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Ще бъдат наети около 2500 
инструктори

Кметът Владица Димитров 
прие многократни 
кръводарители

Международен събор на 
Славчето 2022  

Шествие и на „малките“ абитуриенти 
Учениците от осми клас на царибродско-

то основно училище „Христо Ботев”, които 
завършват основното си образование, го-
дини наред правят шествие из цариброд-
ските улици преди традиционното им търже-
ство „другарска вечер“. Събитието винаги 
предизвиква голям интерес сред жителите 
на общината. 

Тези дни 59-има т. нар. „малки” абиту-
риенти, облечени официално, се разходиха 
из улиците на града, след което отидиха да 
празнуват „другарската вечер“. 

Няма да ги сравняваме с „истинските” 
абитуриенти, съответно учениците от гим-
назията, но осмокласниците бяха по-сим-
патични, поради простата причина, че са 
по-малки. Наблюдаване на ществието и 
на едните и на другите абитуриенти за ца-
рибродчани май се превърна в културоло-
гическа потребност. Едва ли някое друго 
събитие в града предизвиква по-голям пу-
блицитет от тях. 

Б. Димитров

Абитуриентски бал 
в Босилеград

Нападнат екип на 
Българската национална 
телевизия
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Фотооко 

Рози, рози... 
Може би някой ще каже, че всеки път 

приблизателно в тази част от годината 
публикуваме снимка и текст за розите 
на царибродчанина Иван Донков, но 
ние на тази забележка вече имаме подго-
твен отговор, който гласи: А кога ще ги 
снимаме, ако не сега, в тази част от годи-
ната? 

Вероятно става дума за най-хубавия 
двор в Царибродския край поне през 
тази част от годинaта, когато розите 
цъфтят. Забелязали сме, че много от 
българските граждани, които след 
постихването на пандемията от корона-
вируса отново започнаха интензивно да 

идват в Цариброд, с интерес наблюдават 
розите и дори придобиват порив да ги 
заснемат с мобителите. 

Донков живее сам и сам се грижи за 
цветята. Оплака ни се, че тази година 
малко ги е съсипал дъждът, който интен-
зивно валеше през този месец, така че 
може би не изглеждат толкова хубаво, 
както първоначално е предвиждал, но...

Ма, не е вярно! Хубави са, прекрасни 
са! Браво, хазяин Донков! А колко розите 
биха били още по-хубави, доколкото 
биха имали и хазяйка, можем само да си 
представим. 

Б. Димитров

ОУ „Георги Димитров” Босилеград

Ученическа екскурзия до 
Враня

За третокласниците, четвъртокласни-
ците и петокласниците от централното 
основно училище и подведомствените в 
селата в босилеградско миналата събота 
бе организирана еднодневна екскурзия 
до Враня.

На екскурзия ходиха общо 97 ученици 
от трети, четвърти и пети клас, придру-
жавани от учителите си, класните ръко-
водители и директорката Снежана 
Апостолов. Те посетиха културно-исто-
рическите забележителности във Враня 
- Народния музей, къщата на Бора Стан-
кович, зоологическата градина „Мишич” 

в село Дулан, в който обитават над 2 000 
животни от 250 вида и др. 

Екскурзията за учениците бе изцяло 
безплатна, тъй като всички разноски е 
поела общината. 

По традиция училището в края на 
учебната година ежегодно организира 
безплатни еднодневни екскурзии за 
учениците от трети клас. Обаче поради 
пандемията от ковид - 19 през послед-
ните две години нямаше екскурзии. 

П.Л.Р.

Mиодраг Якимов преизбран 
за началник на Общинската 
администрация в Босилегрaд

Досегашният началник на Общин-
ската администрация в Босилеград 
Миодраг Якимов е преизбран на този 
пост въз основа на конкурса, който 
проведе Общинският съвет на Община 
Босилеград. Мандата на началника е за 
срок от пет години.

Якимов, който от 2017 г. е начело на 
местната администрация, бе единстве-

ният кандидат на състоялия се конкурс.  
Миодраг Якимов е юрист, а преди да 

стане началник на Общинската админи-
страция бе зам.- генерален директор на 
„Виктория фосфати” и шеф на клона на 
Републиканския фонд за здравно осигу-
ряване в Босилеград. 

П.Л.Р.

Басейните в Звонска баня 
до края на юни 

Контактувайки със Саша Костич, 
генерален мениджър на предприятието 
„Звонска баня” и собственик на тамош-
ните басейни, колегите от електронния 
портал ФАР тези дни научиха, че басей-
ните в рамките на някогашния туристи-
чески комплекс в този балнеосанаториум 
ще бъдат отворени за посетители до края 
на този месец. 

Костич ги информирал и за цените 
– възрастните ще плащат 200 динара за 
еднократно влизане в комплекса с басей-
ните, докато студентите и учениците 

ще трябва да отделят по 100 динара за 
тази цел. Дневна карта за неограничено 
влизана в комплекса с басейните за 
възрастните ще струва 300, а за студените 
и учениците по 150 динара. Влизането на 
децата на предучилищна възраст ще е 
безплатно. 

Костич пред медията споделил, че 
поправка на хотел „Мир” не е възможна 
и че следващата година ще започне 
изграждането на два нови туристически 
обекта. 

Б. Димитров 
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По случай Деня на доброволното даряване на кръв 

Кметът Владица Димитров прие 
многократни кръводарители 

По случай Международния ден на 
доброволното кръводаряване – 14 юни, 
кметът на Царибродско д-р Владица 
Димитров прие многократните кръво-
дарители в общината, които ценната 
течност са дали 20, 35 и 50 пъти – Васко 
Зарков, Данаил Тодоров и Петър 
Такович. На приема присъстваха пред-
седателят и секретарят на общинската 
червенокръстка организация д-р Никола 
Йорданов и Весна Тодорова. 

Пред микрофоните на царибродски 
журналисти Зарков, Тодоров и Такович 
споделиха, че ценната течност даряват 
предимно заради порива си да помогнат 
на хората, на които тя е необходима. 

Кметът им благодари за хуманната 
активност, призова предимно младите 
си съграждани да станат кръводарители 
и наблегна, че трябва да се опита с орга-
низиране на доброволни кръводари-
телски акции на съботни дни, предвид, 

че през делничните дни немалък брой 
царибродчани отиват на работа в други 
места. 

Д-р Йорданов изтъкна, че някога 
Царибродска е била една от най-хуман-
ните среди според броя на кръводарява-
нията, но през последните години се 
отчита рязък упадък в това отношение, 
а от 2021 година броят на кръводарява-
нията в общината дори е под средното 
ниво на страната. „Според приетите 
параметри на 1000 жители кръв би 
трябвало да дават 4 процента от тях, 
съответно 4 процента да са кръводари-
тели. Лани на ниво на Пиротски окърг 
процентът е бил 3, 86, като Град Пирот 
е отчел процент от 4, 68 на сто, в Бабуш-
нишко е имало 4, 03, в Цариброд – 2, 18, 

а в Бела паланка – 1,17 процента. Това 
подсказва, че броят на кръводарителите 
в Царибродско е спаднал, а причините 
за това са неблагоприяната възрастова 
структура на населението, след това 
фактът, че определен брой граждани на 
работа идват в България, наличието на 
коронавируса през изминалите няколко 
години и т.н.”, каза д-р Йорданов. 

Лани в общината са организирани 6 
доброволни акции по даряване на кръв, 
на които са събрани 221 единици кръв. 
Тази година в две акции са събрани 71 
единици. 

Следващата  кръводарителска 
кампания в Цариброд ще се състои на 24 
юни. 

Б. Димитров

Фалшив сигнал за поставено 
взривно устройство в ОУ в 
Босилеград

Миналата седмица на имейл адреса 
на ОУ „Георги Димитров“ в Босилеград 
постъпи съобщение за поставена бомба. 
Това е втори случай на фалшив сигнал за 
поставено взривно устройство в учили-
щето, като първият бе миналия месец.

Полицията реагира незабавно и бе 
извършен оглед на всички помещения 
в сградaтa. В централното и подведом-
ствените училища в селата този ден бяха 
отменени  учебните занятия, а децата 

преминаха към онлайн часове. След 
като бе потвърдено, че няма опасност, на 
утрешния ден учениците се върнаха към 
присъствено обучение. 

