ви като ягодки най-сладки! 
Пълни сте, мадам, с тайни и загадки...

Аз съм Енчо, 
Вие сте Ана, 
разбрах от госпожа Яна,
 
старата мишка от Долна махала. 

Прощавайте, че съм малко некултурен, 
на улицата не се разговаря така,
искате ли, госпожице Ана, 
да ме хванете за ръка,
и да се отбием в барчето “Лишче”
на по едно кафе?!

“О, разбира се, скъпи месю, 
не се срещат вече такива мъже като вас!”

Госпожица Ана 
нежничко за ръчичка Енчо хвана.
Той се усмихна и дигна глава. 
Май че нова любов е това!
 

МИШЕЛ ПЕТЕЛ 
ВТОРИ
“О, това сте вие! Мило ми е, мило ми е!
Струва ми се, че сте тъжни, или тихи, 
или важни...
О, говоря като щур ветрец, аз, прочутия 
певец
Мишел Петел Втори!!

Но аз имам нужда да говоря, 
да бърборя, да мърморя...
Нещастие голямо душата ми нарани! 
Ох-ух-и-хи-хи!

А всичко беше тъй чудесно, 
пълно с радост, 
пълно с песни, 
докато не се появи този глупак 
чужденец бял, дългокрак!

Скъпи мои малчугани, 
чудо голямо стана тук,
всичко започна, мисля лани,
когато щъркелите пристигнаха от юг!

Да, този дългокрак глупак 
беше Граф Щъркел Трака-Трак 
от далечния Ирак,
 
облечен в прекрасен фрак!

Като прочут граф,
богат, целият в черна и бяла коприна, 
каза едно “Паф!”
През улицата мина 
и моята любима скъпа Жозефина,
кокошка най-красива, най-умна, 
най-фина, 
остана без думи,
дори и без онова “кудкудяк”
и с графа замина обратно за Ирак. 
Ох, страшно!!!

Сега усамотен,
тъжен срещам всеки ден,
с други кокошки, разбира се, 
но без Жозефина
животът ми ще мине в тъга!
Ух-ах-а-ха-ха!!!
 

Творба 

Човешкото тяло 
през призмата на 
детските очи
Тези дни помолихме за съдействие 

възпитателката от царибродското 
предучилищно ведомство Ирена 
Пейчева. Нашето желание беше да ни 
представи творби на децата. Без много 
да се замисля, Пейчева ни предостави 
творба на група деца от предучилищ-
ната подготвителна група (става дума 
за тези, които напролет ще тръгнат в 
пръви клас). 

Темата е човешкото тяло, а материа-
лите, които са използвани, са два – тесто 
и пластелин. Виждаме почти всички 
вътрешни органи на човека. 

Твърде интересно, хубаво, креативно, 
смислено...

Браво за децата, браво за възпитател-
ката им! 

Б. Димитров 

Енчо тихо с муцуна 
Ана в ръка целуна, 
каза й нежно: 

 
 

 57
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В Босилеградско приключи 
ловният сезон на диви прасета
В края на януари в Босилеградска 

община успешно приключи ловният 
сезон на диви прасета 2021/2022, който 
започна на 1-ви септември миналата 
година. 

В местното ловно дружество „Сокол” 
изтъкват, че са доволни от постиженията 
на ловците и подчертават, че стопроцен-
тово е изпълнен планът за отстрел на 
260 диви прасета. Добавят, че сезонът е 
преминал без инциденти, посочвайки, 
че ловците са спазвали Закона за лова и 
правилата за лична безопасност, безо-

пасността на колегите, както и за хората, 
които обитават баирите, където са 
ловните райони. 

Председателят на босилеградското 
ловно дружество Славко Григоров 
посочва, че и през изтеклия ловен сезон 
са поддържали отлично сътрудниче-
ство с Ветеринарния институт в Ниш, 
където е вършен анализ на пробите от 
месото на отстреляните животни, както 
и с Полицейския участък, ветеринарната 
инспекция и други институции. 

