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Изборите за членове на 
националните съвети 
ще се проведат на 13 
ноември

Министърката на човешките и 
малцинствени права и социалния диалог 
в правителството на Република Сърбия 
Гордана Чомич обяви на 5-ти септември, 
че изборите за членове на националните 
съвети на националните малцинства ще 
се състоят на 13 ноември.

Чомич, която подписа решението за 
свикване на избори за членове на 23-те 
национални малцинства в Двореца на 
Сърбия, заяви, че те ще бъдат проведени 
пряко или чрез избирателно събрание.

Тя обясни още, че в неделя на 13 
ноември членовете на съветите на 19 
национални малцинства, включително 
и на българското, ще бъдат избрани на 
преки избори, а четири малцинства - 
горанско, македонско, хърватско и черно-
горско - ще бъдат избрани чрез избира-
телно събрание.

Министърката призова представи-
телите на националните малцинства да 
продължат да се регистрират в отделния 
избирателен списък до 27 октомври, 
когато този списък ще бъде закрит и 
когато ще се знае точно колко предста-
вители на националните малцинства ще 

участват в изборите за членове на нацио-
налните съвети на 13 ноември.

„Важно е, подчерта тя, всеки предста-
вител на национало малцинство да отиде 
доброволно в своята община и да заяви 
молба да бъде вписан в отделния изби-
рателен списък, за да може свободно да 
избира своите представители в Нацио-
налния съвет.“ Министърката посочи и 
че националните съвети трябва да насър-
чават регистрацията в отделния избира-
телен списък.

Редовни избори за членове на наци-
оналните съвети на националните 
малцинства се провеждат на всеки 
четири години, колкото, съгласно Закона 
за националните съвети на национал-
ните малцинства, продължава мандата 
на членовете на съветите.

Законът предвижда редовните избори 
за членове на всички национални съвети 
да се   провеждат едновременно, тоест 
в един ден. Членовете на национал-
ните съвети се избират по два начина - 
чрез преки избори и чрез избирателно 
събрание. 

П.Л.Р. 

Босилеград

Подготовки за преброяването на 
населението 

В Босилеградска община вървят усиле-
ни подготовки за успешно провеждане на 
предстоящото преброяване на населени-
ето, домакинствата и жилищата, което ще 
се състои от 1 до 31 октомври.

Най-напред бе сформирана тричлен-
на Общинска комисия за преброяване в 
състав: Миодраг Яимов, началник на Об-
щинската администрация, Игор Антимов, 
зам.-началник на Общинската админи-
страция, и Бранислав Нешич, представи-
тел от Републиканския стататистически ин-
ститут, която има задачата да координира 
работата на инструкторите и преброители-
те и да им предоставя логистична помощ 
в работата. След това чрез публичен кон-
курс са избрани трима инструктори, които 
ще организират и следят пряко работата 
на  преброителите, като всеки от тях ще 
отговаря за 7 преброители.  

От общо 58 кандидати избрани са 21 
преброители, както и 3 лица в резервен 
състав.

Игор Антимов, зам.-председател на 
Общинската комисия за преброяване и 
зам.-началник на Общинската админи-
страция, заяви, че всички дейности относ-
но предстоящото преброяване вървят по 
план. Той уточни, че всеки преброител ще 
бъде задължен с  определени „преброител-

ски кръгове“ за преброяване и ще разпо-
лага с лаптоп, в който ще внася данните 
директно в системата. Територията на об-
щината е разделена на общо 78 пребро-
ителски кръга - територии. Той подчерта, 
че гражданите в нашата община ще имат 
възможност да отговарят на въпросите на 
сръбски или на български език. 

Тази седмица бе организирано и петд-
невно обучение за преброителите от стра-
на на Републиканския институт за стати-
стика, което се проведе в тържествената 
зала в Културния дом. 

Според преброяването на населението, 
домакинствата и жилищния фонд от 2011 
година в община Босилеград са живели 
общо 8 129 жители, което представлява 
0,11% от общия брой жители на Сърбия, 
т.е. 5,11% от общия брой на жителите на 
Пчински окръг. 5 838 души, т.е. 71,83% 
в графата „национална  принадлежност“ 
са се вписали българи, а 895 души са се 
изяснили като сърби, сочат официланите 
данни на Статистическия институт.

Преброяването на населението, дома-
кинствата и жилищата е най-мащабното и 
комплексно статистическо изследване, ко-
ето се провежда в почти всички страни по 
света на всеки десет години. Преброява-
нето предоставя пълни и качествени стати-
стически данни за населението, неговата 
възрастова и полова структура, образова-
телна и брачна структура, икономическа 
активност, структура на домакинствата и 
семействата и жилищния фонд. Събраните 
данни са изключително важни за оценка 
на текущата ситуация, както и за бъде-
що планиране и приемане на различни 
стратегии, както на национално, така и на 
местно ниво.

П.Л.Р.

Председателят на Националния 
съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
многократно призова сънародниците ни 
в Сърбия, да изразят своята национална 
принадлежност и да се определят като 
българи, изтъквайки, че „Сърбия е 
демократична страна и ни дава правото 
свободно да изказваме националната си 
принадлежност и да се изясняваме като 
българи“.

Фотооко 
На сайта на КИЦ „Звонци-Бабуш-

ница” тези дни осъмна снимка, на 
която се виждат десетки деца от Звон-
ския край и други райони на Община 
Бабушница как летуват на българското 
крайбрежие, по-точно в летовището 
Равда. 

Летуването е реализирано благода-
рение на посочения КИЦ на малцин-
ството ни, а разноските е поела българ-
ската държава, по-конкретно Народ-
ното събрание. 

Според усмивките на децата се 
вижда, че „хич не им е било лошо”. 
Сред тях са не само деца от нашето 
малцинство, но и деца от сръбска наци-
оналност, който факт е изключително 
положителен. 

Б. Димитров

Деца от Бабушнишко на летуване в България 
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Захариев и Стойков  на 
среща с министърката 
Дария Кисич Тепавчевич 

Договорена финансова подкрепа от 
държавата за реконструкция на обекта 
на бившата ветеринарната станция 

На срещата с министърката на труда, 
заетостта, ветераните и социалните 
въпроси Дария Кисич Тепавчевич в 
Белград кметът Владимир Захариев и 
зам.-кметът Стефан Стойков договориха 
финансова подкрепа от държавата за 
реализация на проекта „Преустройство 
на бившата ветеринарна станция в обект 
за настаняване на възрастни, социално 
слаби и застрашени хора в Босилеград“.

Кметът Владимир Захариев каза, 
че общата стойност на проекта е 383 
000 долара и че общината вече е спече-
лила 200 хиляди долара от конкурса 
на Програмата ЕУ ПРО ПЛУС, която 
реализира Канцеларията на Обединe-
ните нации за проектни услуги (UNOPS). 
Останалата сума от около 19 милиона 
динара, плюс средства за оборудване на 
обекта първоначално трябваше да бъдат 
отпуснати от общинския бюджет, но 
„Благодарение на отличното сътрудни-
чество на общината с държавното ръко-
водство и съответните министерства, 
необходимите средства за изпълнението 
на проекта ще бъдат осигурени от репу-
бликански източници“, изтъкна той.

 Срокът за реализация на проекта 
е ноември 2023 година, а носител е 
Община Босилеград в сътрудничество с 
Центъра за социални дейности и мест-
ните сдружения „Еко-Бос” и „Глас жена”.

Проектът за изграждането на „сигурна 
къща за стари, немощни, сексуално или 
по друг начин застрашени лица от тери-
торията на нашата община“ включва 
реконструкция, рехабилитация и адап-
тация на съществуващата сграда, както 
и изграждане на още един етаж. Обектът 
ще разполага с 9 единици за  наста-
няване с 28 легла, обща кухня и общо 

помещение за почивка на ползващите 
услугите, както и стаи за администра-
тивен и медицински персонал. Целта на 
проекта е прилагане на мерки за активно 
социално включване, така че социално 
застрашените хора, които имат възмож-
ност, ще бъдат обучавани за работа на 
компютри и шевни машини, което да им 
помогне да си намерят работа.

 
- За реализацията на този мащабен 

проект общината най-напред поиска от 
Републиканската дирекция за имуще-
ство да й предостави обекта и е подпи-
сала договор с Дирекцията, с който 
официално стана собственик на сградата 
на старата ветеринарна станция в квар-
тала „Магурка“, посочи Захариев. След 
това изготвихме проекта и с него канди-
датствахме при ЕУ ПРО ПЛУС. Изка-
звам голяма благодарност към всички, 
които са взели участие в подотовката на 
проекта - мениджъра по проекта Даниел 
Миланов, член на Общинския съвет, 
както и към инженерите от Общинската 
администрация и Публичното предпри-
ятие за строителни площи и пътища, 
участвали в изготвянето на проек-
тно-техническата документация, изтъкна 
кметът.   

По думите му целта е този обект да 
се превърне в сигурен дом за възрастни 
и немощни лица и лица застрашени от 
семейно насилие или друг вид тормоз. 
Освен настаняване в модерни и функци-
онално оборудвани помещения, хранене, 
здравни грижи, социални услуги, на 
ползващите ще са достъпни и услуги под 
формата на трудотерапия, културни и 
спортно-развлекателни дейности и пр., с 
което ще се осигуряват хуманни условия 
за социална рехабилитация на хората.

 П.Л.Р.

Сърбия и България подписаха 
споразумение за сътрудничество 
по осигуряване на 
корабоплаването по река Дунав

Министърът на строителството, 
транспорта и инфраструктурата в 
правителството на Република Сърбия 
Томислав Момирович и посланикът на 
Р България в Сърбия Петко Дойков, от 
името на Министерството на транспорта 
и съобщенията на Република България, 
в Белград подписаха споразумение 
за сътрудничество по техническата 
поддръжка на фарватера на река Дунав, 
бе публикувано на сайта на правител-
ството на Сърбия. 