През последните месеци в Сърбия 
зачестиха фалшивите предупреждения 
за поставени взривни устройства в 
бройни училища, което възпрепятства 
нормалното провеждане на учебния 
процес.

П.Л.Р.

За преброяването в Сърбия

Ще бъдат наети около 
2500 инструктори

Републиканският институт за статистика ще наеме около 2 500 инструк-
тори за нуждите на провеждането на Преброяването на населението, дома-
кинствата и жилищата в Република Сърбия през 2022 г.

Конкурсът за набирането на кандидати е публикуван на 24 юни 2022 г.
Подаване на заявленията заинтересованите кандидати ще могат да 

направят чрез попълване на електронно заявление, което ще бъде достъпно 
на сайта на Републиканския институт за статистика (www.stat.gov.rs) и на 
сайта на Преброяване на населението:  2022.stat.gov.rs, в периода от 24 юни 
до 3 юли 2022 г.  

П.Л.Р.

В с. Смиловци 

Акция по почистване
В навечерието на патронния празник 

на селото – Спасовден, 15-ина жители и 
гости на Смиловци проведоха акция по 
косене и почистване на пространството 
около местната църква „Вазнесение 
Господне”, платото около паметника на 
загиналите през Втората световна война 
бойци, центъра на селото, което смилов-
чани жаргонно наричат „Сред село”, и 
част от „градините“ в централната част 
до селската чешма. 

Кметът Слободан Колев информира, 
че това е втората тазгодишна акция 
по косене и почистване. По време на 
първата е изчистено селкото гробище. 

Нека да отбележим, че в акцията се 
включи и колегата ни Слободан Алексич 
Кьоса (бивш работник на РТС), който 
след пенсионирането си „стана селянин”, 
съответно от Белград се завърна да живее 
в родното си село. 

Б. Димитров 
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Международен събор на 
Славчето 2022  

След пауза от две години поради 
пандемията от ковид 19 на 25 юни 
(събота) ще се състои Международният 
събор „Славче”. По традиция организа-
тори на братската среща на българите от 

двете страни на границата са общините 
Босилеград и Трекляно, а тази година 
домакин ще бъде Община Трекляно.

 
Съборът в местността Славче ще 

бъде открит с издигането на наци-
оналните знамена на България и 
Сърбия и с поздравителни слова на 
кметовете на общините Босилеград и 
Трекляно, а след това ще бъде изнесена 
културна програма, в която ще вземат 
участие изпълнители от Босилеград и 
Кюстендил. 

Извършени са всички подотовки за 
провеждане на събора, който след пауза 
от петнадесет години бе възстановен през 

2005 година, а последните две години не 
се състоя поради пандемията. 

Освен жителите на Босилеград, 
Трекляно и Кюстендил и тази година се 
очаква на събора да присъстват голям 
брой преселници от тези райони, 
както и граждани от вътрешността на 
България и Сърбия. 

П.Л.Р.

Купата за най-добре 
приготвена шопска 
салата отиде в Нови Сад

Зоран Байич от Нови Сад спечели 
купата на Фестивала на шопската салата 
в Панчево. Второ място спечели Саня 
Марков от Панчево, а трето - Красен 
Юруков от България, съветник в българ-
ското посолство в Сърбия.

15 участници от Панчево, Иваново, 
Нови Сад и Белград се състезаваха в 

приготвянето на най-вкусна салата.
Този четвърти Фестивал на шопската 

салата беше организиран от Сдруже-
нието на граждани на българско нацио-
нално малцинство „Шопско оро”. Фести-
вала откри най-възрастният член на 
Сдружението - Сретен Райков.

Проявата се състоя в парка „Барутана“ 

в Панчево на 11 юни, а свои изяви имаха 
и гайдарят Милан Васалич от Банатско 
Велико село, както и преподавателят по 
българска литература в Иваново Огнян 
Цветков, който свири на акордеон и пя 
български народни песни.

Зам.-председателят на Сдружение 
„Шопско оро” Любинко Марков каза, 
че фестивалът се е провел по вече ясно 
определени правила и с благодарствени 
грамоти и подходящи награди за участ-
ниците и победителите. Състезате-
лите бяха приготвили своите мостри 
на шопска салта в порции от половин 
килограм, които бяха оценявани от 
тричленно жури по външния вид, 
ухание, вкус и цялостно впечатление.

Специален гост на Фестивала на 
Шопската салата бе медийният съветник 
в Посолството на Р България в Сърбия 
Красен Юруков, който спечели третата 
награда.

Шопската салата е не само един от 
любимите специалитети от менюто на 
балканската кухня, но от 2008 г. е и част 
от европейското културно наследство, 
което България внесе в Европейския 
съюз заедно с кирилицата.

С д р у ж е н и е т о  „ Ш о п с к о  о р о ” 
съществува от 2015 г.  и се стреми да 
утвърждава българската традиция и 
култура чрез различни дейности.

С.Дж.
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Необикновена притча за човек и животни

Овенът Бецко в 
неравноправен двубой се 
жертвал за стадото си, но 
и вълкът платил с глава 
нападението

Дядо Александър, възрастен старец 
от горнолисинската махала Заведини, 
навремето си надлъж и нашир бил изве-
стен като изключителен животновъд. А 
махалата му на местния диалект озна-
чава символ на завист при мързеливите. 
В случая това ставало не без причина, 
тъй че неговото семейство било с десети-
летия едно от най-заможните в босиле-
градския край.

Освен броен рогат добитък, Алек-
сандър отглеждал стадо овце с не 
по-малко от 150 бройки. То кротувало 
от ранна пролет до късна есен по сино-
рите на Говедарници, Преслап, Черков-
ната ливада. Вечер той го прибирал в 
егрека в голямата за оран площ, наре-
чена Пейчина нива. Тук притежавал 
колиба със сламена покривка и импро-
визирано легло, на което нощем спал и 
пазел стадото си да не го дбенат вълци от 
непреходимата гора Падина.

Любимец му бил петгодишният овен 
Бецко, който постоянно се грижил за 
овцете. Имал големи увити рога, твърди 
като стомана, а теглото му било не под 
100 килограма. 

В опазването на стадото ревностно му 
помагало и кучето Лишко. След приби-
ране на овцете в егрека, Александър 
го връзвал до оградата, откъдето той 
успешно би могъл да надуши тук идва-
нето на някое диво животно, а недай си 
Боже, и на вълк.

И така денонощно през годините 
минавали овчарските дни на стареца. 
Всяка заран неговите снахи издоявали 
овцете. Млякото занасяли у дома, нали-
вали го в дървена бучка, за да го „избият“ 
и от него да получат свръхкачествено 
масло. Но „избучкването“ на млякото 
не ставало класически с ръце, както в 
другите домакинства, защото дядо Алек-
сандър създал единствено и оригинално 
изобретение. Чрез вада, дълга няколко 
километра, той докарал до къщата си 
вода от обилния Шупчи извор. След туй, 
по принципа на воденица, направил 
колело, което обръщало бучкалото в 
дървената бучка, с което се отделяло 
маслото от млякото. Знаейки времетра-
енето на тази „операция“, домашните 
не пилеели времето си и се занимавали с 
други земеделски работи.

Ежедневно старецът поемал всички 
грижи за стадото си. В летните месеци 
тук често имало и градушка, съпътствана 
от светкавици и гръмотевици. Когато 
обстановката била такава, той ползвал 
една огромна пещера наблизо до паси-
щата, за да приюти овцете. От опит 
знаел, че вълната на добичетата прив-
лича гръмотевичните удари и жертвите 
са неминуеми.

В пещерата и днес има следи, че тук 
някога са обитавали хора и добитък. 
Дали това е било в древни времена или 

по-късно по време на турското иго, не 
е известно. Все още в нея не са влизали 
експерти, за да изследват този внуши-
телен подарък от природата.

Една лятна вечер, като прибрал 
стадото си в егрека, Александър почув-
ствал главоболие. Решил да не спи в 
колибата си, завързал кучето край огра-
дата и се прибрал у дома. При заран чул 
наблизо до къщата си лаенето на Лишко. 
Това го объркало, незнаейки какво се 
е случило и защо кучето е напуснало 
овцете. Едвам изчкал сутринта и бързо 
тръгнал към егрека. Още от далече той 
видял, че овцете ги няма.