„Искам особено да подчертая сътруд-

ничеството с Община Босилеград, 
която през миналата година ни отпусна 
финансови средства за изграждане на 
гараж, където се  съхранява превозното 
средство за нуждите на охранителите 
на ловните райони. Общината също 
финансово подкрепяше и реализацията 
на други проекти по поддържане на 
нашите обекти и хранилищата за дивеч“, 
заяви Григоров. Той изтъкна, че „Сокол“ 
междувременно е подписал нов договор 
с Министерството на селското стопан-
ство, горите и водното стопанство за 
управление на ловните райони в терито-
рията на общината през следващите 10 
години. Председателят посочи още, че 
дружеството и занапред ще продължи 
да върши контрол с цел предотвратяване 

на разпространението на заболяването 
Африканска чума при дивите свине.

На неотдавна проведеното изборно 
заседание на Скупщината на „Сокол“ 
членовете на този орган преизбраха 
Славко Григоров за председател на 
дружеството, а Марян Якимов също 
бе преизбран на поста председател на 
Скупщината. Мандатите им са за срок от 
4 години.         

В момента в „Сокол“ членуват около 
420 ловци, групирани в над 40 ловни 
дружинки. В дружеството узнаваме, че 
годишният абонамент за следващия 
сезон ще възлиза на 10 хиляди динара, 
вместо досегашните 9 хиляди. 

П.Л.Р.  

Босилеград

Сдружението на пчеларите се 
сдоби с машина за пресоване 
на захарни пити
Босилеградското сдружение на пчела-

рите „Радилица” закупи машина за 
пресоване на захарни пити, които пчела-
рите ползват за подхранване на пчелите 
през зимния период. Средствата за купу-
ване на машината в размер на 155 хиляди 
и 600 динара му осигури Община Боси-
леград. 

Председателят на босилеградското 
сдружение на пчеларите Сладжан 
Дончев заяви, че с купуването на маши-
ната „Радилица“ вече има всички необ-
ходими съоръжения за  изработка на 
захарни пити, с което до голяма степен 
ще се улесни работата на членовете на 
сдружението, които в момента са 26-има. 
Благодарение на общината по-рано са 
осигурени и мелница за захар, машина 
за смесване на захарта с вода и друго 
оборудване. Той изказа голяма благодар-
ност към общината и кмета Владимир 
Захариев за отпускането на  необходи-
мите финансови средства за купуване на 
тази машина. „Всички машини за изра-
ботка на пити са достъпни на членовете 

на сдружението, а имаме и ангажирано 
лице, което ще им съдейства при изра-
ботката“, казва Дончев.  

Сдружението разполага и с хомоге-
низатор за мед, две машини за топене 
на восък и с други съоржения, за които 
също е получило средства от общин-
ския бюджет или ги е спечелило чрез 
конкурси при международни органи-
зации. 

Дончев подчертава, че общината ги 
подкрепя и в реализацията на редица 
други дейности, осигурява им безплатно 
участие в различни семинари и панаири 
за пчеларство, а тази година заедно ще 
реализират и проект, който включва 
засаждане на фиданки на медоносни 
дървета, като еводия, липа, акация и др. 

През март в Белград ще се проведе 
редовно годишно събрание на Съюза на 
пчеларските организации на Сърбия, на 
което ще присъства и председателят на 
босилеградското сдружение Сладжан 
Дончев. 

П.Л.Р.
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Задушница преди Великия пост! 
Почитаме мъртвите си!
Църквата е установила отделни дни, 

в които се сещаме за нашите скъпи 
покойници и посещаваме техните 
гробове. Те винаги са в съботния ден, 
защото тогава Господ Иисус Христос е 
бил също Покойник, с тялото Си в гроба. 
Един от тези дни е и утрешния - събота 
26/13 февруари, когато е първата Голяма 
Задушница за годината - Месопусна 
(Месни заговезни) или Зимна задушица. 
Тя е една от трите Големи Задушници, 
които православните християни отбеля-
зват всяка година, като извършват помен 
в чест на мъртвите. На Месни заговезни, в 
неделя, с Евангелско четене се припомня 
картината на Страшния съд. Великият 
пост започва от понеделник след Сиро-
пустната неделя - Сирни заговезни.

За помена се приготвят варено жито, 
вино и свещи, а традицията включва и 
хляб. 

Житото – символично ни припомня 
за Христовите думи, че зърното след като 
умре дава плод и то не в земния мрак, 
а в светлината на слънцето. Житото е 
символ на смъртното тяло и на безсмъ-
ртната душа в светлината на Царството 
Небесно. Житното зърно "няма да 
оживее, ако [първо] не умре" (1Кор. 
15:36), затова вареното църковно жито ни 
припомня нашето бъдещо възкресение.