След подписването на двустранното 
споразумение, с което се цели да се 
улесни корабоплаването по река Дунав, 
министър Момирович каза, че са изпъ-
лнени условията Сърбия и България 
съвместно да извършат драгиращи 
дейности и в условия на изключително 
ниски водни нива да осигурят плавател-
ността на река Дунав, който е коридор 
от най-голямо значение. По този начин 
ще се помогне икономиката не само на 
нашите две страни, но и на всички дуна-
вски страни. 

Министърът посочи, че това е само 

един от поредицата проекти, които 
Сърбия и България реализират заедно, 
както и това, че наскоро са договорени 
съвместни проекти, свързани предимно 
с железопътната инфраструктура 
и с изграждането на интермодален 
терминал в Цариброд.

Българският посланик Петко Дойков 
каза, че България високо цени възмож-
ността за задълбочаване на сътрудниче-
ството чрез разширяване на двустран-
ната правна база с ангажимент за 
поддържане на река Дунав и приветства 
съвместната работа на двете страни за 
осигуряване на безпроблемно транспор-
тиране и доставки по река Дунав, който 
е важен европейски воден път и част от 
основния трансевропейски транспортен 
коридор Рейн-Дунав.

Подписаният документ предвижда 
сътрудничество по техническата 
поддръжка на ключовия товарен транс-
портен сектор от фарватера в сектора по 
река Дунав между 610 и 375 километър 
от реката. 

П.Л.Р. 

Парламентарни избори в България 
На 2 октомври 2022 г. в България ще 

се проведат предсрочни парламентарни 
избори за народни представители в 
48-ото Народно събрание. Изборите 
са извънредни след гласувания вот 
на недоверие към правителството на 
Кирил Петков и връщането на трите 
проучвателни мандата (на ПП, ГЕРБ-СДС 
и БСП) на президента Румен Радев. Това 
ще са четвъртите парламентарни избори в 
България, проведени в рамките на година 
и половина. 

29 партии и коалиции ще се борят 
за вота на избирателите. Централната 
избирателна комисия (ЦИК) изтегли 
номерата на партиите и коалициите в 
бюлетината за гласуване. Жребият беше 
публичен и излъчен и онлайн. Номерата на 
партиите и коалициите в бюлетината са:
1. ПП „Движение за права и свободи“
2. ПП „Български съюз за директна 

демокрация“ (БСДД)
3. ПП “Българско национално обединение 

- БНО”
4. ПП „Национално движение единство“
5. ПП “ВМРО - Българско национално 

движение”
6. КП „Справедлива България“
7. ПП „Пряка демокрация“
8. НФСБ

9. КП „Продължаваме промяната“
10. ПП МИР
11. ПП „Консервативно обединение на 

десницата - КОД“
12. ПП “БТР - България на труда и разума”
13. ПП “Коалиция за теб България”
14. ПП „Възраждане“
15.КП „Български възход“
16. ПП „Български национален съюз - НД“
17. ПП „Изправи се България“
18. ПП “Движение на непартийните 

кандидати”
19. ПП “Има такъв народ”
20. ПП „Глас народен“
21. ПП „Единна народна партия“
22. ПП „Правото“
23. ПП „Народна партия истината и само 

истината“
24. КП “ГЕРБ - СДС”
25. КП „Демократична България - 

обединение “
26. ПП „Българска социалдемокрация - 

Евролевица“
27. ПП „Атакa“
28. КП “БСП за България”
29. ПП „Русофили за възраждане на 

Отечеството“
П.Л.Р.  
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В организация на босилеградското сдружение на пчеларите „Радилица”

Втори семинар „На 
Дукат бръмчат пчели”

„На Дукат бръмчат пчели“ бе назва-
нието на втория семинар за пчелари, 
който в организация на босилеградското 
сдружение на пчеларите „Радилица”, на 
Община Босилеград  и Съюза на пчелар-
ските организации на Сърбия - СПОС, 
миналата седмица се проведе в заседа-
елната зала в сградата на Общинската 
администрация в Босилеград. 

Събитието откри кметът Владимир 
Захариев, който също се занимава с 
пчеларство. Той поздрави присъства-
щите и изказа благодарност към Съюза 
на пчеларските организации на Сърбия 
- СПОС, с който местното сдружение 
на пчеларите и общината поддъ-
ржат изключително сътрудничество и 
съвместно реализират проекти, с които 
се цели да се създадат по-благоприятни 
условия за развитие на пчеларството в 
нашата община.

Освен пчелари от Босилеградско на 
семинара присъстваха и техни колеги 
от Сурдулица, Владичин хан, Враня, 
Белград, Ниш и други градове в Сърбия. 
Събитието уважи и председателят 
на Българския пчеларски съюз инж. 
Михаил Михайлов със сътрудниците си.

Лекции по темите: „Тиха смяна на 
пчелните майки“, „Възможни мерки за 
борба с влиянието на изменението на 
климата върху пчеларството“ и „Изпол-
зване на СМС везни в съвременното 
пчеларство“, изнесоха Родолюб Живади-
нович, председател на Съюза на пчелар-
ските организации на Сърбия, Милко 
Шливич, бивш председател на СПОС, 
и Никола Йованович, представител на 
фирмата „СМС Вага“ от Крушевац. 

Участниците в семинара имаха 
възможност да си обменят опит, да 
задават въпроси и заедно с лекторите да 
обсъдят актуалните проблеми, свързани 

с отглеждането на пчели и производство 
на мед, методите и начините за отглеж-
дане в разични климатични условия, 
подхранване на пчелите, видовете 
болести и основните им причинители, 
защита на пчелните семейства и др.

След семинара пчеларите посетиха 
село Извор, където при черквата „Света 
Троица” им  бе организиран обяд. 

Председателят на босилеградското 
сдружение на пчеларите „Радилица” 
Сладжан Дончев изрази голяма благо-
дарност към Съюза на пчеларските орга-
низации на Сърбия,  на общината и на 
кмета Владимир Захариев за помощта 
и подкрепата при организирането на 
семинара. Той посочи, че в сдружението 
„Радилица“ членуват 27 пчелари, които 
имат определени облаги, като ползване 
на машините за измерване на захар, 
правене на пити, топене на восък и др. 
Освен това членовете на сдружението 
тази година имали и възможност да  
купуват захар на по-изгодна цена. „Каня 
всички, които се занимават с отглежда-
нето на пчели и производство на мед, да 
се присъединят към сдружението“, каза 
Дончев.

По думите му преди две години в Рача 
Крагуевашка е открита първата фабрика 
за преработка на мед в Югоизточна 
Европа, където членовете на пчеларските 
асоциации могат да продават своята 
продукция. „По този начин се осигурява 
по-лесно пласиране на меда без посред-
ници. Засега в тази фабрика се изкупува 
само акациев мед, който босилеград-
ските пчелари произвеждат в по-малки 
количества, така че имат нужда от 
помощ при пласмента на ливаден мед на 
пазара“, добави председателят на „Ради-
лица“. 

П.Л.Р. 

В Цариброд 44 първолачета 
Учебната година в двете царибродски учебни заведения започна по график. В пър-

ви клас в Основното училище „Христо Ботев” са записани 44 първолачета. 
В гимназията „Св. св. Кирил и Методий” тази година ще се учат общо 184 ученици, 

61 от които са четвъртокласници. 
Б. Димитров

Село Бистър получи асфалт
След като през лятото бе асфалтиран 

участъка на регионалния път от Рикачево 
до Бистър с дължина над 2,5 километра, 
извършено бе и асфалтиране на центъра 
на село Бистър - до входа на училището и 
пощата, както и на спортнoто игрище на 
подведомственото осмокласно училище 
в селото, а поставени са и канавки, дре-
нажи и отводняване. Също бе асфалтиран 
и участъка от моста в центъра на селото 
към Долно Тлъмино с дължина около 700 
метра.   

- Изпълнихме даденото обещание и ас-
фалтирахме центъра на Бистър, изтъкна 
кметът Владимир Захариев и подчерта, че 
за изграждането на регионалния път Боси-
леград -  Граничен преход „Голеш” тази го-
дина правителството на Сърбия е отделило 

150 милиона динара. - Преди асфалтира-
нето на центъра на село Бистър, асфалто-
ва настилка не положена върху участъка 
от регионалния път - от църквата „Свети 
Филип“ в Бистър до над село Рикачево с 
дължина над 2,5 километра. Предварител-
но по трасето бяха извършени подготви-
телни работи, които включваха строеж на 
основата на пътното платно, дренаж, из-
граждане на отводнителни окопи, слагане 
на бордюри и др., заяви той. 

- Това е резултат от договора на нашето 
общинско ръководство с президента Алек-
сандър Вучич, съответните републкански 
министерства и Публичното предприятие 
„Сърбия пътища”, което е изпълнител на 
работите. Изказвам огромна благодар-
ност към държавното ръководство начело 
с президента Вучич за отпуснатите сред-
ства за продължаване на асфалтирането 
на този регионален път, който е от голямо 
значение, както за жителите на общината, 
така и за многобройните наши преселни-
ци в Македония, посочи Захариев.  

Кметът изтъкна, че изграждането на ре-
гионалния път Босилеград - Граничен пре-
ход „Голеш”е започнало през 2006 г. и се 
извършва поетапно, а досега са асфалти-
рани почти 30 километра.

П.Л.Р.

В момента вървят подготвителните ра-
боти за асфалтиране на участъка от над 
село Бистър към Долно Тлъмино. Заха-
риев казва, че с държавния връх е дого-
ворено да бъде асфалтиран пътя до над 
Долно Тлъмино, включително и центъра 
на селото. 
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През учебната 2022/2023 г. в ОУ в 
Босилеград ще се учат 322-ма ученици 

През учебната 2022/2023 г. в Основното 
училище  „Георги Димитров“ в Босиле-
град ще се учат общо 322-ма ученици -  
243 в централното училище в града и 79 в 
подведомствените четирикласни и осмо-
класни училища в селата. 35 ученици 
ще се учат в Райчиловци, 14 в Бистър, 
8 в Долна Любата и Църнощица, 7 в 
Горна Лисина и Долна Лисина, 5 в Горна 
Любата, 4 в Паралово и по един ученик 
в Радичевци, Млекоминци, Извор, 
Груинци, Рибарци и Гложйе.