Това го притеснило още повече и той 
с последни сили побързал да установи 
какво се е случило. Влизайки в егрека той 
направо обезумял: нито следа от овцете, 
а оградата била развалена. Забелязал, че 
в едения ъгъл на плота лежал с разпорен 
стомах любимият му овен Бецко, а на 
другия край вълк със смазана глава. 

Въпреки главозамайващата обста-
новка старецът направил заключение: 
през нощта вълкът е дошъл да търси 
плячка - нападнал кучето, но то успяло 
да скъса въжето и да избяга. След туй 
вълкът скочил през оградата и атакувал 
овцете. Обаче, неочаквано за хишника 
-  противопосатвил му се овена. Двубоят 
бил жесток. Нараняванията били тежки 
и смъртоносни за двете животни. През 
това време изплашените овце натиснали 
една от оградите, тя се срутила и те избя-
гали по нанагорнището към пасбището 
Преслап.

След всичко случило се дядо Алек-
сандър свалил рогата от овена и ги 
занесъл вкъщи. Закачил ги на стената над 
кревата си в знак на благодарност към 
Бецко. На това място рогата стояли като 
особен спомен до края на живота му.

Вене Велинов, бивш журналист на в-к 
„Братство“

Инцидент пред мината в с. Караманица

Нападнат екип 
на Българската 
национална телевизия

В инцидента, който на 14 юни се 
случил на пътя пред мината „Подви-
рове“ в с. Караманица, бил нападнат 
екип на предаването за разследваща 
журналистика „Следите остават“ на 
Българската национална телевизия. 
Въпреки че е имал акредитация от 
Министерството на културата и инфор-
мирането на Република Сърбия за 
снимане на предаването за замърсяване 
на околната среда, екипът бил възпре-
пятстван да извърши журналистиче-
ската си дейност от директора на мината 
„Босил-метал“ Миодраг Вукайлович и 
работници в мината. В екипа на БНТ 
били журналистката Богдана Лаза-
рова, операторите Димитър Славов и 
Николай Андреев и техникът Роберт 
Вецов.

Медиите предадоха, че телевизион-
ният екип, с който били и еко-активисти 
от София и Босилеград, наближавайки 

мината, на около 50 метра от входа, 
спрял понеже на държавния път бил 
напречно паркиран микробус. Екипът 
и еко-активистите слезли от колите си 
и тръгнали пеша към входа на мината, 
където били сперени от директора на 
„Босил метал“ Миодраг Вукайлович и 
няколко работници в мината.

След инцидента в Босилеград дошъл 
генералният консул на Р България в Ниш 
Димитър Цанев и с негово съдействие е 
пусната жалба в полицията.

Нападението на журналистите 
предизвика остри реакции на журнали-
стически асоциации, екологични органи-
зации и граждани в България и Сърбия, 
които осъждат случая и призовават 
за незабавна реакция на следствените 
органи, прокуратурата и съдебната власт 
на Република Сърбия. 

П.Л.Р.

Съобщение от кмета на Община 
Босилеград и Националния съвет 
на българското национално 
малцинство в Сърбия по повод 
инцидента
КМЕТЪТ И НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НЯМАТ ПРАВОТО 
ДА СЕ НАМЕСВАТ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ - СЪДА, 
ПРОКУРАТУРАТА И ПОЛИЦИЯТА. УБЕДЕНИ СМЕ, 
ЧЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЩЕ 
СИ СВЪРШАТ ПРОФЕСИОНАЛНО РАБОТАТА ВЪВ 
ВРЪЗКА СЪС СЛУЧИЛИЯ СЕ ИНЦИДЕНТ НА 14 ЮНИ В 
БЛИЗОСТ ДО МИНАТА В С. КАРАМАНИЦА.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД И 
НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 
ОСЪЖДАТ ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОВОКАЦИИ И НАСИЛИЕ 
СРЕЩУ КОЙТО И ДА БИЛО. 

ЕКИПЪТ НА „НОВО БРАТСТВО“ ОСЪЖДА 
НАПАДЕНИЕТО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ПО ВРЕМЕ 
НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОЧАКВА КОМПЕТЕНТНИТЕ 
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 
НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРОИЗНЕСАТ ПО СЛУЧАЯ. 
ВЛАСТИТЕ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ ЛИЧНАТА 
СИГУРНОСТ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ДА ИМ 
ОСИГУРЯВАТ УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО, 
БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО И СВОБОДНО ИЗПЪЛНЯВАНЕ 
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ, КОЕТО Е ОСНОВНА 
ПРЕДПОСТАВКА ЗА СВОБОДАТА НА МЕДИИТЕ.
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Поради обилните валежи в Босилеградско

Обявено извънредно 
положение 

Общинският щаб за извънредни 
ситуации на Община Босилеград обяви 
извънредно положение на територията 
на цялата община поради голямото 
количество валежи, градушки и бурен 
вятър, които предизвикаха наводнения 
и щети на пътната инфраструктура. 
Решението е изпратено до Областния 
щаб за извънредни ситуации на Пчински 
окръг, Републиканския щаб за извън-
редни ситуации, Отдела за извънредни 
ситуации във Враня, местните публични 
предприятия, институции и други 
сектори за предприемане на защит-
но-спасителни мерки.

На заседанието на Общинския щаб 
за извънредни ситуации е прието и 
решение да бъде отправено искане 
до Щаба за извънредни ситуации на 
Пчински окръг за помощ под формата 
на два булдозера и два скипа, както и за 
предоставяне на 20 тона гориво за отстра-
няване на последствията от поройните 
дъждове. 

С решението на Общинския щаб за 
извънредни ситуации на публичните 
предприятия „Строителни площи 
и пътища на Община Босилеград“ и 
„Услуга“ е разпоредено да приведат 
в готовност цялата налична техника и 
служители и да предприемат спешни 
мерки за отстраняване на последиците 

от лошото време. 
На същото заседание Общинският 

щаб за извънредни ситуации отмени 
бедственото положение на част от 
територията на общината в местните 
общности Босилеград, Горна Любата, 
Долна Любата и Гложйе, което беше 
обявено миналата година поради голе-
мите горски пожари в тези райони.

 Проливните дъждове в Босилеградска 
община предизвикаха свлачища, запъ-
лване на крайпътни канавки и блоки-
ране на пътни участъци в селата. Засег-
нати от дъждовете бяха почти всички 
местни общости на територията на 
общината ни. Механизацията на публич-
ните предприятие спешно бе отправена 
към критичните точки в селата Горна 
Ръжана, Долна Ръжана, Плоча, Горна 
Лисина и други села.

Кметът Владимир Захариев, който 
е и комендант на Общинския щаб за 
бедствени положения, след обявяване на 
бедственото положение призова граж-
даните да подават сигнали за щетите на 
пътната инфраструктура в общинската 
администрация, а екипите на публич-
ните предприятия час по скоро ще 
пристигнат на място и с механизацията 
ще възстановят повредените участъци.

П.Л.Р.

Очакват се нови монографии на Цветко Иванов 

Книги за Брайковци 
и за демографията в 
Царибродско  

Неуморимият автор от Цариброд 
Цветко Иванов е подготвил нови книги, 
които трябва да се появят на бял свят 
до няколко месеца. В разговор с Иванов 
научихме, че е подготвил поредна моно-
графия за село в Царибродския край 
– село Брайковци, което е разположено 
в района на Висока. Краеведът сподели, 
че от Министерството на културата и 
информирането на Сърбия за книгата 
е получил 120 хиляди динара. Издател 
ще бъде Народната библиотека „Детко 
Петров” в Цариброд. Рецензията ще 
напишат историците Ненад Стефанов и 
Боян Петров. Книгата ще има около 250 
страници. 

Втората книга носи название „Тери-
ториално-административни деления 
и демографски промени в Цариброд-
ско-Димитровградско от Османското 
владичество до днес”. Издател и на тази 
книга ще бъде библиотеката „Детко 
Петров”. Община Цариброд за целта е 
заделила 117 хиляди динара. 

Иванов неблегна, че за първи път в 
някоя публикация ще бъдат отпечатани 

сведенията от преброяването на населе-
нието, проведено през Втората световна 
война, по-конкретно – от 19 до 21 март 
1943 г. Като нещо специално, което ще се 
намери в книгата, авторът посочи факта, 
че за първи път в някое произведение ще 
бъде публикувана турска карта на Цари-
бродско от 1530 г. Тази монография на 
Цветко Иванов ще бъде с обем около 150 
страници. 