Червеното вино, с което свещеникът 
прелива житото, означава Божието 
милосърдие, с което се лекуват раните 
от греха. То символизира и  животода-
телната Лоза Иисус Христос и Неговата 
пречиста Кръв в тайнството на светото 
Причастие (Иоан 15:4).

Свещта е символ на Христовата свет-
лина. Той е казал: „Аз съм светлината 
на света.“ Тази светлина трябва да ни 
напомни за светлината, с която Христос 
осветява дущите на починалите. Свещта 
е малка жертва на Бога, който се жертвал 

за нас.  
Поменът се прави в църквата, на гроба 

или у дома. Трябва да се запишат и дадат 
на свещеника имената на покойниците 
за молитвено поменаване (за предпо-
читане както по време на Литургията за 
упокой, така и на Общата панихида).

След богослужението молитвени 
възпоменания за тях правим и на техните 
гробове, като ги почистим, прикадим и 
украсим с цветя, красиви като доброде-
телите на починалия, като свещеникът 
прелее гроба с вода и червено вино за 
спомен на Христовата жертва за нас, 
като запалим църковната свещ и като 
раздадем малък дар на колкото се може 
повече познати и непознати, за да могат 
и те молитвено да поменат с „Бог да 
прости!“ нашите сродници. Починалите 
в Христа не изпитват ревност помежду 
си. Затова посещаваме гробовете и на 
други починали християни и се молим и 
за тях. Те всички имат нужда от свидетел-
ството и застъпничеството ни! 

За жалост в незнанието и суеве-
рието си дори благочестиви християни 
придават друг смисъл на раздавките, 
вярвайки че житото и виното, които се 
принасят и преливат в памет на покой-
ника, са за самия него. Но имат ли 
нашите покойници нужда от храна и 
питие, когато техните души са нематери-
ални и храната им е също невеществена?! 

„За да се нахрани“ в отвъдния свят 
някои оставят и храна на гробовете на 
любимите си покойници, без да мислят, 
че тя ще послужи само на птиците и 
безпризорните животни, които ще 
омърсят и осквернят християнските 
гробове. Би трябвало да се постараем да 
не правим такива грешки, а да направим 
най-полезното за душите на нашите 
покойници.

Д. Х.

Наши нрави 

Като риби сардини! 
Дебнехме шанс да заснемем и 

по-красноречива снимка-илю-
страция за това, което искаме тук и сега 
да споделим, но май не успяхме в това 
начинение напълно. Искахме да отбе-
лежим, че имаше и още по-драстични 
случаи на неспазване на елементарните 
правила за поведение в обстановката на 
пандемия, но... Малко се притеснявахме 
от чакащите на опашката, за да не 
предизвикаме неприятности и на тях, и 
на нас. 

 За какво става дума? Пред цари-
бродския клон на Пощата на 10 т.м. се 
направи опашка. Имаше възрастни, 
но и млади жители на общината, 
които чакаха да си вземат пенсията и 

дълго очакваните 20 хиляди, с които ги 
„почерпи” държавата.

И - какво? Какво искаме да кажем? 
Ето това: Пандемията още не е минала, 
много хора умряха от коронавируса 
или от последиците му през изминалия 
период, в Цариброд напоследък всеки 
ден се регистрират много хора заразени 
с него, а тези на опашката стоят един 
до друг като – рибите сардини!!! Някои 
дори и нямат предпазни маски. И така е 
на всеки 10-и в месеца...  

Коментарът какъв да е? Нека да е 
кратък: Такива сме! 

Б. Димитров

Тема на „Ново Братство” 

Изграждането на 
топлоцентрала в 
Цариброд. Какви са 
бенефитите? 

Събеседник на вестника ни по 
темата бе някогашният обществе-
но-политически деец и изтъкнат инте-
лектуалец Иван Денчев. 

Изграждането на топлоцентрала 
е темата, за която се говори от много 
години дори и десетилетия в Цари-
бродско. Неотдавна на север от града 
започнаха работи по изграждането на 
газов интерконектор, който факт допъ-
лнително подсили интереса за изграж-
дане на топлоцентрала. Като гориво тя 
би използвала газ, предвид, че Цариброд 
ще има възможност да се свърже с газо-
провода. 