В първи клас са записани 40 ученици 
- 28 в централното училище в града, 9 в 
четирикласното училище в Райчиловци, 
a по един в селата Рибарци и Груинци. 
За съжаление през тази учебна година 
в първи клас в централното училище в 
града няма да има паралелка с обучение 
на майчин български език.

Първият учебен ден започна с 
интонирането на държавния химн 
„Боже правде”, а след това от бината 
в училищния двор директорката на 
училището Снежана Апостолов и 

кметът Владимир Захариев приветстваха 
първокласниците и техните родители. 
На първокласниците, за които първият 
учебен ден и прекрачването прага на 
училището са специални моменти в 
живота, изпълнени с много емоции, 
кметът и директорката пожелаха успех и 
щастие в училището и да достигат мечта-
ните си цели. 

Захариев още един път призова 
всички родители да си помислят 
разумно и да запишат децата си за 
обучение на майчин български език, с 
което ще дадат принос за опазването на 
родния ни български език. 

По традиция след поздравителните 
слова на бината се качиха учениците 
от четвърти клас, които за първоклас-
ниците и техните родители изнесоха 
културно-забавна програма.

Председателят на Националния съвет 
на българското национално малцин-
ство в Сърбия Стефан Стойков също 
поздрави учениците и учителите и 
им пожела успешно начало на новата 

учебна година. 
Традиционно кметът Вадимир Заха-

риев и председателят на НС Стойков 
връчиха подаръци на всички първоклас-
ници - ученически раници, тетрадки, 
учебни помагала и наръчници с правила 
в движението. 

Първият учебен срок ще приключи 
на 30 декември, а вторият ще започне на 
23 януари и ще продължи до 6 юни за 
осмокласниците, т.е. до 20 юни за учни-
ците от първи до седми клас.

П.Л.Р. 

Танцовият ансамбъл към 
СД „Младост“ участва в 
„Дните на Враня“

Танцовият ансамбъл към Спортното 
дружество „Младост” от Босилеград, 
под егидата на Община Босилеград, взе 
участие в XVI Международен фолклорен 
фестивал в рамките на културното меро-
приятие „Дните на Враня“. 

Нашите танцьори бяха част от спек-
такъла, в рамките на който в Градския 
парк се представиха шест културно-худо-
жествени дружества, които с великолеп-
ните си изпълнения зарадваха публиката 
във Враня и я заредиха с положителна 
енергия. Ансамбълът на СД „Младост“ 
изпълни хореографията „Песи и танци 
от Босилеградския край”.

След тържественото дефиле из 

централните градски улици кметът на 
Враня Слободан Миленкович и общин-
ският съветник Изабела Савич органи-
зираха прием за участниците във фести-
вала в залата на Общинското събрание. 
Те изтъкнаха, че с културните меропри-
ятия, чрез танци и песни се предават 
най-хубавите емоции и се създава 
възможност за сближаване на различни 
народи, градове и държави.

На всички ансамбли бяха връчени 
подаръци от името на град Враня. 

Разноските за участието на боси-
леградския танцов ансамбъл е поела 
Община Босилеград.

П.Л.Р.

На поредната акция по 
кръводаряване в Цариброд

Отзоваха се 43-
има граждани  

На четвъртата за тази година добро-
волна акция по кръводаряване в Цари-
брод, която в края на миналия месец 
се проведе в местната художествена 
галерия, се отзоваха 43-има хуманни 
граждани. 

Секретарят на местната червено-
кръстка организация Весна Тодорова 
пред медиите изрази удовлетворение от 
броя на проявилите интерес към иници-
ативата и публично им благодари.

Както и обикновено, акцията бе орга-
низирана от Института за кръвопрели-
ване от Ниш и Общинската организация 
на Червения кръст в Цариброд. 

Б. Димитров 

Обстановката с 
коровируса в Пиротски 
окръг е неблагоприятна 

Институтът за обществено здраве в 
Пирот съобщи в началото на седмицата, 
че от 29 август до 4 септември за 
коронавирус са тествани 1156 лица, 
398 от които са били положителни. Най-
много заразени е имало в Град Пирот 
– 249, а след това се редуват Община 
Бела паланка с 64, Община Бабушница 
с 55 и Община Цариброд с 34 заразени. 
Процентът на положителните проби е бил 
34 на сто. В Общата болница в Пирот 
през този период нe са хоспитализирани 
положителни на теста за коронавирус 
лица. 

В отчета си ведомството съобщи, че 
от началото на годината до 4 септември 
в Пиротски окръг са регистирани 12 058 
заразени с коронавирус. Починали са 64 
лица.  

Б. Димитров
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На посещение: 

В Дома за стари и 
пенсионери в Цариброд 

В близко бъдеще ведомството ще 
стане геронтологически център 

  Г-жо Петрова, дойдохме предимно 
на видим асансьора във ведомството 
Ви. Дълго го очаквахте не само Вие, 
заетите, но и клиентите Ви, както 
вероятно и всички добронамерени 
жители на общината, предвид, че 
всеки от нас или пък наш роднина 
един ден може да се озове при вас. 

- Да, асансьора до няколко дни ще 
бъде пуснат в употреба. Много усилия 
положихме за този асансьор и най-сетне 
го дочакахме. Ще има четири нива и ще 
е от полза, както за заетите в Дома, така 
и за, както това официално се казва, 
ползващите услугите. 

  Колко са ползващи услугите в 
момента? 

- В момента са 94-има.
  А мощностите какви са? 
- Оптималната мощност на ведом-

ството е 92-ма, но, ето, ние имаме двама 
повече. 

  Какъв е интересът за настаняване в 
Дома? Има ли списък на чакащи да се 
настанят? 

- Да, има списък, на който в момента 
са шест лица. 

  Трябва ли дълго да се чака? 
- Ами, не толкова. За съжаление, 

място в нашето ведомство по принцип се 
освобождава по начина някой ползващ 
услугите да почине. Това може би 
прозвучава малко морбидно, но е така. 

  Г-жо Петрова, сега с монтирането 
на асансьора вероятно са създадени 
по-благоприятни условия за обору-
дване и на мансардните стаи... 

- Да, запланували сме да уредим и 
мансардните стаи, с което мощностите 
на Дома ще бъдат увеличени с 40-50 
места. Това всъщност ще бъдат апар-
таменти, в които по принцип ще има 
по едно легло. Когато реализираме 
този план, ще се стигне и до промени в 
статуса на ведомството, съответно той ще 
се превърне в геронтологически център. 

  Ще се стигне вероятно и до други 
положителни промени с промяната 

на статуса... 
- Да, ще се наложи да приемем още 

работна ръка, заплатите на заетите ще се 
увеличат и пр. 

  Колко заети в момента имате? 
- Общият брой на заетите е 38. В 

момента имаме и петима временни 
работници, ангажирани чрез обще-
ствени работи (сръб. јавни радови), както 
и шестима работници, които временно 
работят чрез Червения кръст. 

  Когато идвахме към Вас, от двора 
на ведомството видяхме как излиза 
една линейка. После в двора видяхме 
още една. С колко линейки всъщност 
разполагате, г-жо Петрова?

- Ведомството разполага с общо три 
линейки. Последната получихме неот-
давна от републиканските министерства 
за здравеопазването и труда, социалната 
и борческата защита. Ако не се лъжа, 
това беше регистрирано във вашия 
вестник. Останалите две линейки са от 
предишния период. 

  Чухме, г-жо Петрова, че един 
нашенец, който работи в Германия, 
неотдавна подари пет проходилки на 
ведомството. Може ли да споделите 
нещо повече по въпроса? 

- Да, става дума за нашенеца Роберт 
Маркулов. Всъщност той имаше наме-
рение съоръженията да подари на 
общинската червенокръстка органи-
зация, но оттам ни съобщиха, че е 
по-добре да се пренасочат в нашето 
ведомство. Председателят на черве-
нокръстката организация д-р Никола 
Йорданов тогава ми каза, че не би било 
лошо новината за подаръка да се реги-
стрира в медиите, макар че дарителят 
Маркулов нямаше такова намерение. 
Накрая Маркулов ми съобщи, че от мен 
зависи дали новината ще споделя пред 
медиите или не. Ето, аз сега я споделям 
публично и изразявам благодарност 
към нашенеца за хуманния му жест. Бих 
посочила и това, че от Маркулов полу-
чихме не само петте проходилки, но и 
няколко патерици за дечица. Тук нека да 
отбележа и това, че от РФЗО неотдавна 

Наводнения в България
След поройните дъждове, които засег-

наха Р България, борбата с последствията 
им продължава.  Водата от последните 
дни причини истински бедствия на 
различни райони в страната.  В някои 
области има призиви да се включат и 
доброволци. Данни за загинали и сери-
озно пострадали хора още няма, но са 
нанесени сериозни материални щети. 

След като река Стряма край пловдив-
ското село Трилистник изля, седем села 
са обявили частично бедствено поло-
жение. Наводнени са стотици къщи и 
са съборени мостове. Обстановката в 
Карловско, област Пловдив,  остава да 
бъде критична и има блокирани хора. 

Село Богдан е откъснато от света 
заради преливане на преминаващата 
през селото река. Тя е приток на Стряма, 
която в момента е станала по-голяма 
от Марица. Мостовете в селото са недо-
стъпни - единият е под вода, другият е 
напълно отнесен от придошлите вълни.

В западната част на община Карлово 
е обявено частично бедствено поло-
жение заради наводнени къщи в редица 
села. Преди дни Карлово отново обяви 
частично бедствено положение заради 
проливен дъжд. Цели села са откъснати 

от света, кметове описват ситуацията 
като трагична: наводнения потопиха 
къщи, пътища и мостове. По цялото 
поречие на река Стряма са разполо-
жени доброволци, за да не стане опасна 
и за други населени места. В Коприв-
щица реката също е преляла, но засега 
не е обявено бедствено положение. Там 
река Тополница и Бяла река излязоха 
от коритата си и заляха пътя и част от 
къщите.