Б. Димитров

Прокаран път между Горнa 
Лисина и Долна Любата 
през местността Преслап 

Общината прокара нов път между 
махалите Колища в Горнa Лисина и 
Бързаци в Долна Любата през мест-
ността Преслап. За целта бе ангажирана 
механизацията на Публичното предпри-
ятие „Строителни площи и пътища на 
община Босилеград“. С прокарването 
на пътя местното население вече може 
да минава от едното в другото село през 
планината с превозни средства.

Кметът Владимир Захариев каза, че 
общината е реализирала проекта по 
инициатива на  местното население в 
Горна Лисина и Долна Любата. Наскоро 

ще бъде прокаран път и от местността 
Преслап до горнолисинската махала 
Гложка планина, а след това и към село 
Гложйе, и добави, че новото трасе ще 
използват и берачите на горски плодове, 
които по-бързо и по-лесно ще могат да 
стигнат до планината Валози. 

Захариев изтъкна, че е задвижена и 
инициатива от следващата година в мест-
ността Преслап, която ще свързва селата 
Г. Лисина, Д. Любата и Гложйе, да се 
организира събор.

П.Л.Р. 
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XV редовна сесия на общинския 
парламент в Босилеград

На XV-ата редовна сесия на местния 
парламент в Босилеград, която се 
проведе миналата седмица в заседа-
телната зала в сградата на Общинската 
администрация, бяха обсъдени и приети 
всичките 24 точки от деневния ред. 

Съветниците приеха: окончателната 
сметка на Община Босилеград за 2021 
година, годишната програма за опазване, 
устройство и ползване на земеделските 
земи на територията на общината за 
тази година, изменения на Решението за 
заетост на лица, които трудно могат да 
си намерят работа. 

Народните представители дадоха 
съгласие и на отчетите за работа и 
финансовите отчети за първото триме-
сечие от 2022 г. на публичните предпри-
ятия „Услуга”, „Ветеринарна амбула-
тория“ и „Строителни площи и пътища 
на Община Босилеград“, Спортното 
дружество към Община Босилеград, 
както и на Спортния съюз на Община 
Босилеград.   

Местният парламент прие и третото 
изменение и допълнение на Решението 
за бюджета на Община Босилеград за 
2022 година, както и измененията на 
финансовите планове  на Общинската 
администрация, Общинския съвет, 
Кмета на общината, Общинската скуп-

щина, ОУ „Георги Димитров” и Детската 
градина „Детска радост”.

На заседанието бе назначен нов 
Училищен съвет на ОУ „Георги Дими-
тров“, в чийто състав са: Михайло Йоич, 
Нада Михайлов и Мирослав Алексан-
дров - представители на служителите в 
училището; Здравко Миладинов, Свет-
лана Светозаров и Зоран Зарев - предста-
вители на родителите, и Роза Стоименов, 
Олга Георгиев и Антонета Зарев -пред-
ставители на местното самоуправление.      

Съветниците освободиха от длъж-
ност члена на Управителния съвет на 
Народната библиотека „Христо Ботев“ 
Игор Антимов и вместо него назначиха 
Миряна Ангелов.

Директорът на комуналното предпри-
ятие „Услуга“ Предраг Трайков пред-
стави доклад за състоянието на  питей-
ната вода в общината. Той посочи, че 
Босилеград има най-добра и най-чиста 
вода в Пчински окръг, изтъквайки, 
че пробите от градския водопровод   
редовно се изпращат за изследване в 
Института за обществено здраве във 
Враня и в Хигиенния институт в Ниш. 
„До момента всички проби са били 
изрядни, както тези от новия водопровод 
от извора Рода в Милевска планина, така 
и от стария водопровод от село Извор. 

Всички доклади за качеството на водата 
от градския водопровод са на разпо-
ложение на обществеността“, посочи 
Трайков и подчерта, че и отпадъчните 
води на територията на общината са със 
задоволително качество. 

Говорейки за публикуваните в соци-
алните мрежи текстове и записи за 
положението на закъсали и бедни 
хора в селата и за липсата на помощ от 
страна на общината към тях, в рамките 
на точката „Въпроси и предложения“ 
кметът Владиимир Захариев заяви от 
трибуната, че местната власт посред-
ством Центъра за социални дейности, 
Червения кръст и други компетентни 
институции и организации винаги се 
грижи и помага на социално застра-
шени лица. „Доказателство, че полагаме 
грижа и помагаме на хората е доверието 
на гражданите, което те постоянно ни 
оказват на изборите. Смятам, че и тези, 
които са направили тези публикации, 
разбират това, обаче те искат да си водят 
политика в Босилеград. Ние работим по 
законите на Република Сърбия и всеки 
един човек, който има деца или роди-
тели, или получава някакви принад-
лежности - не е регистриран като соци-
ален случай в Центъра за социални 
дейности в Босилеград и няма право 
да получава социална помощ. Много 
от бедните, за които са пуснати записи, 
са били изманипулирани. Подкрепям 
всички добронамерни хора, които искат 

да предоставят хуманитарна помощ, а 
общината и занапред ще продължи да 
помага на всеки гражданин, който се 
нуждае от помощ“, заяви кметът. Той 
посочи редица случки, в които общи-
ната, Общинският щаб за извънредни 
ситуации и общинските институции са 
оказвали помощ на бедни и закъсали 
хора в селата.  

Подобни изказвания направиха и 
Даниел Зарев, член на Общинския 
съвет, и Владимир Стойнев, служител 
в Общинската администрация, които 
също посочиха редица примери, в които 
общината и компетентните институции 
са оказвали и оказват помощ на соци-
ално застрашени лица.  

Говорейки за инцидента пред мината 
„Босил метал“ в село Караманица, при 
който екип на Българската национална 
телевизия е бил нападнат от ръковод-
ството и служители в мината, кметът 
Владимир Захариев и зам.-кметът 
Стефан Стойков изтъкнаха, че „От свое 
лично име и от името на община Боси-
леград осъждаме всякакъв вид агресия. 
Със случая са запознати компетент-
ните държавни органи и извършите-
лите трябва да си понесат последици 
за извършеното деяние. Надяваме се, 
че този инцидент няма да предизвика 
конфликти и нетолерантност на нацио-
нално ниво“.

П.Л.Р.

Разговор с председателя на пенсионерската организация в Цариброд Милия Мердович 

От началото на годината всеки нов член получава пакет 
 Г-н Мердович, измина една година, 

откакто сте начело на пенсионерската 
организация в Цариброд. Разкаяхте ли 
се за това, че поехте челното кормило 
на сдружението или...? 

- Не, не се разкаях. Мисля, че за тази 
година със сътрудниците ми успях да 
афирмирам сдружението и да подобрим 
до определена степен положението на 
пенсионерската популяция в общината. 

 Колко членове понастоящем има 
организацията? 

- Активни членове в момента имаме 
около 360. Целта ни е тя да се масовизира 
още повече, предвид, че в общината ни 
има около 2500 пенсионери. Членският 
внос е почти символичен – 80 динара 
на месечно ниво. С цел в сдружението 
ни да постъпят още повече членове, от 
Нова година започнахме да реализираме 
решението ни всеки нов член да получи 
пакет с продукти за хигиена на стойност 
около 300 динара. От началото на годи-
ната раздадохме към 110 такива пакета, 
което означава, че сме по-богати със 
също толкова нови членове. 

 Преди броени дни се проведе 
годишно събрание на сдружението. 

- Да, неотдавна проведохме годиш-
ното събрание, на което бяха приети 

всички предложени документи – отчетът 
за работа за миналата година, финансо-
вият отчет за миналата година, програ-
мата за дейности за тази година, както и 
финансовият план за тази година. 

 С какви финансови средства разпо-
лагахте миналата година, а на колко 
средства разчитате през тази година. 

- Лани разполагахме с 1, 15 милиона 
динара, за тази година се надяваме 
„финансовата черга” да е около 1, 5 
милиона динара. 

 Откъде идват средствата? 
- От застрахователната компания 

„Дунав”, членския внос и Фонда на ПИО. 
 Дава ли местното самоуправление 

от „общинската кесия”. 
- Да, но във вид на предназначени 

средства за извършване на конкретна 
дейност. Лани от местното самоуправ-
ление получихме 190 хиляди динара за 
реконструкция на Клуба на пенсионе-
рите в Цариброд, докато тази година 
очакваме да се обяви общински конкурс, 
на който планираме да кандидатстваме 
за още средства за допълнителна рекон-
струкция на помещението ни. 