По темата тези дни поговорихме с 
един от царибродчаните, които в продъ-
лжение на изминалите много години 
с голям ентусиазъм се застъпваше за 
реализиране на начинанието. Става дума 
за някогашния общински ръководител, а 
сега пенсионер Иван Денчев. 

Г-н Денчев, Вие през последните 
години твърде усилено се борихте в 

Цариброд да се изгради топлоцен-
трала. Сега, когато някогашният блян 
през територията на общината да 
преминава газопровод, който до изве-
стен период от време ще се превърне 
в действителност, предполагаме, че 
още повече сте заинтересовани за този 
проект. Прави ли сме? 

- Вижте, някъде през средата на 
октомври миналата година се проведе 
заседание на Съвета за предписания и 
управа към Общинския съвет в Цари-
брод, чийто член съм и аз. Разисквано 
бе по темата за изготвянето на План 
за развитие на Община Цариброд за 
периода 2022 - 2028 г. Тогава вдигнах ръка 
и предложих едно допълнение - с плана 
да се предвиди изграждане на топлоцен-
трала на газ. Предложението бе прието 
единодушно от страна на всички членове 
на Съвета, именно, както и от предста-
вителите на местното самоуправление, 
които присъстваха на заседанието. 

Какви бенефити, г-н Денчев, би 

предоставило на общината и нейните 
граждани едно такова решение – 
отопление, с помощта на газ от топло-
централа? 

- Известно е, че в Цариброд и в край-
градските селища живеят доста стари 
хора. Тяхното здравословно състояние от 
ден на ден става все по-лошо, предвид, че 
от ден на ден са по-стари, нали? Преце-
нявам, че повече от половината жители 
на града и крайградските общности 
имат над 60 години. Преброяването на 
населението, което ще се проведе тази 
година, би трябвало да ни предостави 
по-конкретни сведения във връзка с 
твърдението ми. За хората на такава 
възраст става все по-трудна задача да 
затоплят жилищата си през зимните 
месеци с дърва и въглища. От друга 
страна младите все повече отиват от 
Цариброд, предвид, че тук не могат да 
намерят работа, заводи нямаме или поне 
ги нямаме достатъчно... В крайна сметка 
това, че младите напускат общината е 
разбираемо, трябва да намират някакви 
решения относно осигуряване на егзи-
стенцията си. 

Второто нещо, върху което тук бих 
искал да наблегна, е следното: С газовото 
отопление до голяма степен ще защитим 
жизнената среда и собственото си здраве. 
Представете си само от колко стотици, да 
не кажа хиляди, комини сега пушекът от 
дървата и въглищата излиза във въздуха 
и го замърсява. Този пушек ние, жите-
лите на общината, вдишваме, съответно 
внасяме в оргамизмите си тази отрова, 
която наврежда на здравето ни. Много 

общини в Сърбия отоплението с дърва и 
въглища подмениха с газово отопление, 
защо това не бихме направили и ние? 

И трето: Използвайки газовото 
отопление, ще допринесем горите ни 
да се секат по-малко, съответно да се 
запазят. Представете си само колко 
години и десетилетия трябва да минат, 
една фиданка да стане стъбло, т. е. дърво 
за огрев. 

Вие, г-н Денчев, значи упорито 
отстоявате становището, че Цари-
бродско непременно трябва да се 
възползва от газопровода, който ще 
преминава през територията на общи-
ната. 

- Именно така. Оповестено бе, че 
възможност за конекция към газопро-
вода ще се предостави и на Царибродска 
община и това за нас, жителите на 
общината, е отлична новина. Бих пред-
ложил на Общинския съвет да сформира 
работна група от 3-ма или 5-има членове, 
която в бъдеще ще се занимава с тази 
проблематика, съответно с изграждането 
на топлоцентрала в Цариброд и газо-
вото отопление на обществените сгради, 
частните къщи и апартаменти, както и 
на стопанските субекти. Това би била 
първата сериозна крачка към реализира-
нето на начинанието. 

Благодарим Ви, г-н Денчев, за това, 
че становището си споделихте пред 
вестника ни. 

- Благодаря и на вас за това, че ми 
предоставихте възможност да споделя 
становището си чрез вестника ви. 