Във връзка с наводнението в няколко 
села в община Карлово е започнало 
разследване за евентуално извършено 
престъпление по чл. 335 от Наказателния 
кодекс, за причиняване по непредпазли-
вост на наводнение, в резултат на което 
са настъпили значителни имуществени 
вреди.

Местопроизшествието бе посетено 
от прокурори от Окръжна прокура-
тура - Пловдив и Районна прокуратура 
- Пловдив. Разследването се извършва от 
Национална следствена служба. Ще се 
провери дали извършената сеч в района 
също е причина за наводнението.

С.Дж.

получихме инвалидни колички, както и 
патерици. Съответно, във ведомството ни 
постоянно пристигат съоръжения, които 
са от полза за нашите клиенти, както и за 
нас, заетите. 

  Бихте ли ни посочили цените за 
престоя на ползващите услугите? 

- Както предполагам вече ви е 
известно, полващите услугите се разпре-
делени в три категории – зависими, 
полузивисими и независими, в съответ-
ствие с критерия дали сами могат да се 
движат, т.е. до каква степен могат да се 
стараят за себе си. Зависимите ползващи 
услугите са най-застрашената кате-
гория, те не могат сами да се движат и 
да се стараят за себе си, така че цената 
за техния престой е малко над 34 хиляди 
динара. Полузависимите заделят около 
26, а независимите – около 25 хиляди 
динара. Оповестено е обаче, че в скоро 
време цените би можали да скочат драс-
тично.  

  А-а, това няма да е добре за ползва-
щите услугите, както и за членовете на 
семействата им... 

- Да, но е оповестено и немалко 
увеличение на пенсиите, нали? Ние, 
заетите във ведомството се финансираме 
предимно от приходите, които получа-
ваме от ползващите услугите. 

  Добре. Бихме Ви помолили да 
дадете коментар на констатацията ни, 
че в общината ведомството, на чието 
сте чело, по принцип се посочва като 
пример за сплотен трудов колектив. 

- Ами, какво да коментирам по 
въпроса? Ето, нека да кажа, че ми се 
струва, че работим в съответствие с прин-
ципа „един за всички, всички за един”. 
Много съм доволна от заетите, оценявам, 
че всички дават своя максимум, с никой 
работник нямаме проблем в смисъл да 
не е достатъчно дисциплиниран, да не 
желае да работи в оптимална степен. 
Мисля, че и аз изтеглих късмета, когато 
се настаних на работа във ведомството, 
т.е., когато ме назначиха за директор. 
Бих посочила примера на работника ни 
Бобан, който получи херния, теглейки 

по стълбите нагоре-надолу ползва-
щите услугите. Наблюдавала съм го на 
монитора за сигурност, който е инста-
лиран в офиса ми, как човечецът спре 
за известно време, за да би си наместил 
с ръка стомаха, т.е. хернията, а след това 
продължава нататък да тегли старците. 
И затова изпитвам голямо удовлетво-
рение от факта, че във ведомството зана-
пред ще имаме асансьор, та този усърден 
работник, както и редица други да не се 
мъчат повече толкова много.   

  Мислите на Бобан Стойчев, син на 
някогашния директор на ведомството 
Петър Стойчев, така ли? 

- Да, именно на него мисля. Ето още 
един пример, който заслужава публична 
похвала. Имаме работници, които извън 
работното си време работят и други 
неща, съответно – гледат да припечелят 
нещо и на друга страна, което е съвсем 
разбираемо, нали? Случвало се някои 
шофьори извън работното си време да 
са отишли да работят нещо на село, но 
ако се наложи да ги викаме, тъй като 
в даден момент ни трябва шофьор, а 
ние го нямаме на разположение, той 
виднага сяда в колата си и идва да ни 
се притече на помощ. Или, примерно, 
ако юристката ни е на почивка, а трябва 
да се завърши някоя работа от правно 
естество, аз като директор, счетоводи-
телката Суза и други работници веднага 
започваме консултации как тази работа 
да завършим по юридически коректан 
начин.  

  От това, което дотук чухме от Вас, 
г-жо Петрова, дори и при нас се появи 
желание да станем част от Вашия 
колектив. Бихме оценили, че в днешно 
време рядко се срещат трудови колек-
тиви, в които царуват трудолюбие, 
солидарност, отговорност, дисци-
плина... Бихме казали, че Вашия ценен 
колектив е истинско богатство за 
нашия град и общината като цяло. 
Благодарим Ви за времето, което отде-
лихте за разговора за нашия вестник.  

- Благодаря и на Вас. 
Разговора води: Б. Димитров
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ХОРА И СЪДБИ

На кафе при:

Миодраг Миле Панов, 
полковник в пенсия 

Ако бях останал в Цариброд, от мен 
най-вероятно щеше да стане – нищо! 

В една малка уличка в Цариброд, 
вливаща се в улица „Балканска“, наблизо 
до сградата на полицейското подразде-
ление в Цариброд, всъщност отсреща 
на нея, се намира малка, стара къщурка, 
в която през летните месеци дните си 
прекарва един скромен, приятен, земен 
човек, който се казва Миодраг Панов. За 
приятели и роднини той е просто Миле. 
Царибродчанин е, по потекло от с. Петъ-
рлаш, бивш военнослужащ, полковник. 
Според това как се държи, как спонтанно 
се отнася към хората, едва ли някой би 
предположил, че е „собственик“ на един 
толкова висок офицерски ранг. 

 Пиейки кафето, което Миле ни свари 
лично, започнахме разговора за „Ново 
Братство“: 

 Г-н Панов, Вие сте полковник в 
пенсия по потекло от Цариброд. 
Всъщност потеклото Ви е от село 
Петърлаш, така ли? 

- Аз съм се родил в Цариброд, но 
родителите ми са от с. Петърлаш и 
след раждането ми със семейството сме 
живели известно време в това село, а след 
няколко години сме се преселили и окон-
чателно в Цариброд. 

 Имате ли имоти в Петърлашко? 
- Не, родителите ми са продали 

имотите си, за да биха набрали средства 
за преселването в Цариброд. Нашите 
главни имоти са били в централната част 
на селото. 

 През коя година сте родени? 
- През 1949 г. 

 Завършили сте Военна академия... 
- ... в Белград през 1972 г. Веднага след 

средното образование, което придобих в 
местната гимназия, се записах в Иконо-
мическия факултет в Ниш, но едно-
временно бях кандидатствал във Воен-
ната академия в Белград. След като ми 
пристигна отговор, че съм приет във 
Военната акедемия, се отказах от иконо-
миката в Ниш и продължих да следвам 
академията в Белград. Тя официално 
тогава се наричаше Интендатско-военна 
академия, а след това бе преименувана 
във Военно-икономическа академия. 

 Завършихте ли я навреме? 
- Да, в срок от четири години. 
 Къде бяхте на служба? 
- В Подгорица. Там сформирах семей-

ство. Жената ми Милица е оттам. Имаме 
две деца и пет внучета. Дъщерята ми е 
лекарка, а синът – икономист. Известно 
време работих и в Ниш, за да бих бил 
по-близо до Цариброд, но семейството 
ми беше останало в Подгорица. След 
известно време пак се завърнах в столи-
цата на Черна гора, където работих 
все до пенсионирането си през 2005 г. 
Преди да изляза в пенсия, изпълнявах 
длъжността началник на интендатската 
служба към Подгоришкия корпус. Може 
би би било интересно да напомня, че 
през 1984 г. станах майор, защитавайки 
труд под название „Бригада и защита 
на Градине, Висок, Пирот, Цариброд до 
Бела паланка”. През 1994 г. завърших 
Командно-щабна академия, а през 1999 
станах полковник.  

 Ние, царибродчани, май сме като 

черногорците – няма ни много, но 
сме добре разпределени... Има ли 
още царибродчани в Подгорица, г-н 
Панов? 

- Мислите ли на военнослужащи или? 
 Предимно на тях, но и на други. 
- Имаше един Антанасов, който по 

потекло е от с. Лукавица, а имаше и един 
пилот, на когото таткото бе по потекло 
от същото село, но той се е родил в 
Прищина и няма много връзки с Цари-
бродска община. Знам, че в Подгорица 
живее един нашенец с фамилно име 
Нейков, който е специалист по инфор-
мационни технологии. Баща му е няко-
гашен преподавател в царибродската 
гимназия, но не знам точно как му беше 
името. 

 Мисля, че баща му или може би 
дядо му?, се е казвал Синиша. Семей-
ството Нейков е известно с Цари-
бродско с интелигентността си. 
От това семейство е легендарният 
журналист в Издателство „Братство” 
Мики Нейков. Преди години, може 
би преди едно десетилетие, един член 
на това семейство стана победител на 
цикъл от известната сръбска викто-
рина „Слагалица”, но съм му забравил 
името. Знам, че живееше в Ниш, а 
работеше в каучуковата промишле-
ност „Тигър” или „Мишлен” в Пирот. 

- Е, мисля, че този Нейков, който 
живее в Подгорица е брат на този 
Нейков, който спечели викторината. 

 Добре, да не се занимаваме със 
спекули... И вие, фамилята Панови от 
Царибродско, сте известни с интели-
гентността си. Много от вас са инте-
лектуалци, с дипломи от различни 
факултети. Вие имате ли братя и 
сестри? 

- Имам само един брат, който се вика 
Момир и живее в Ниш. Две години 
е по-малък от мен, по професия е 

машинен инженер. Има две деца, едното 
е фармацевт, другото – също както и той 
– машинен инженер. Когато вече фоку-
сирахме тази тема, бих посочил и това, 
че от родното ми село Петърлаш не съм 
само аз станал полковник, но ги има още 
двама. Единият е Боголюб Христов, а 
името на втория за съжалние в момента 
не мога да се сетя. 

 Синиша Панов, по известен в Цари-
бродско като Сика Сабата, който 
навремето работеше в ГИД като 
технолог, роднина ли Ви е? 

- Да, братовчед ми е, съответно брат 
ми от чичо. Нека тук да споделя и това, 
че нас, от фамилията Панови, имаше 
навред из бивша Югославия – Требине, 
Загреб... Някои от тях за съжаление вече 
не са сред живите. 