 Да посочим ли дейностите от мина-
лата година или да ги пропуснем, 
предвид, че годината, в която сме вече, 
навлиза в средишната си част? 

- Аз бих обичал да посочим дейно-
стите от миналата година, с някои от 
които ние, членовете на ръководството 
на сдружението, се гордеем много. 
Когато вече споменах за реконструк-
цията на помещението ни, бих искал да 
посоча, че я извършихме ние самите и то 
предимно членовете на Изпълнителния 
съвет, като по този начин, според нашите 
изчисления, спестихме на сдружението 
около 75 хиляди динара. Реализирахме 

един излет до с. Звонци и назад, като 
посетихме Суковския и Погановския 
манастири, етно къщи в с. Поганово, 
Звонска баня и с. Звонци. С финансовата 
подкрепа на местното самоуправление 
отбелязахме Деня на сдружението, на 
което присъстваха гости от Пиротски 
окръг, Ниш, Прокупле, Нишка баня... 
Раздадохме около 230 пакета на наши 
членове, за чието купуване израз-
ходвахме собствени средства, както и 
средства от Фонда ПИО. Получихме 
компютър от гимназията, докато мест-
ното самоуправление ни обезпечи други 
аксесоари за него – принтер и пр. Мест-
ното самоуправление ни дари и апарат 
за ксерокопиране, така че на нашите 
членове сега предлагаме безплатно още 
една услуга – възможност да копират 
документи или други неща. Ето, това са 
някои от дейностите, които предпочетох 
да набележа, съответно – за които бих 
искал да информирам обществеността 
чрез вестника ви, с който имаме добро 
сътрудничество. 

 За дейностите от началото на тази 
година... 

- Да, имаше ги доста. По случай 8 
март се проявихме като организатор 
на тържество. В сътрудничество с Тури-
стическата организация Цариброд 
(ТОЦ) организирахме и международна 
олимпиада за хора от третата възраст с 
участие на около 80 души, участвахме 
и в мероприятието „Великденска 
перашка”, на което нашият тим грабна 
второ място, докато в индивидуална 
конкуренция членката ни Злата Стоил-
кович се нареди на трето място. Разгле-
дахме 82 иска на пенсионери от Цари-
бродско за безплатно лечение в балне-
осанаториуми в Сърбия чрез Фонда на 

ПИО (36 от които са решени положи-
телно), в сътрудничество с Очната къща 
„Трайкович” от Ниш организирахме 
безплатни прегледи за членовете ни, a 
след като от фирмата изпратят очилата 
им, те могат да ги плащат на няколко 
вноски. 

 Колко екскурзии сте запланували за 
тази година? 

- Две. Една ще реализираме през този 
месец до Белград, докато втората ще е до 
манастира „Тумане”. Разбира се, Белград 
и „Тумане” ще са крайните дестинации, 
а докато стигнем до тях ще посещаваме 
и други места. 

 Ще има ли пакети за пенсионерите 
както лани? 

- Да, ще има и това още повече откол-
кото лани, но не мога в момента да 
преценявам колко ще има и какви ще са. 

 Други дейности, които възнаме-
рявате да осъществите до края на 
годината... 

- Възнамеряваме да участваме в 
международната олимпиада на хора от 
третата възраст във Върнячка баня... Ще 
опитаме за 50-ина наши членове да орга-
низираме и летуване на Черно море в 
България. 

 Още нещо да кажете? 
- Чрез вестника ви бих наблегнал на 

доброто сътрудничество между сдру-
жението ни и органите на местното 
самоуправление в Цариброд, както и 
ведомството ТОЦ. Това нека да се знае, а 
посочвайки го в този разговор публично 
бих благодарил на представителите на 
местното самоуправление и посоченото 
ведомство. 

 Ако това е всичко, благодарим Ви 
за разговора и Ви пожелаваме успехи в 
по-нататъшната работа. 

- Благодаря, всичко най-добро поже-
лавам и на вашата фирма, с която, както 
вече по-горе казах, нашето сдружение 
отчита добро сътрудничество. 

Б. Димитров
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Отбелязваме Видовден, както 
и двамата светии – апостол и 
евангелист Лука и Петър Цетински

Сръбската православна църква и 
нейните вярващи на 28 / 15 юни отбеля-
зват Видовден, празника посветен на св. 
великомъченик княз Лазар и на всичките 
сръбски мъченици, загинали в Битката 
на Косово поле през 1389 г. Видовден или 
празникът в памет на косовската гибел е 
отбелязан с червено в календара на СПЦ. 
Споменава се и като празник на старо-
заветния пророк Амос – „славата“ на 
сръбския княз Лазар (1329-1389), който е 
загинал на този ден, а в навечерието на 
празника със своите велможи се приче-
стил в църквата Самодрежи на Косово.

След Косовската битка тялото на княз 
Лазар е погребано в манастира Рава-
ница, а при преселването на сърбите под 
патриарх Арсение Чарноевич към края 
на 17-ти век е пренесено в манастира 
Връдник на Фрушка гора. През 1989 г., 
на 600-годишнината от Косовската битка, 
мощите на княз Лазар са върнати в Рава-
ница край гр. Чуприя, където почиват и 
днес.

Сърбите не помнят княз Лазар само 
по героизма в Битката на Косово, но и 
по завещанията, тъй като приживе е 
построил бройни манастири и черкви в 
страната.

Години наред Министерството на 
образованието на Р Сърбия решава на 
Видовден да бъде празнично и в учили-
щата, като на този ден организира 
родителските срещи по повод края на 

учебната година и връчване на свидетел-
ствата, както и на дипломи и награди на 
най-добрите ученици.

В бройни градове по повод празника 
се организират т. нареч. Видовденски 
тържества – културно-художествени 
мероприятия, които продължават през 
целия месец юни.

На този ден честваме и св. апостол и 
евангелист Лука

Освен дванадесетте апостоли, които 
навсякъде следвали своя Небесен Учител, 
Господ Иисус Христос избрал още седем-
десет ученици и ги пратил да пропо-
вядват Неговото учение по градове и 
села. Преди да ги изпрати на проповед, 
Той ги наставлявал как да учат народа. 
Дал им власт да изцеряват всяка болест. 
В числото на седемдесетте ученици бил 
и св. Лука. 

Като млад изучава гръцка философия, 
медицина и иконография. По времето 
на делото на Господ Исус на земята св. 
Лука дошъл в Йерусалим и там видял 
Спасителя лице в лице, чул Неговото 
спасително учение и станал свидетел 
на Неговите чудотворни дела. Заедно с 
Клеопа той видял възкръсналия Господ 
по пътя за Емаус (Лука 24). След слиза-
нето на Светия Дух върху апостолите, 
Лука се завърнал в Антиохия и там 
станал съюзник на свети апостол Павел, с 
когото пътува до Рим, обръщайки евреи 
и езичници към Христовата вяра. „Лука, 

любящият лекар, ви поздравява“, пише 
светият апостол Павел до Колосяните 
(Колосяни 4:14). По молба на христия-
ните той пише Евангелието, около 60-та 
година. След мъченическата кончина на 
апостол Павел св. Лука проповядва Еван-
гелието в Италия, Далмация, Македония 
и др. 

Св. апостол и евангелист Лука се 
счита и за пръв християнски иконо-
писец. Свещеното предание говори, 
че той нарисувал две икони: на св. Дева 
Мария с Божествения младенец на 
ръце (виж Богородица Одигитрия) и на 
светите първовърховни апостoли Петър 
и Павел. По тоя начин той сложил нача-
лото на църковната иконопис за слава на 
Божията Майка и на всички светии.

Той също е посетил Горен Египет на 
стари години. От Египет се завърнал в 
Гърция, където продължил с голямо 
усърдие да проповядва и обръща хората 
към Христос, независимо от напредна-
лата си възраст. Свети Лука е написал 
Евангелието и Деянията на апостолите, и 
двете посветени на Теофил, княз на Ахая. 
Той бил на осемдесет и четири години, 
когато нечестивите идолопоклонници 
го измъчвали за Христос и го обесили на 
една маслина в град Тива Беотиска.