Разговора води: Б. Димитров 
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МОЗАЙКА

Възпоменание
На 13 март ще се навърши ЕДНА 

ГОДИНА, откакто не е сред нас

Севета Кузев
1940-2021

От Димитровград
По потекло от село Долна Невля

На 3 март ще се навършат ДЕВЕТ 
ГОДИНИ, откакто не е сред нас 

Дрган Кузев
1940-2013

От Димитровград
По потекло от село Долна Невля

Почивайте в мир!

Опечалени: синът Коля и дъщерята 
Дргица със семействата си и братът 

Петър със семейството си

ТЪЖНА  ВЕСТ

На 14 февруари 2022 година в Сараево почина нашият 
другар и приятел

СТЕФАН АЛЕКСОВ – СТЕВА
1943 – 2022

Поклон пред неговия светъл и благороден лик

                                                                       Асен, Слободан и 
Иван

Водоравно: 1. Столицата на Унгария. 7. Изчезнал 
индиански език на племената диагита и калчаки. 
11. Името на бивш руски футболен национал от 
грузийски произход (Тетрадзе). 12. Хълмиста област 
в Близкия изток. 13. Лиляна Янкова (иниц.). 15. 
Ирландска републиканска армия (съкр.). 16. Етика 
(син.). 18. Прошение, жалба. 20. Който работи 
с помощта на пара. 21. Втората нота. 22. Името 
на гръцкия баскетболист в НБА Адетокунбо. 24. 
Името на сръбския поет Ракич. 25. Голямо морско 
животно. 26. Човек, склонен към анализ. 27. 
Земеделец във Войводина. 28. Мярка за тежест. 31. 
Нация (син.). 34. Инициалите на писателя Селенич. 
35. Свещен звук и духовна икона в индуизма. 37. 
Европейска страна. 39. Участник в революционно 
движение преди освобождението на България от 
турското робство. 40. И тъй нататък (съкр.). 

Отвесно: 1.  Пейоративно название за 
босненски мюсюлманин. 2. Втората нота. 3. 
Наречие, означаващо несъгласие или отричане. 4. 
Металически или книжни знаци, които са мярка за 
стойност при размяна. 5. Прякор за човек от Ужице. 
6. 26 и 9 буква в българската азбука. 7. Подземната 
част на растение. 8. Името на футболиста Бокшич. 
9. Блато (син.). 10. Ана Николова (син.). 12. Горчив 
(сръб.). 14. Името на шампионката по спортна 
стрелба Шекарич. 16. Които произвеждат малини. 
17. Фамилното име на бивш световен първенец 
по шахмат от арменски произход (Тигран). 19. 
Научно-фантастичен екшън от САЩ от 2018 г. 20. 
Вид голяма змия. 21. Река (исп.). 23. Инициалите на 
артиста Алигрудич (иниц.). 24. Измислена приказка, 
легенда. 25. Фестивален град във Франция. 29. 
Футболен гранд от Рим. 30. Душевно сътресение. 
32. Езеро в канадската провинция Онтарио. 33. 5 и 
27 буква. 34. Който не е гладен. 36. 13 и 15 буква. 
38. Регистрационен знак за Ниш. 
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Окръжно състезание по 
волейбол за ученици 

Волейболистките от босилеградското 
ОУ спечелиха трето място 

Женският отбор на Основното 
училище „Георги Димитров“ от Босиле-
град завоюва трето място на окръжното 
състезание, което се провде в спортната 
зала на ОУ „Свети Сава“ във Владичин 
хан. Нашите момичета бяха ръково-
дени от преподавателя им по физическо 

възпитание Михайло Йойич. 
Освен нашите волейболистки в състе-

занието участваха и техни връстнички 
от Враня, Владичин хан, Сурдулица, 
Прешево и Търговище.  

Разходите за участието на отбора 
поеха общината и Спортният съюз на 
Община Босилеград. 

П.Л.Р.
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Манчин рабуш 

Е-е-е, имао си и я 
навремето страшног 
петла... 
Здравейте, братстваджийе! Ей, да 

ви кажем нещо: Цариброд млого 
опусте, бе! Примечуйете ли? Я живеем у 
центарат на градът и това на кръстопут, 
ама ка погледам кроз прозорaт, оно 
никога нигде не видим. Требе да мину 
по пет, десет, а понекигаш и повише 
минуте, та некой да ми се мерне пред 
очи. Оно, верно да йе зима, да йе студено, 
ама толко па народ да ману да има, това 
йе чудо йедно! Я сам из онова време ка 
си йоще работеоше фабрикьете: Гума-
рата, „Свобода”, „Балкан”, „Циле”...., па 
некико йош не могу да се привикнем, 
да се свестим, да тейе фабрикье више 
не постойе и да работници више нема. 
А некигаш ка стане пола два следобед 
народ се размърда натам-навам, по 
улицуту само почньу да тропкаю гьоно-
вете на обучете. Ко река од народ по 
улиците. Пошли човеци на работу. У 
ствари – йедни пошли, другьи се върчаю. 