 Добре, да преминем към други 
теми. Г-н полковник Панов, доволни 
ли сте от своя живот? Обичахте 
ли наистина войнишкия живот? 
Чувствате ли се днес като пълноценен 
човек? 

- Да, обичах професията си и с удовол-
ствие я практикувах. Доволен съм от 
живота си и мога да кажа, че днес се 
чувствам като щастлив и пълноценен 
човек. 

 Бихте ли ни отговорили и на този, 
на пръв поглед малко необикновен 
въпрос: Ако бяхте останали в Цари-
брод, какво мислите би станало с Вас? 

- Мисля, че не би станало нищо! 
 Как се чувствате, когато се завър-

нете в родния си Цариброд? 
- Супер се чувствам. Аз когато тръгна 

към Цариброд, вече от Ниш започвам да 
говоря на шопския говор. 

 Как прекарвате времето в Цари-
брод? 

- Кося трева, събирам сливи и варя 
ракия, разхождам се, общувам с прия-
тели... Искате ли да опитате от сливовата 
ми? 

 Не, не..., консумирам лекарства, 
благодаря. Имате ли собствен казан? 

- Не, но тук са комшиите ми, които ми 
помагат всестранно. Когато човек има 
добри комшии, тогава нищо не е трудно, 
тогава всичко се може и всичко е лесно. 

 Е, тогава нека да посочим и имената 
на комшиите. 

- Това са най-добрият автомеханик 
в този край Любиша Сотиров, съпру-
гата му Олгица и двете им мъжки деца. 
Когато притрябва нещо на мен и съпру-
гата ми, те са тук да ни окажат помощ. 

 Казахте, че в Цариброд общувате с 
приятели. Кои са те? 

- Това са предимно Тошко Станчев и 
Никола Стоянов. 

 Никола Стоянов. Мислите ли на 
бившия кмет на Царибродско...? 

- Да, на него. 
 Г-н полковник Панов, благодаря Ви 

за това, че се съгласихте да поговорим 
за нашия вестник. На мен, като журна-
лист, ми беше огромна чест. А зана-
пред ще мога да се хваля и с това, че 
един полковник ми е варил кафе... 

- Да, но полковник в пенсия, ако бях 
активен полковник, надали би било така, 
ха, ха, ха...! Всичко добро пожелавам 
на редакцията на вестника ви и задъ-
лжително ми съхранете екземпляр на 
вестника, в който ще се публикува този 
разговор. 

 Разбира се... 
Разговора води: Б. Димитров
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Църквата отбелязва Отсичане 
главата на св. Йоан Предтеча и 
Кръстител

Почитайки св. Йоан Предтеча като 
най-велик от пророците, Църквата 

посвещава на неговата памет няколко 
дни в годината. На 7 юли / 24 юни тя 
тържествено празнува рождението на 
тоя предвестник на Спасителя; прославя 
го на другия ден след празника Бого-
явление; а на 11 септември / 29 август 
(тази година се пада в неделя) възпоме-
нава неговата смърт и в знак на участие 
в страданията му е наредила тоя ден 
строг пост. В народния календар денят се 
нарича Секновение (сръб. Усековање).

Когато бил на 30 години, св. Йоан 
Предтеча, по внушение Божие, се 
явил между юдеите, за да ги приготви 
да приемат Месията – Христа. Възве-
стявайки им явяването на Спасителя и 
приближаването на Царството Божие, 
Йоан ги убеждавал да се приготвят за тая 
велика радост чрез покаяния за греховете 
си и изправяне на живота си. Множество 
люде идвали при Йоан и приемали от 
него покайно кръщение. Някои от тях 
така го почитали, че мислели да виждат в 
него Самия очакван Месия – Христос.

След кръщението на Иисус Христос 
Йоан продължавал да учи народа и 
близо до Енон кръщавал идващите при 
него, като свидетелствал за Христа, че 
Той е Син Божи, слязъл от небето. „Той 
трябва да расте – казвал Йоан, – пък аз да 
се смалявам. Който иде отгоре, Той е над 
всички“.

Като проповядвал покаяние, изобли-
чавал беззаконията и пороците, Йоан 
не се боял да говори строгата правда 
дори и тогава, когато могъл за туй да се 
подложи на опасност. Цар Ирод, син на 
оня, който убил витлеемските младенци, 
се развел с жена си и се оженил за 
Иродиада, жената на брат му Филип. 
Понеже това се забранявало от Мойсе-
евия закон, Йоан казал на царя: „Не 
ти прилича да имаш жената на брата 
си!“ Разгневеният Ирод заповядал да 
затворят Йоан в тъмница. Иродиада 
още повече от царя ненавиждала Йоан 
и искала неговата смърт. Но Ирод се 
побоял да го убие, понеже знаел, че 
той е честен човек, когото целият народ 
уважавал и почитал за пророк.

Скоро след затварянето на Йоан Ирод 
празнувал рождения си ден и направил 
голямо угощение на велможите и начал-
ниците галилейски. На тоя празник 
дъщерята на Иродиада играла и така се 
понравила на царя, че той във възторг се 
заклел да й даде каквото пожелае – дори 
и половината си царство. Девойката не 
знаела какво да иска. Тя се посъветвала 
с майка си, която я подучила да поиска 
главата на Йоан Кръстител. Дъщерята 
дошла при царя и му казала: „Искам 
още сега да ми дадеш на блюдо главата 

на Йоан Кръстител!“ Ирод се натъжил 
твърде много, но поради клетвата не се 

решил да й откаже и пратил в тъмни-
цата да отсекат главата на Йоан. Донесли 
на блюдо главата на великия пророк, 
дали я на девойката, а тя я занесла на 
майка си, която от злоба избола с игла 
езика на Йоан.

Йоановите ученици погребали 
тялото на светия си учител в Сева-
стия, а Иродиада скрила главата му в 
Иродовия дворец. Съвестта, вероятно, 
мъчела Ирод, защото, когато до него 
дошли слухове за чудесата, извършвани 
от Спасителя, той казал: „Това е непре-
менно Йоан Кръстител, възкръснал от 
мъртвите, и затова чудеса се вършат от 
него.“ Мнозина казвали: „Това е Илия“; 
други „Някои от пророците“; но Ирод 
все повтарял: „Това е Йоан, комуто аз 
отсякох главата! Той е възкръснал от 
мъртвите“. Бедствия поразили Ирод, 
войската му била разбита от арабския 
цар Арета, баща на първата му жена. 
Той самият бил след това изпратен 
на заточение от римския император. 
И юдеите смятали тия бедствия като 
справедливо наказание за убиването на 
великия пророк.

Главата на св. Йоан Предтеча била 
взета след това от жената на Хуза, домо-
управителя на Ирод, една от ония 
жени, които вярно служели на Господа 
по време на Неговия земен живот. За 
да спаси от поругание светата глава на 
Предтеча, тя я положила в съд и я скрила 
на Елеонската планина. След известно 
време главата била намерена там от един 
свят мъж, който отново я скрил преди 
смъртта си. Намерена по времето на 
Константин Велики, тя била пренесена 
и скрита в една пещера до гр. Емеса. 
През V в. била пренесена в Халкидон, 
а по-късно – в Цариград и оттам – в 
Комана. Затова на 8 март / 24 февруари 
Църквата възпоменава първото и 
второто намиране на светата глава, а на 
7 юни / 25 май – третото, когато тя била 
пренесена в Цариград. 

Ето накратко как заради своите 
злодеяния са пострадали Ирод заедно 
с прелюбодейката и нейната дъщеря. 
Първоначално те били изпратени в 
галския град Лион, а после в испанския 
град Илерда, където Ирод завършил 
живота си в лишения и бедствия. Но 
преди да умре, той видял смъртта на 
дъщеря си, която танцувала на гощав-
ката. Това станало така. Веднъж през 
зимата тя пожелала да премине по 
някаква работа на другия бряг на 
река Сикорис. Когато вървяла, ледът 
се пропукал, тя паднала във водата и 
потънала до шия. По Божието право-
съдие ледът я стиснал така, че тялото 

Предстои ни прекрасният празн ик

Рождество на Пресвета Богородица

Твоето рождество, Богородице Дево,
Възвести радост на цялата вселена.

Така ще пее Църквата, възпявайки и 
възвестявайки рождения ден на Пресвета 
Богородица. Това е денят, в който се 
ражда Божията Майка, дар на света, 
крин на девството, откъснат от Божията 
градина и посаден на земята, за да разлее 
благоуханието на небесните добрини. Тя 
е избрана, за да послужи за изпълнение 
на Божия план - раждането на Христос 
и спасението на човечеството от греха. 
Чествана повече от херувимите, просла-
вена повече от серафимите, нейната 
святост пленява жадното за богоуподо-
бяване човешко сърце.

В сряда на 21/8 септември ни пред-
стои един от най-големите празници на 
Православната църква - Рождество Бого-
родично, от народа наричан Малка Бого-
родица. За царибродчани особена дата, 
тъй като честват храмовия си празник, 
а също така и празника на общината. 
Това е денят, в който е поставена стъл-
бата на сдобряването между човека и 
Бога и началото на нашето спасение. 
Празникът е първото събитие, свързано с 
Евангелието, и разказва за раждането на 
най-святата сред човеците – Дева Мария.

Църквата я нарича стълба, която 
съединява земята с небето. Тя изживя 
велика скръб в подножието на кръста, 
затова знае да утешава скърбящите. Тя 
видя наказанието над евреите и затова 
знае как да помага на немощните. Тя 
роди Спасител, Който ни избави от 
греховете и е ходатайка пред Него за 
опрощението ни. Църквата я възпява 
като ходатайка на тези, които не знаят 
как да измолят прощение, като навежда 
на обезнадеждените, пътеводителка на 
заблудените, небесна застъпница.

Пресветата Дева Мария се родила в 
Галилейския град Назарет от праведните 
Иоаким и Анна. Иоаким е от царски род 
- рода на Давид. Анна - от свещенически 
род - рода на Аарон. Нямали деца и се 
молили на Бога за рожба. 