Император Констанций, син на 
Константин Велики, като чул за чуде-
сата, които ставали при гроба на св. Лука, 
наредил да се пренесат мощите му в 
цариградската църква "Св. Апостоли", 
където почивали мощите и на апосто-
лите Андрей и Тимотей. При тържестве-

ното пренасяне на светите мощи един 
болен царедворец бил чудно излекуван. 
След това се заредили в храма множе-
ство други чудеса.

Свети Петър Цетински
Свети Петър е роден на 1 април 1749 

г. в с. Негуши, Черна гора. Когато бил на 
10 години, митрополит Сава Петрович, 
чичото на бащата на Петър - Марко, 
го довежда в Цетинския манастир „да 
изучава писмо“ (сръб. „да учи књигу“). 
На дванадесетгодишна възраст той полу-
чава монашески постриг, а петнадесет-
годишен е изпратен в Русия за допъл-
нително образование. Когато през 1766 
г. починал митрополит Василий, йеро-
монах Петър се завърнал на Цетине. 
Скоро епископ Сава го ръкоположил за 
йеромонах, а по-късно го въвел и в чин 
архимандрит.

С благословията на митрополит Сава 
през 1777 г. той заминава за Русия, за 
да събира помощ и да търси закрила 
за своя сръбски народ. След смъртта на 
митрополит Сава през 1781 г. за негов 
наследник е избран племенникът му 
Арсений Пламенац, който умира три 
години по-късно. Тогава за духовен 
и светски владетел на Черна гора е 
избран архимандрит Петър Петрович. 
Ръкоположен е за епископ в Сремски 
Карловци през 1784 г. от митрополит 
Мойсийе Путник. Свети Петър Цетински 
особено се застъпва за предотвратява-
нето на кръвното отмъщение сред сръб-
ските племена в Черна гора. Той дава 
първия написан кодекс (сръб. писани 
законик) през 1796 г. Написал е Исто-
рията на Черна гора до 1711 г., възхвала 
на покойния Караджордже Петрович, 
няколко стихотворения и над 260 архи-
пастирски послания.

След 46 години архипастирство, в 
81-ата година от земния си живот, св. 
Петър Цетински се представил в Господа 
в Цетинския манастир, на 31/18 октомври 
1830 г. Житието и службата на свети 
Петър Цетински е написана през 1893 
г. от белградския митрополит Михайло 
въз основа на исторически източници 
и устното разказване на митрополит 
цетински Митрофан Бан. Още приживе 
митрополит Петър, с прякора Петър 
Цетински, е бил уважаван като светец.

Много храмове в Сръбската патри-
аршия са посветени на този светец. Него-
вите чудотворни мощи и днес почиват в 
Цетинския манастир, в който постоянно 
идват вярващи да му се поклонят и да го 
помолят за помощ при най-различни 
беди.

Подготви Д. Христова

И още двама светители
Св. Онуфрий Велики на младини 

познал учението на Иисус. Станал инок 
в един манастир, но един ден го обзело 
силно желание да отиде на самотно 
място. Така се отзовал в пустинята и 
станал подвижник. След дълго митар-
стване Онуфрий стигнал до необик-
новена пещера, в която живеел един 
старец. Още щом го видял, непозна-
тият го назовал по име и му предложил 
да остане при него. Онуфрий приел с 
радост поканата. Добродетелният човек 
му показал живота в пустинята. От него 
научил правилата, които трябва неот-
менно да спазва, за да запази душата 
си чиста, а умът си бистър. След време 
старецът го завел в друга пещера, благо-
словил го и не след много време се 
споминал.

Оттогава Онуфрий заживял на това 
чудно място в уединение, съзерцание 
и молитва. Един ден при св. Онуфрий 
дошъл някой си Пафнутий. Този човек 
бил неговият последен събеседник. След 
упокоението на св. Онуфрий той дълги 
години разказвал за светия живот на 
преподобния старец, между другото 
казвал и за това, че св. Онуфрий нямал 
дрехи, а бил „покрит от главата до нозете 
с бели като сняг коси“. Светецът е така 
изобразен и на иконите.

Св. Онуфрий или Унурия, както му 
викат местните хора, е патронен празник 
на с. Гоин дол край Цариброд. Всяка 
година на този ден на мястото наречено 
Църквище, край селските гробища, 
където се намира и оброчният кръст, 

традиционно се дава молитва и прерязва 
„колач“ в чест на светеца – закрилник на 
селото. 

Както местните жители, така и техни 
гости и хора по потекло от Гоин дол се 
събират по повод празника, за да почетат 
светеца и да си прекарат хубави моменти 
заедно. Празничната трапеза се нарежда 
в магерницата, построена преди три 
години, но селяните се надяват в близ-
кото бъдеще да бъде възстановена и 
черквата, следите на която се откриват 
на мястото, където се намира оброч-
ният кръст. Смята се, че основите са от 
турския период. Нека е честит празникът 
на всички гоиндолчани!

Преподобни Петър Атонски
бил пълководец във византийската 

войска и във война с арабите (667 г.) 
бил взет в плен. Враговете го затво-
рили в тъмница в крепостта „Самар“, 
на р. Ефрат. Преодолявайки множество 
мъчения в затвора, той дал обет да стане 
инок.

Преподобен Петър бил освободен по 
чудодеен начин от светителя Николай и 
от свети Симеон Богоприемец. Отправил 
се към Рим и приел монашеско постри-
жение при гроба на свети апостол 
Петър, а света Богородица го насочила 
да прекара остатъка от живота си в Атон-
ската Света Гора.

Там светецът се подвизавал в малка 
пещера, където понесъл всякакви 
лишения. Малко преди смъртта си бил 
открит от ловци, на които разказал 
подробности за живота си.

Днес е празникът на св. апостоли Вартоломей 
и Варнава

Светата православна църква днес – 
24 / 11 юни, чества двамата апостоли 
Вартоломей и Варнава, а също така и 
празника Св. Богородица – „Достойно 
ест“, посветен на чудотворната икона на 
Богородица в Света гора и песнопението 
„Достойно есть“, възпяващо Божията 
майка в Светата Литургия.

Св. апостол Варнава, чието мирско 
име е Йосиф или Йосия, се родил на 
остров Кипър. Когато Господ избрал 
70-те ученици и им поръчал да пропо-
вядват Неговото слово, Йосиф бил сред 
тях. Апостолите започнали да го наричат 
Варнава, което значи син на утехата. 

Заедно с апостоп Павел изнася множе-
ство проповеди в Мала Азия. Осново-
положник е на Християнската църква 
в Милано - Италия. Варнава бил убит с 
камъни от евреите, докато им пропо-
вядвал. На о. Кипър е построен храм в 
негова чест.

Св. апостол Вартоломей се числи 
към 12 апостоли, които вървели подир 
Иисуса Христа и на които Господ дал 
сила да изцеряват болести и да правят 
чудеса чрез Неговото име. Св. Варто-
ломей проповядвал в източните страни. 
В град Албанопол бил разпнат на кръст с 
главата надолу от идолските жреци.
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В понеделник започнаха 
Петровите пости

Една седмица след Петдесетница 
или понеделник след Неделя на всички 
светии, православният свят отново 
навлиза в нов постен период – Петровите 
пости. Наречени са още „Апостолски“, 
а навремето – „Пост за Петдесетница”, 
тъй като възниква по примера на апосто-
лите, които, след като приели даровете 
на Светия Дух на Петдесетница, се подго-
твяли с пост и молитва за проповядване 
на Евангелието по целият свят. Също 
така постът е установен и заради особена 
почит към светите първовърховни 
апостоли Петър и Павел. Тази година 
те започнаха от понеделник (20/7 юни) и 
завършват във вторник (12 юли / 29 юни), 
празника на св. апостоли Петър и Павел. 
Началото на този пост е подвижно, 
понеже зависи от датата на Пасха - 
Възкресение Христово. Така той може 
да продължи до 29 дена, но може и да 
се съкрати, когато празнуваме Пасха на 
5, 6, 7 или 8 май (най-късните възможни 
дати). Тази година постът ще има продъ-
лжителност от 22 дена.

В деня преди началото на периода 
за Апостолските пости се отбелязват 
т.нар. заговезни. На Петрови заговезни 
е последният ден, в който христия-
ните могат да ядат яйца, месо, мляко и 
млечни продукти.