Сечам се ко ония рокер Бора Чорба 
йеднуш беше изявил ко му Нови Сад 
свакьи дън изгледа ко Белград само на 
недельу. Све, тамо у Нови Сад, пояснил 
Бора, некико било тихо, мирно... Тека и 
я понекигаш ка отидем у Пирот, па се 
върнем у Цариброд, си посмилим: Абе, 
ма, куде ли па я живеем!?! У Пирот (и 
посебно у търговскьият му дел -Тиябару), 
народ само лети натам-навам, а у Цари-
брод ка се върнем нима народ по-ули-
цете, нима нища. Некаква летаргия, 
некаква лаганица...  

Гумарата навремето работеше и 
трекьу смену. У пола десет вечерньо 
време почньу да оде гумарците що 
работе у тую смену, а од десет до пола 
йединаесе се па въучаю тия що су 
работили у другу смену и това не само 
гумарци, него и радници из другье 
фирме. Ние, радничката класа, се 
върчаомо из другу смену, а младиньата 
по кафикьите само пиянчеше. Имаше 
и корзо и това од южнуту страну на 
главнуту улицу. А ми, сирома, да се 
не деси некойе пияно момче да ни 
поткачи (у смисъл да се удзърта у нас, 
да ни напцуйе, удари, врегьа...) идеомо 
си дома по тротоарат од севернуту 
страну на улицуту и мъртви уморни 
само си мислеомо ко да се по-бърже 
догье.... дома, да туримо залчак лебац у 
уста, легнемо у креветат, увийемо се у 
църгьете и свърнемо душу.  

Е-е, ка се сетим кико беше. А онова 
койе йе най-интересно, йе това, що съга 
не би могъл да определим дали тъгай 
ни йе било по-убаво или си йе по-у-
баво у дънъшнье време. Млого се рабо-
теше некигаш. Особено беомо надър-
ляли ние, радничката класа. Отидемо 
у фабрику, работимо на норму, па ка 
се върнемо дома, поодморимо малко, 
па пак почньемо неща да работимо, та 
да мож да се поздобийемо, да припе-
чалимо йош нещо. Некои работеоше 
ньивице, некои си чуваоше сточицу, 

некои си садеоше градинку, а некои 
па све това работеоше накуп. У мойту 
улицу, а она йе млого дълга, немаше 
кукьа у кою не се чуваше барем по йедно 
прасенце. И старе бабичкье, куде беоше 
саме остале на домат, и оне, сирома, си 
чуваоше прасенце, да га поутове, па да 
га закольу за Нову годин, Дан републике 
(29 новембар)... Тъгай, у комунистич-
кото време, не се говореше за Божич, 
Светог Николу, Светог Йована..., него 
за Дан републике, Дан борца (4 юли), 
Дан устанка (7 юли)... Теква беше, айде 
съга да се изразим по-стручно, соци-
ялната психология. Ако свите твои 
комшийе чуваю нещо од сточицу, тъгай 
и ти придобиваш воля ли йе?, порив ли 
йе?, мотив ли йе?, да чуваш, тумараш, 
въртиш, сучеш... А съга ситуацията кока 
йе тотално обърнута - ка виде некога да 
тумара - обрабочуйе ньиве, чува стоку, 
сади градину..., кажу: „Гле будалу, малко 
ли му йе що има пензию, него му зинуло 
ду.. за паре и за йош...” 