На един голям празник Иоаким 
отишъл в Йерусалим да принесе жертва. 
Там бил упрекнат от първосвещеника, че 
бил недостоен като бездетен да принася 
дар на Бога. Наскърбен, той отишъл в 
имението си, дето били стадата му, и се 
предал на пост и молитва четирдесет 
дни. Анна, като узнала причината за 
незавръщането му, разтъжена, усилила 
молитвата си.

Господ изпълнил молбите им: благо-
вестникът на Божиите тайни Архангел 
Гавриил известил на Иоаким, че ще им 
се роди преблагословена дъщеря, чрез 
която ще се благословят всички земни 
племена и ще бъде дарувано спасението  
на целия свят. Също известил и на Анна 
и й казал да иде в Йерусалим и при 
„златните порти“ ще намери мъжа си, 
комуто също е известено това. Отишла, 
и точно там се срещнали и споделили 
радостта от ангеловото известие. 

Анна родила светата Девица, на 
която дали име Мариам (арамей-
ската форма на името Мария), което се 
тълкува „госпожа-надежда“. Родителите 
принесли жертва благодарствена, като 
помнели думите на Ангела. 

На всяко богослужение в църквата се 
прославя пресвета Дева Мария, която 
се удостоила да бъде майка на нашия 
Спасител Господ Исус Христос. Споме-
нават се с благословение и нейните роди-
тели Иоаким и Ана като богоотци, като 
праотци на Бога, явил се в човешка плът 
за спасението на цялото човечество. 

В Богородичния акатист четем, че тя е 
мост за спасението, трапеза на духовните 
блага, цвят на нетлението, врата, през 
която е минал Иисус Христос, колес-
ница на Оня, Който седи на херувимите, 
съкровищница на Божия промисъл, 
стълб на девството.

Светият Дух чрез Соломон казва: „Коя 
е тази, що блести като зората, хубава 
като луната, светла като слънцето?" 
(Песен на песните 6:10).

Тук Пресвета Богородица е наречена 
утринна зора и наистина, когато тя се 
ражда, духовният мрак на тогавашното 
време започва да се разпръсква. Така, 
както звездите сутрин изгасват при 
изгрев слънце, така изгасват и звездите 
на езическата философия, изкуство и 
наука при изгряването на Христа - духов-
ното Слънце, Което се предхожда от 
раждането на Пресвета Богородица.

Неизмеримо е величието на Пресвета 
Богородица. Тя свети като слънце, хубава 
е като луната, украсена е с доброде-
тели, с кротост, смирение, целомъдрие, 
доброта.

Нека прочее почитаме Пресвета Бого-
родица, да я търсим, като наша хода-
тайка и застъпница. Тя дава утеха при 
всяка скръб, дава надежда на обезнадеж-
дените, напълно ни разбира и помага.

Царибродчани нека да ви е честит 
най-светлият ви празник!

Подготви Д. Христова

й останало във водата, а главата - над 
леда. И както някога играла с нозете си 
по земята, така и сега безпомощно се 
мятала във водата, сякаш че танцувала, 
увличана от бързото течение на реката. 
Никой не можел да й помогне и окая-
ната висяла в това положение, докато 
острият лед не прерязал шията й. Мерз-
кият й труп, отнесен от течението под 
леда, не бил намерен, а главата й била 
донесена на Ирод и Иродиада, както 
някога главата на Предтечата, но отсе-
чена не от меч, а от леда. Така Божието 
правосъдие наказало танцьорката, която 
била виновна за отсичането на честната 
глава на свети Йоан. След това загинал 
беззаконният убиец Ирод заедно с 

Иродиада: според преданието те били 
погълнати живи от земята.

Нека да припомним, че във връзка 
с празника сред народа са разпростра-
нени поверия за това, че в деня на Отси-
чане главата на Предтечата не бива да се 
яде храна с кръгла форма или с червен 
цвят и да се използват остри, сечащи 
и режещи предмети… Обаче тези 
суеверия нямат никакво основание в 
традициите на Църквата и не трябва да 
им се придава никакво значение. 

Задачата на нас християните е да се 
опитаме да подражаваме на св. Йоан, без 
да се страхуваме, че ставаме неудобни за 
някои.

Подготви Д. Христова
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КУЛТУРА
Прояви на КХД „Цариброд” през лятото 

Смиловци, Охрид и Бабушница 
През това лято Културно-художе-

ственото дружество „Цариброд” и 
Народният оркестър към Центъра 
за култура в Цариброд участваха в 
няколко концертни прояви. На 27 юли 
бяха част от програмата на меропри-
ятието „Михолски срещи на селата” в 
с. Смиловци, последваха участия във 
фестивали в македонския град Охрид и в 
Бабушница. 

Фестивалът в Охрид бе с междуна-
роден характер, предвид, че участваха 
ансамбли от С. Македония, Сърбия, 
България, Гърция, Черна гора и Р. 
Сръбска. Официалното му название бе 
„Фолклорна картичка от Охрид”. КХД 
„Цариброд” се представи с първия 
ансамбъл, който изнесе шопски и танци 
от Лесковашко. По време на гостуването 
си в Охрид царибродчани обиколиха 
историческите забележителности на 
този град и околията му. 

Проявата в Бабущница се наричаше 
„Лужнишки музикален фестивал” 

(ЛУФЕС). Там царибродчани също 
участваха със първия ансамбъл и се пред-
ставиха със същите хореографии, както и 
в Охрид. Освен царибродския в проявата 
участваха и ансамбли от града домакин, 
Пирот, Лесковац, Вреоци и Гаджин хан. 

Б. Димитров 

1400 свободни 
места във 
факултетите 
на Нишкия 
университет

За втория етап на класиране в 14-те 
факултета на университета в Ниш има 
около 1400 свободни места. Според 
думите на заместник-ректора проф. 
Властимир Николич 635 от тях ще 
бъдат  финансирани от бюджета.

-Най-много свободни места, над 200, 
са останали в учебните групи на Приро-
до-математическия факултет в Ниш, 
места има и в Педагогическия факултет 
във Враня, Технологическия факултет 
в Лесковац, Факултета по земеделие 
в Крушевац, Медицинския факултет, 
Машинния  и Електронния факултет, 
каза той.

Тази година Нишкият университет 
предложи общо 4589 места на бъде-
щите първокурсници. Най-много 
студенти се записаха във Философския, 
Електронния и Стопанския факултети.

В Нишкия университет се учат почти 
30 000 студенти.

С. Бойкова

Танцовият ансамбъл към Културния център 

„Босилеград”  
гостува в Парачин и Бор 

Първият танцов състав към босиле-
градския Културен център миналата 
седмица участва във фолклорните фести-
вали в Парачин и Бор.

На Шестия международен фолклорен 
фестивал „Шири коло около“ в Парачин, 
който продължи три дни, нашите фолк-
лористи, под ръководството на хоре-
ографа Саша Радованов, участваха в 
концертите на откритите сцени в Аква 
етно селото Столово, в село Давидовац 

и на централния площад в центъра на 
Парачин пред паметника на Бранко 
Кръсманович. Босилерадските танцьори 
участваха и в дефилетата из централните 
улици на Парачин и в селата Столово и 
Давидовац. Мероприятието е с ревиален 
характер, а организатор бе Културно-ху-
дожественото дружество „Абрашевич“ 
под егидата на Община Парачин.

От Парачин нашият танцов ансамбъл 
замина за Бор, където взе участие в 

„Събора на народното творчество“ в 
Слатина, който имаше състезателен 
характер. 

Босилеградската танцьорка Екате-
рина Милановa, ученичка в първи клас в 
тукашната Гимназия, се окичи с титлата 
„Красавица на събора“, а танцовият ни 
ансамбъл спечели наградата за „най-рит-
мично изпълнение на хореографията и 
изключително представяне на народните 
обичаи и фолклора на родния си край“.  

По време на престоя си в Бор боси-
леградските танцьори пребивавали в 
Студентския център в града. Техния 
транспорт подсигури Община Босиле-
град. 

П.Л.Р. 

Изложба в галерията „Методи Мето Петров” 

Експонираха трима млади 
художници от Белград 

Oфициалното название на проявата 
бе „Подбери мястото” 

В Художествената галерия „Методи 
Мето Петров” в Цариброд неотдавна бе 
открита изложба от творби на трима 
млади художници от Белград – Даниела 
Анджелкович, Саня Томашевич и 
Миодраг Варгич. 

Всеки в своята област, художниците се 
интересуват от най-интимните въпроси 
на човека: автентичността – дали можем 
да стигнем до нея, с какво се идентифи-
цираме, колко ни е труден собствения 
„cover photo”, възможно ли е и какво 
е това интимно пространство, в което 
човек трябва да се укрие и да се вслуша 
в собствената съдба, дали и колко сме 
подготвени за промяна, която предо-
ставя прочистване и пр. 

Солидарността, размяната и диалогът 
са нишките, които свързват авторите, 
които предимно в ателиетата си, а след 

това и в галериите, примиряват вечната 
нужда за установяване на съвмесност и 
взаимна комуникация. 

Даниела Анджелкович е с маги-
стърски труд от Факултета по изобрази-
телно изкуство в Белград, специалност 
скулптура. Член е на УЛУС от 2004 г. и 
е със статус на самостоятелен художник. 
През 2016 г. е участвала в пленера „Пога-
новски манастир”. 

Саня Томашевич се е дипломирала 
във Факултета на приложните изку-
ства, специалност скултпура. От 2006 г. 
е член на УЛУС. И тя е самостоятелен 
художник. 

Миодраг Варгич се е сдобил с маги-
стърска степен в отдела за скулптура 
към Факултета по изобразително изку-
ство в Белград. И той е самостоятелен 
художник, а член е на УЛУС от 2004 г. 

Б. Димитров 

За отбелязване е... 

„Галия” 
гостува в 
Цариброд 

За отбелязване е, че това лято в Цари-
брод гостува една от най-добрите рок 
банди в Сърбия и бивша Югославия - 
„Галия”. Концертът бе изнесен в рамките 
на мероприятието Турнир по футбол на 
малки врата. Традиция е в рамките на 
тази спортна проява да гостува някоя 
известна поп или рок банда. 