Режимът на Петровия пост е облекчен 
- пости се от яйца, млечни продукти 

и месо, но в дните различни от сряда и 
петък се разрешава риба. Задължителен 
строг пост се полага в деня преди праз-
ника, на 28 юни, но ако се случи в събота 
или неделя, строгостта на поста се облек-
чава и в този ден се разрешава олио и 
вино. 

Очиствайки сърцето си с пост, човек 
става по-способен да възприема благо-
датните дарове

и с Божия помощ да отстоява на 
изкушенията. Затова след светлите и 
радостни дни на

Възкресение, Възнесение и Петдесет-
ница Църквата е установила да се отда-
ваме на пост.

Този пост ни е нужен и за да съхраним 
в себе си онези дарове, които са ни 
преподадени

чрез Тайнствата на Църквата и да ги 
преумножаваме в своето лично христи-
янско

служение.
Желаем леки и душеспасителни пости 

на всички! Да бъдат леки в смисъл да не 
ни дотяга спазването им според постано-
вената строгост, колкото и облекчена да 
е тя. И да са душеспасителни, защото са 
благоприятно време да се подпомогнем в 
личния си път към спасението на душите 
ни.

Подготви Д. Христова

Изложба на Евгени Велев 
в София

„Агнецът Неизбежното Всемирът“ е 
заглавието на изложбата на известния 
художник Евгени Велев, която бе открита 
в края на миналата седмица в софий-
ската галерия „Контраст“. 

Велев, преподавател в Университета 
по библиотекознание и информаци-
онни технологии /УниБИТ/ в София, е  
известен в Краището и на откриването 
присъстваха много нашенци от Боси-
леградско и Димитровград. Жена му, 
Емилия е по потекло от Царибродско. 

На откриването бе споменато, че 
самото заглавие на изложбата е пред-
поставка за комплицирани връзки от 
екзистенциален характер, религия, 
космос, общочовешки ценности и други 
човешки звена, които са непроменливи 
без значение от времето, в което биту-
ваме.

Велев е участвал в множество пленери 
в нашата страна, като особено добри 
впечатления носи от Международния 
пленер в Сичево  (Ниш)  и от пленера в 
Лепосавич, който организира Култур-
ният център „Сава Дечанац“.

В биографията му пише, че е роден 
в с. Долно Спанчево, Благоевградска 
област. Работи в областта на визуал-
но-пластичните изкуства, на графичния 
дизайн и рекламноиздателската дейност. 

Има множество реализирани проекти 
в сферата на съвременното изкуство, 
както и културни такива в градска и 
природна среда. Голяма част от карти-
ните му се намират в различни колекции 
и музеи в страната и чужбина. Органи-
зирал е над 50 самостоятелни изложби.

С. Бойкова

Проява в НБ „Детко Петров” 

Владимир Манич 
ознаменува 25 години 
творческа дейност 

Учителят от Ниш, който е роден и 
израснал на Стара планина, Владимир 
Манич тези дни в Народната библиотека 
„Детко Петров” в Цариброд ознаменува 
25 години творческа дейност в областта 
на документалните филми, посветени 
на флората, фауната и хората на Стара 
планина. 

Официалното название на проявата 
бе „Майко ле Стара планино”. Пред 
голям брой посетители бяха прожек-

тирани откъси от филмите на Манич, 
а бе представен цялостно и неговият 
последен проект под название „Богат-
ството на старопланинската съкровищ-
ница”. За дейността на автора и самия 
него чрез художествено оформлени 
текстове и изказвания говори водещият 
на програмата, нишкият артист Драган 
Тричкович. Подходящи за проявата 
музикални композиции изпълни извест-
ният царибродски музикант Александър 

Васов. Гост на проявата бе известният 
телевизионен водещ и автор на сериала 
„Съвсем природно”, който се излъчва по 
сръбската национална телевизия РТС,  
Йован Мемедович. 

Владимир Манич е автор на редица 
филми и лауреат на награди от между-
народни и родни фестивали, посветени 
на посочения жанр филми. Творбата му 
„Висок” е провъзгласена за учебно пома-

гало от страна на Министерството на 
образованието на Сърбия. Много фото-
графии от филмите му са печатани в 
просветни учебници и специализирани 
списания. 

Организатори на проявата бяха Сдру-
жението „Орловият полет” и библиоте-
ката „Детко Петров”. 

Б. Димитров 
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Представен сборникът „Как от кръга 
на неразвитите”

В Стопанския факултет към Нишкия уни-
верситет в края на миналата седмица бе 
представен тематичния сборник „Как от 
кръга на неразвитите”, който бе издаден 
след кръглата маса, посветена на пробле-
мите в неразвитите общини, състояла се на 
Власина миналата година.

Под егидата на министъра в правител-
ството на Република Сърбия Новица Тончев, 
отговарящ за развитието на слаборазвити-
те общини, книгата издаде Постоянната 
конференция на градовете и общините – 
Асоциацията на градовете и общините на 
Сърбия. Изданието подготвиха доц. д-р Да-
рян Бойков и д-р Саша Джорджевич.

Представянето се проведе в рамките на 
годишното заседание на Съюза на иконо-
мистите в Ниш.

Откривайки промоцията, д-р Саша 
Джорджевич, съветник в Кабинета за раз-
витие на слаборазвитите общини заяви, че 
неразвитата инфраструктура за управление 
на проекти, слабата 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 икономически субект да 
осигури бъдещето си, добави държавният 
секретар в Кабинета Йелена Трифунович. 

За сборника говори рецензентът проф. 

д-р Ванче Бойков от Електронния факултет 
към Нишкия унивеситет.

Проф. Бойков подчерта, че в сборника 
са застъпени 28 автори – преподаватели в 
университети в Ниш, София, Белград и Сви-
щов, както и учени от Сърбия и България.

Той благодари на министър Тончев за по-
ложените усилия за създаване на админи-
стративен капацитет в Кабинета и за това, 
че обръща внимание на всяко изказано 
мнение без значение дали е от безадресен 
критик или е от ласкател.

Според думите му авторите изследват 
ефектите на държавните инвестиции вър-
ху регионалното развитие на Република 
Сърбия, отношенията между народните 
избраници в централните и местните вла-
сти, готовността на най-слабо развитите 
общини да подготвят капиталови проекти, 
дефинират основните понятия от теорията 
на местната власт и местното самоуправле-
ние, разглеждат концепцията за обществе-
ното управление на нивото на местното са-
моуправление и вземането на управленски 
решения в публичния сектор.

С. Бойкова

Втората международна кръгла маса на 
тема „Местното самоуправление: Как от 
кръга на неразвитите” ще се проведе на 
Власина в периода от 15-17 юли 2022 г. 
В събитието ще участват учени от Сърбия, 
България и Северна Македония.

„Нишвил“ разписа 
конкурс за доброволци 
от 15 до 75 години

Всеки, който иска да стане добро-
волец на тазгодишния джаз фестивал 
„Нишвил“ в гр. Ниш, може да канди-
датства за една от деветте позиции до 30 
юни. Фестивалът се нуждае от 200 добро-
волци на възраст между 15 и 30 години 
и 20 доброволци на възраст от 60 до 75 
години. Тази година младите хора ще 
бъдат доброволци в продължение на 
десет дни - от 5 до 15 август, а по-възраст-
ните доброволци ще бъдат ангажирани 
от 11 до 14 август в онези части на фести-
вала, където работата не е физически 
натоварваща.

И този път на младите и по-въз-
растните хора „Нишвил“ предоставя 
уникална възможност да допринесят за 
едно от най-големите сръбски и евро-
пейски културни събития и в същото 
време да използват част от лятото по 
продуктивен и забавен начин и да се 
усъвършенстват чрез активни и атрак-

тивни програма за доброволци.
Екипът на доброволците ще бъде 

разделен в девет сектора – домакин на 
публиката, музикален домакин, марке-
тинг, преса, техническа подкрепа, логи-
стика, работилници, охрана и кетъринг.

Някои от задачите на доброволците 
ще бъдат да поздравяват и напътстват 
публиката, да преглеждат билетите, но 
и да се грижат за музикантите, да бъдат 
активни на рекламните щандове, да 
организират пресслужбата, да подготвят 
сцените и да доставят храна и напитки.

Интервютата с кандидатите ще се 
проведат от 5 до 15 юли, а подборът ще 
приключи до 20 юли.