Дънъска у целуту мойту улицу не 
мож се найду и две кокошкье, а камоли 
прасенце. Кравете су веч, що би се рекло, 
мисаона именица.  Я ка некигаш минем 
по некою улицу у Цариброд и чуйем 
да пойе петъл, оно ми сърце заиграе, 
па станем и почньем да се обдзъртам 
да видим петлатога. Мило ми некико, 
подсети ме на времето ка сам бил млад и 
ка сам си и я чувал кокошчице и петлове. 
Нема да забоварим йеднога петла, кой 
си нон-стоп юреше кокошкьете. Бео га 
кръстил Луди Миялко. Само га опом-
иньао: „Доста, бре, Миялко, с тую любов, 
че помориш кокошкьете!“ Беше голем, 
а не ручаше уопще. Гушата му стално 

беше празна. Немаше време да руча, 
требеше с другье работе да се зани-
мава. Ка найде глисту, он не гьу руча, 
него гьу однесе на некою кокошку она 
да гьу изруча. Прави швалер. Ка остаре, 
налагаше се да га закольем. Ич ми се 
не кольеше, мучно ми беше, ама си 
помисли ко йе па по-добре да га изкори-
стим и напраим от ньега манджицу, него 
да липше од старос, па да га върльим у 
гюбрище. Ка га отвори, имао кво и да 
видим. Оно му онейе две работе беоше 
ко при човека. А я си помисли: А това му 
йе, значи, давало зор... И увак ка се сетим 
за тога петла, сетим се и за оную песму 
на Балашевикьа „Имо сам страшног 
петла.” 

Све у свему с тейе приказкье очу да ви 
кажем това: Йесте да йе имало, ама се йе, 
брате, млого и работило. А на дънъш-
нюту младеж кока душа нече работу. 
Млого сам размишлял и по следньият 
въпрос: Тъгай ли йе било болье или 
съга? И знаете ли до какъв заключак 
съм доодил: И тъгай не е било лъсно, 
посебно на сиротинюту, коя йе морала 
да црънчи. Вероятно свакьи човек ка 
одъртее мисли да йе било болье по-рано, 
ама това йе изгледа само затова що йе 
тъгай бил по-млад и йе могъл да работи, 
да търпи и студ, и жегу, и глад... А съга 
смо одъртели, па ни йе све тешко. Те, я 
чим превърльи 50-тицуту, полък-полък 
поче да попущам: те боли ме глава, те 
боли ме гърбина, те болу ме колената... 
Дотъгай не съм размишлял за здрав-
льето. Какъв притисак, какъв холестерол, 

какви бакрачи. Некой да ми тури цело 
печено прасе на масуту, могъл сам да га 
отепам зачас. А съга, ако би било по-мас-
начко, не би смеял ни залчак да турим у 
уста. Да ми несу лековете, одавна би ме 
откарали горе у боровете. 

А знаете ли какво йе по-рано било 
добро, а съга не валя? И това мислим 
реално да га промишлям, па га казуйем, 
а не само да га кажем на основу слободну 
и субйективну процену: По-добро йе 
било по-рано, затова що се йе по-рано 
ишло у пензию. Минеш ли 50-ицитуту, 
чекаш пензию. Работиш колко можеш. 
Ману толкова да те юре руководиоците у 
фирмете, йер кажу: „Мани га, он йе стар, 
мож да не може, а веч йе пред пензию.” 
А фирмете държавне или друщвене, 
па колко су на руководиоците, толко су 
и на работниците. А съга свете фирме 
су приватне, а приватникат нече да те 
държи на работу, да му не работиш, а 
да те плача. Дали си стар, дали можеш 
или не можеш, ма баш га ньега брига. 
Тия що су на държавни ясли, за ньи йе 
ситуацията млого боля, ама нема за сви 
такви ясли. Сакаомо капитализам, дойде 
капитализам. „Тражили сте, гледайте!”, 
що кажу. 

Све у свему, държте се деца, и особено 
вие що работите по приватнете фирме. 
Гледете некако да си искарате пензиицу, 
мада, нечу да ви лъжем, ич нема да ви 
буде лъсно. Само не губете наду! 

Айд, уздравлье!

ХУМОР, САТИРА, ЗАБАВА
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 [ За да узнаеш откъде духа вятъра, трябва да 
откриеш каде е вятара, когато не духа.

 [ Човека е успял всяка точка на планетата 
да превърне във въпросителен знак.

 [ В ризични времена е опасно да излизаш 
от къщи, а по-опасно извън себе си.

 [ Не се знае какво е по-опасно, дали 
език или кола без спирачки.

 [ Копче в асансьора ще те заведе в твоя апартмнт, 
а копче на дамска блуза в нейния.

Афоризми        Симеон КОСТОВ