Какво да се каже още? Прекрасен 
концерт на рокаджиите от Ниш, на 
който присъстваха голям брой посе-
тители. Бандата е сформирана преди 
повече от 40 години в Ниш, в нея са се 
проявявали няколко десетки музиканти, 
но стожерите винаги са били братята 
Милосавлевич – Ненад и Предраг. 
Първият предимно като композитор и 
певец, а втория – като автор на песните. 

Царибродчани имаха късмета да 
гледат бандата напълно безплатно и да 
чуят известните им хитове, залегнали 
в антологията на сръбската и ексюгос-
лавска рок сцена. 

Б. Димитров
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До водопада „Скок” в с. Сенокос  
Уредена пътеката... 

От Туристическата организация 
„Цариброд” съобщиха, че през лятото 
са уредили пътеката с дължина около 
500 метра до водопадa „Скок”, който се 
намира в мерата на старопланинското 
село Сенокос. 

На определен участък от пътеката е 

поставено въже за безопасност на посе-
тителите, а поставени са и информаци-
онни табели и пътепоказатели не само 
за водопада, но и за останалите туристи-
чески забележителности в Сенокошко. 

Б. Димитров

Водоравно: 1. Сръбско мъжко име. 5. Името 
на президента на Черна гора. 9. Представител 
на поробена класа от земеделското население 
в древна Спарта. 10. Мъжка рожба. 11. 
Нефтена индустрия на Сърбия (съкр.). 14. 
12 и 15 буква. 15. Еленко Янков (иниц.). 16. 
Положителен отговор. 17. Обединени нации 
(съкр.). 19. Марка американски автомобили. 
23. Дебела тояга за бой. 25. Регистрационен 
знак за Пирот. 27. Столицата на Мароко. 29. 
Певчески глас. 30. Възклицание в корида. 31. 
Смола, разредена с разтворител за лакировка. 
32. Блато. 33. Две същи гласни. 34. Името на 
американския артист от миналото Марвин. 
36. Машина-човек. 39. Песен за възхвала. 41. 
Отсъствие на война. 42. Малкото на кокошка. 
44. Английско женско име. 45. Европейска 
страна. 

Отвесно :  1 .  Най - големият  град  в 
американския щат Минесота. 2. Мъжко име. 
3. Диво животно с широки разклонени рога. 
4. Кон (поет.). 6. 9 и 18 буква. 7. Град във 
Франция. 8. Звукоподражание. 12. Фамилното 
име на най-добрия испански тенисист на 
всички времена (Рафаел). 13. Който е без 
обувки и чорапи. 16. Дарено нещо, подарък. 
18. Френски тенисист от миналото (Яник). 20. 
Река в Сърбия. 21. Която проявява лакомство. 
22. Ана Томова (иниц.). 24. Английският 
акроним за Организацията за освобождение 
на Палестина. 26. Съюз за изреждане на 
възможности. 28. Позиция в шахматната игра. 
32. Името на някогашния гуверньор на НБС 
Удовички. 35. Остров в река. 37. 2 и 9 буква. 
38. Драг (син.). 39. Единица за електрическо 
съпротивление. 40. 1 и 14 буква. 42. Петър 
Андонов (иниц.). 43. 12 и 9 буква. 
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В босилеградската Гимназия 

41 ученици в първи клас 
В първи клас в Гимназията в Боси-

леград за учебната 2022/2023 година са 
записани 41 ученици - 6 в паралелката, в 
която обучението се провежда изцяло на 
майчин български език, и 35 в две пара-
лелки с обучение на сръбски език.

Директорът на училището Владимир 
Григоров съобщи, че първоначално 
е било определно в първи клас да 
има само две паралелки - по една на 
български и на сръбски език, обаче 
Министерството на образованието, 
науката и технологичното развитие 
допълнително е разрешило откриването 
на още една паралелка с обучение на 
сръбски език. Решението е взето поради 
факта, че за обучение на сръбски език са 
се определили 35 първокласници, което 

е с 5 повече от предвидения максимален 
брой ученици в една паралелка.  

Той уточни, че през настоящата 
учебна година в училището се учат 
общо 154 ученици в 11 паралелки. В 
първи, трети и четвърти клас има по 3 
паралелки - по една на български език 
и по две с обучение на сръбски език, а 
единствено във втори клас има само две 
паралелки - по една на български и на 
сръбски език. 

Григоров каза, че обучението се 
провежда изцяло присъствено и изрази 
надежда пандемията от ковид 19 да спре 
и така да остане през цялата учебна 
година.  

П.Л.Р. В детската градина в Босилеград

В предучилищния курс 
са записани 40 деца

В предучилищния курс за учеб-
ната 2022/2023 година в Босилеградска 
община са записани общо 40 деца - 29 
ще се учат в Детската градина „Детска 
радост“ в града, 8 в подведомствената 
паралелка в село Райчиловци, докато по 
едно дете ще се учи в училищата в Долна 
Любата, Рикачево и Мусул. И този път в 
началото на новата учебна година кметът 
Владимир Захариев и председателят на 
НС на българското малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков връчиха учебни пома-
гала и книжки на всички бъдещи първо-
класници.

Поради реконструкцията и изгражда-
нето на нови обекти на детската градина 
в града обучението за децата в предучи-
лищния курс се провежда в две класни 
стаи в обекта на основното училище, а 
малчуганите от 3 до 5-годишна възраст са 
поместени в сградата на Културния дом. 

„Учебната програма за децата от 
предучилищния курс от 1-ви септември 
се провежда под название „Години на 
подем“, която включва учебни занятия 
всеки делничен ден от 6 до 15 часа, 
вместо до 12 ч, както беше до миналата 
учебна година“, заяви Марина Спасова, 
директор на детската градина „Детска 
радост” в Босилеград. 

Тя посочи, че услугите на детската 
градина и тази година ще ползват триде-
сетина малчугани на възраст от 3 до 5 
години и половина, за които също е орга-
низиран целодневен престой от 6 до 15 
часа. 

В рамките на Детската градина 
„Детска радост” работи и детският кът 
в Културния дом, който е на разполо-
жение на малчуганите всеки делничен 
ден от 7 до 19 часа.  

П.Л.Р.
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Възпоменание 
На 21 август се навръшиха ДВАДЕСЕТ И ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил баща 

КИРИЛ ПЕТРОВ 

, а на 20 септември ще се навършат СЕДЕМ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка 

ПАВЛИНА ПЕТРОВА 
и двамата учители от Димитровград

Мили родители изминаха много години, 
но вие продължавате да живеетe в нашите 

сърца. 
Почивайте в мир! 

Вашите дъщери Дана и Злата със семействата 
си

Тъжен помен
В събота на 24 септември ще се навършат 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 

миналата ни съпруга, майка и баба 

СЛАВИЦА СТАНЧЕВА 
от Димитровград 

На този ден в 11 часа ще отслужим панихида на 
местните гробища. Каним близки и роднини да 

ни придружат. 
Мила наша Славица няма да те забравим никога! 

Ти вечно ще живееш в нашите сърца! 
Поклон пред паметта ти! 

In memoriam

Георги Павлов 
(1949-2022) 

Между двата броя на „Ново Брат-
ство” ни напусна Георги Павлов. Добър, 
почтен, умен човек... Интелектуалец. 
Завършил бе дефектология в Нишкия 
университет, след което останал да живее 
и работи в този град. Бил е управител в 
тамошния Поправителен дом, след което 
е работил в клон на Центърa за социални 
грижи. В Ниш си бе създал и семейство, 
от което има една дъщеря. 

След пенсионирането си Георги се 
завърна в родния град. Тук, на улица 
„Елин Пелин” си имаше къщичка, 
живееше си спокоен живот, общуваше 
със старите си другари Спас Шошея, 
Миле Фора и редица други. Съдаваше се 
впечатление, че едва ли има по-щастлив 
човек от него. 

Аз съм много по-малък от него. 
Можеше баща да ми бъде. Преди да се 
завърне в Цариброд го познавах бегло. 
Спомнях си, че някогашният редактор в 
списанията „Мост” и „Другарче” Денко 
Рангелов често го водеше на литературни 
прояви за  деца и го представяше почти 
като атракция – Георги беше водолаз. 
За децата беше „интересен лик” именно 
като такъв. Обичаха да го слушат, когато 
им говореше за преключенията му като 
водолаз – къде все се е гмуркал, какво е 
виждал във водата, кого е спасявал... И 
на мен ми беше интересно да го слушам. 
Говореше спокойно, смислено, силно 

синтезирано... Беше хубав, строен, силен 
човек. 

С идването му в родния град у него 
някак се получи допълнителна свежест. 
Именно един такъв човек липсваше 
тук. Разбран, комуникативен, умен... По 
време на една среща с него ми съобщи, 
че е кръводарител и, както подчерта, 
доколкото съм заинтересован, от него 
бих можал да взема интерю по темата. 
Уговорихме среща и когато започнахме 
разговора разбрах, че той всъщност 
е представител на нашето българско 
малцинство, който най-много пъти е 
дарил кръв – ако не се лъжа, някъде 
около 115 пъти. Всичките са официални, 
съответно регистрирани в подходящи 
книжки. Георги беше нашият рекордьор 
в тази хуманна дейност. 

Виждахме се в Клуба на пенсионерите, 
на театрални представления, на откри-
вания на изложби в местната галерия... 
Георги беше голям любител на изку-
ството. 

На Христина Нина Александрова, 
собственичка на царибродския магазин 
„Дъха на традицията”, Георги беше 
вуйчо. Именно в този магазин му оставях 
по един екземпляр на „Ново Братство”, 
тъй като Георги обичаше да чете вест-
ника ни и често ме предупреждаваше: 
„Недей случайно да забравиш да ми 
оставиш вестник!” Симпатично ми беше, 
когато Нина му викаше „вуйчо, вуйчо”, 
така че веднъж реших да го попитам: 
„Искаш ли и на мен да ми бъдеш вуйчо? 
Аз имах трима вуйчовци, но всичките 
починаха. Бих искал отново да си имам 
вуйчо. Ако на толкова много хора си 
помогнал, дарявайки им кръв, защо 
тогава и на мен не би помогнал, ставайки 
ми вуйчо!” Отговора на Георги беше: 
„Няма проблем, ще ти бъда вуйчо.” 
Оттогава аз на наго му се обръщах с 
вуйчо, а той на мен с вуйчино (сръб. 
уйкино). 