Според организаторите на фестивала 
досега през доброволческата програма 
на „Нишвил“ са преминали над 3 500 
души от около 120 града в страната и 
чужбина.

С.Дж.
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Три медала за 
босилеградските 
тенисисти на маса на 
турнира в Цариброд 

Никола Захариев, член на босилеград-
ския отбор по тенис на маса „Младост”, 
спечели сребърен медал в категорията 
„състезатели до 18-годишна” възраст на 
Международния мемориален турнир по 
тенис на маса  “Валентин Велков Лепез - 
Цариброд Оупън 2022“. На финала той 
отстъпи на българския състезател Георги 
Евтимов, член на „Раднички” от Ниш, 
който се състезава в Първа лига. 

Борислав Григоров зае трето място 
при кадетите, като на полуфинала загуби 
от победителя в състезанието Преслав 
Николов от Видин. В същата кате-
гория съотборникът му Милян Митков 
достигна до четвъртфиналите.

Дарио Андонов зае трето място при 
„младите кадети”, а съотборникът 
му Юлиян Тодоров също достигна до 

четвъртфиналите. 
Треньорът на „Младост” Никола 

Талески заяви, че е доволен от играта и 
постиженията на своите възпитаници, 
особено като се има предвид, че сега е 
краят на трудния състезателен сезон. Той 
подчерта следното: „Тази година беше 
изключително успешна за нашия клуб, 
понеже „Младост” се класира във Втора 
лига, а младите състезатели постигнаха 
забележителни резултати на редица 
престижни турнири. Изказвам голяма 
благодарност към Община Босилеград 
и кмета Владимир Захариев, както и към 
Спортния съюз на община Босилеград, 
които изцяло финансират дейностите на 
отбора”. 

П.Л.Р.

Офроуд преживявания в 
Босилеград  

Тазгодишната офроуд разходка в 
Босилеград, която всяка година събира 
голям брой любители на офроуд спорта 
и екстремните приключения от Сърбия, 
България и Македония, ще се проведе на 
25 юни (събота). 

Организатори на събитието са група 
ентусиасти и фенове на този екстремен 
спорт от Босилеград. Те съобщиха, че 
кeрванът от джипове ще потегли в 8 часа 
сутринта пред бившата „Чорапара“ в 
Босилеград, а предвиденият маршрут 
до върха на планината Църноок ще води 

през изключително трудни и атрактивни 
терени в селата Буцалево, Бресница и 
Църнощица. 

Очаква се по трасето, както и на връх 
Църноок, да бъдат демонстрирани 
умения за шофиране по опасни наклони 
и нестандартни кални пътеки. 

За участниците в тазгодишния офроуд 
събор вечерта ще бъде организирано 
тържество в стола на основното училище 
в Босилеград. 

П.Л.Р.

В двора на училището в с. Желюша 

Долетяха щъркели 
Началната учителка в училището в 

крайградското селище Желюша Слад-
жана Стоилкова засне интересна снимка, 
която предостави и на медиите. Става 
дума за двойка щъркели, които долетяха 
в двора на училището, по-точно върху 
рефлекторите, монтирани на висок 
стълб, който се намира в двора.  

Пред електронния портал ФАР Стоил-
кова сподели оценката си, че щъркелите 
в тази местност вече са „свили гнездо”, 
съответно – тук са се заселили, и добави, 
че този факт носи със себе си и симво-
лика, предвид, че според народните 
вярвания тези птици ще донесат нови 
деца. 

Б. Димитров 

Панаир на грънчарството 
и фолклора

Два дни (18 и 19 юни) град Ниш бе 
домакин на Панаира на грънчарството 
и фолклора. Фолклорни дружества 
от България и Сърбия се представиха 
с песни и танци на панаира, който 
се състоя в летния амфитеатър край 
Нишава. Проявата е част от програмата 
за трансгранично сътрудничество на 
Сърбия и България, с цел подкрепяне 
на културта, традицията, историята на 
двете страни и укрепване на туристи-
ческия капацитет в граничния регион. 
„На сергиите бяха представени творбите 
на участниците в грънчарските рабо-
тилници, както и други производения 
на занаятчии от Ниш и партньори от 
България“ - казват организаторите Deli-
space за творчество от Ниш.

Публиката беше включена в съби-

тието и имаше възможност да се насла-
ждава на традиционни народни танци, 
да научи и да види как може да се 
направи истинско производение на изку-
ството от глина. Част от изложбата беше 
пусната в продажба, а събраните сред-
ства ще бъдат дарени в благотворителни 
цели.

Българският фолклор от гр. Монтана 
и с. Бързия бе представен в Ниш като 
част от изпълнението на проекта 
„Панаир на грънчарството и фолклора”. 
Проектът е осъществен по програмата 
Interreg-IPA Cross-border Cooperation 
Bulgaria-Serbia, а събитието бе уважено 
и от консула на Република България в 
Ниш Илия Бонджолов.

С.Дж.
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 [ Най-подробен анализ на човека се намира 

в досието (в полицията).
 [ Не се затварай в себе си. Бързо ще те открият.
 [ Не дай Боже ЦИА да намери Бога. Тогава Бог ще види своя Бог.
 [ Един народ не може да има една душа нито 

едно сърце. А един мозък може.  
 [ В двубоя между двамата „аз“ -  страдаха и двамата.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Босилеград

Осмокласниците 
отпразнуваха последния 
си учебен ден

По повод последния учебен ден 
за осмокласниците в босилеград-
ското ОУ „Георги Димитров“ и тази 
година бе оранизирано тържество. В 
училищния хол към „малките абитури-
енти” се обърна директорката Снежана 
Апостолов, като им пожела здраве, 
късмет и успех в живота, както и това 
винаги да си поставят високи цели и да 
ги постигат. Тя връчи грамоти на осмо-
класниците, които тази учебна година са 
осъществили изключителни резултати 
от ученически състезания в различни 
области.

 С поздравителни слова към учителите 
се обърнаха и представители на учени-
ците, отправяйки им благодарности за 
годините, прекарани в училището, и за 
предадените знания и умения. 

След това веселбата на бъдещите 
гимназисти продължи в училищния 
двор с песни, танци и хора, а за веселото 
им настроение се грижеше духовият 
оркестър от село Райчиловци. 

В босилеградска община тази година 
осми клас завършиха 51 ученици - 44 в 
Босилеград, по един в Горна Лисина и 
Горна Любата, трима в Долна Любата 
и двама в Бистър. 8 от тях основното 
си образование завършиха на майчин 
български език, а 43 на сръбски език.  

В Долна Любата и Бистър вече се 
проведоха абитуриентски празненства, 
докато абитуриентският бал за осмо-
класниците от централното училище в 
Босилеград ще се състои на 7-ми юли в 
училищния стол. 

П.Л.Р.

Абитуриентски бал в 
Босилеград

Зрелостниците на босилеградската 
Гимназия випуск 2021/2022 отпразну-
ваха абитуриентския си бал миналата 
седмица. По традиция празненството 
започна пред училището, където се 
събраха всички абитуриенти и тeхните 
учители, а след това заедно  продефи-
лираха до централното градско кръсто-
вище. Вълнуващата вечер продължи в 
стола на основното училище до изгрев 
слънце.

И тази година абитуриентският бал, 
който представлява изключително 
събитие за нашия  малък град, бе следен 
с особен интерес от босилеградчани. 
Усмихнати и весели момичета и момчета 
с разкошни тоалети и бляскави костюми 
дефилираха под аплодисментите на 
близките си и гражданите на Босилеград, 
които дойдоха да ги поздравят и да им 
пожелаят успех по пътя на живота. 

През учебната 2021/2022 година боси-
леградската Гимназия завършиха 51 
абитуриенти.

В Гимназията се състоя и тържество 
по повод връчването на дипломите на 
абитуриентите от тазгодишния випуск, 
на което бяха наградени и най-успеш-
ните зрелостници. Най-престиж-
ното ученическо отличие - грамотата 
„Вук Караджич“, получиха: Димитър 
Стойнев, Миляна Василев, Андрияна 
Владимиров, Боян Зарев, Бояна Зарев, 
Миляна Николов и Валерия Николов. 
От името на училището директорът 
Владимир Григоров им връчи комплекти 
книги.

За ученик на випуска учителският 
колектив избра Миляна Николов, която 
бе наградена и с комплект от книги на 
руски класици. 

П.Л.Р.