Преди няколко месеца, по време 
екскурзия на местната пенсионерска 
организация в Белград, Георги получи 
силен мозъчен инсулт. Оттогава допреди 
някой ден продължи борбата му за 
живот, която за съжаление загуби. 

Погребан бе в царибродските 
гробища миналата неделя. 

Лека ти пръст, вуйчо! 
Б. Димитров

In memoriam

Ангел Димитров 
журналист в пенсия от Цариброд 

(1941-2022)

Някои ще кажат, че е бил доайен на 
журналистиката в Цариброд, а аз...? Със 
сигурност няма да сгреша, доколкото 
оценя, че беше добър журналист. Ангел 
Димитров, когото приятелите му викаха 
Агето, почина тези дни на 81-годишна 
възраст. Беше дългогодишен журна-
лист на в-к „Братство”, а след това и на 
предаването за българското малцин-
ство в бивша Югославия „Телевизионен 
журнал”. В края на журналистическата 
си кариера бе редактор в РТ „Цариброд”. 

Аз не помня, но по-възрастните цари-
бродчани говориха, че на младини е бил 
добър футболист, като се е подвизавал в 
местния „Балкански”. 

Журналистиката за него сякаш бе 
огромна част от живота, от битието му. 
Сякаш заемаше първото място. Забеля-
зваше се, че професията си практикува 
с голяма страст. Беше почти като учител 
на младото поколение царибродски 
журналисти, които започнаха да се 
занимават с тази нелека професия през 
средата на 90-те години на миналия век 
в местните електронни медии. Мисля, 
че имаха възможност да научат много 
от него, тъй като той изключително 
добре навлизаше в тънкостите на профе-
сията, съответно добре познаваше „този 
занаят”. 

Спомням си, че като работещ в РТ 
„Цариброд” правеше отлични телеви-
зионни репортажи за царибродските 
села и други събития, които от време на 
време публикуваше и във в-к „Братство”. 
Знаеше да похвали щедро всеки колега, 
който напише добър журналистически 
текст, но и да разкритикува остро всеки, 
който при списването на текста не е 
вложил достатъчно труд и енергия. 

Ангел Димитров бе погребан в цари-
бродските гробища. 

Б. Димитров

Опечалени: съпругът Тошко, дъщерята Десанка със семейството си, 
сестрата Ана със семейството си, останалите роднини и приятели

Царибродско  Спортно лято 2022
58-ми турнир по фитбол на малки врата 

Победител „Стоварище Стоянович“
Във финалната среща на традиционния 

фудболен турнир в Цариброд тази година 
победители станаха футболистите на 
„Стоварище Стоянович“ от Пирот, които 
във финалния мач след дузпи победиха 
домашния отбор на „Хотел Сакс Балкан“.

За най-добър играч бе провъзгласен 
Бранислав Пешич, а за най-добър вратар - 
Бранислав Петрович, и двамата от състава 
на победителите.

Под патронажа на Община Цариброд 
организатори на спортната проява бяха 
Туристическата организация „Цариброд“ и 
Спортният съюз „Цариброд“.

26-и Международен турнир по скокове 
JUMP 2022

Победител Ангелина Топич
С прескочените 186 центиметра в 

дисциплина висок скок Ангелина Топич от  
Белградския клуб по лека атлетика „Топ 

Джъмп“ бе провъзгласена за най-добър 
състезател на традиционния турнир по 
скокове JUMP 2022 в Цариброд, втора 
е Габриела Петрова от Пловдивския 
„Локомотив“, която е победител в тройния 
скок.

Седемнадесетгодишната изгряваща 
звезда на сръбската и световна лека 
атлетика Ангелина Топич тази година стана 
европейска шампионка при кадетките (до 
18 години), а след турнира в Цариброд и 
световна вицешампионка при юношите 
в Колумбия и трета на Европейското 
првенство за жени в Мюнхен.

И тази година организатор на турнира 
JUMP в Цариброд бе Клубът по лека 
атлетика „Балкан“, а промотьор бе 
световноизвесният лекоатлет Драгутин 
Топич. За първи път в едно състезание 
участва и по-малката дъщеря на Драгутин, 
десетгодишната София Топич, която стана 
втора при децата в дисциплина висок скок.

А. М.
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 [ Трябва да искаш и смееш – да стигнеш и избягаш, за да успееш.
 [ Не всеки камък е камъка на мъдростта.
 [ Третата страна на медала е надгробният паметник.
 [ Не забравяйте онова, което никога не сте искали да запомните.
 [ Всяка врата се отварят, зависимо кой и с какво чука.
 [ За съжаление само здрави мисли никога 

не се разрастват като епидемия.
 [ Показа своя негатив. Какъв ли е тогава оригинала му!

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Хора и животни

И кучетата възприемат 
поведението на 
стопаните си

След отравянето на всички кучета в 
село Долна Лисина през 1955 г. с цел 
предотвратяване на разпространяването 
на смъртоносната болест бяс, вследствие 
на която почина Стоимен Илиев, хората 
започнаха да си търсят нови кучета. 
По това време домакинство без куче 
беше като без чифт волове или без кон. 
Такъв бе случая и с братята Раденко и 
Славча от махала „Габриче“, разполо-
жена в подножието на Гложка планина, 
наричана Бусилица. Те отишли в село 
Милевци, където намерили две малки 
кучета - близнаци от породата шарпла-
нинци. Били пленени от разкошната им 
хубост, пъргавост и привързаност към 
стопанина им, но собственикът им отна-
чало не бил съгласен да ги даде, обаче 
когато му предложили висока цена, 
направили пазарлъка. 

Връщайки се у дома, те носели куче-
тата и непрекъснато ги милвали и целу-
вали. Още по пътя братята се разбрали 
кутрето на Раденко (с бяла козина около 
шията) да нарекат Гривча, а това на 
Славча да се нарича Боби. Тези домаши 
любимци им били необходими да пазят 
имота им и овцете и да ги уведомяват 
за идването на непознати гости, сиреч 
да бъдат пазачи на домакинствата им. 
Когато пристигнали у дома в простран-

ната си къща с два входа, разделящи 
помещенията на двете семейства, които 
заедно живеели тук, братята се наели 
да построят хубава и уютна къщичка за 
кучетата, в която да живеят заедно. Дого-
ворили се и взаимно да хранят Гривча и 
Боби - единия ден едното семейство, а на 
другия - другото. 

И така започнал живота на двете 
кучета в новата среда. Двете семейства 
много се грижили за тях и ги обсипвали 
с любов. Щедро ги хранили, а те бързо 
раснали. Ставали  все по-хубави и 
пленявали всеки минувaч, а същевре-
менно били и заплаха за лисиците и за 
вълците. За съжаление, както често се 
случва в живота, съпругите на братята 
един ден се скарали за дребни неща, а 
крамолата пренесли и на мъжете си. 
Етървите взаимно обвинявали съпру-
зите, че били виновни за някакви 
безсмислици. Като резултат на  кавгите 
те поискали веднага да си направят делба 
на нивите и ливадите, наследени от 
свекъра. Братята дълго оказвали съпро-
тива това да направят, знаейки, че няма 
да мине без последствия. Те поддържали 
братската си любов още от детство - 
заедно пасели овцете и говедата в полите 
на Бусилица и на пладне ги закарвали на 
водопоя във Върла вода и тук обядвали, 

разделяйки си и последния залък хляб. 
И както обикновено става в живота, 
последната дума винаги е на жената. 
Накрая братята приели иска на съпру-
гите си и извършили делбата. Първото, 
което разделили, били кучетата. Поме-
стили ги в отделни къщички и всеки 
започнал да храни своето. Наведнъж 
станало нещо необикновено - Гривчо и 
Боби престанали да другаруват и да си 
играят помежду си, а дори започнали 

и да ръмжат един срещу друг. Омра-
зата между семействата нараствала, а 
същевремено се пренасяла и на кучетата 
близнаци. 

Ненадейно обаче Раденко се разболял 
от сърдечна болест. Едно утро пред входа 
на семейната им къща Славчо видял 
неподвижното тяло на брат си. Сърдеч-
ният удар бил фатален. С голяма болка 
и жесток плач, който отеквал в махалата, 
Славчо прегърнал брат си. Безуспешно 
се опитвал да го съживи. И двете етърви 
започнали да плачат, да се прегръщат и 
да си говорят помежду си. 

Като че ли и кучето Гривча разбрало, 
че е останало без стопанина си и започ-

нало да вие. На погребението и Гривча 
изпратил своя стопанин Раденко до 
вечния му дом, а при завръщане направо 
отишъл в къщичката на близнака си 
Боби. Започнали отново да въртят опаш-
ките си и да се ближат. Няколко дни 
подир това Гривча спрял да взима храна, 
започнал рязко да отслабва и изчезнал 
безследно. Стопанката безуспешно го 
чакала и търсела. След това изчезнал 
и Боби. Някои го видели как прекосил 
реката и се отправил към полите на 
Рода, отсреща на махала „Селище“. 
Сетне един пастир от махалата разказал, 
че под една бука видял голямо мъртво 
куче, а след това до него дошло друго 
голямо куче, което издавало рязък 
продължителен писък. Това бил Боби, 
който намерил брат си по следите му 
и го оплаквал жално. Подир известно 
време Боби се завърнал у дома тъжен и 
със свита глава. Не за дълго време след 
това станала още една трагедия. Славча 
карал с воловете си пълни кола със сено 
от ливадата в Бусилица. Жена му  била 
пред воловете, а той подпирал сеното 
да не се превърне. За нещастие на един 
завой колата се прекатурила и той 
паднал под нея, притиснат от големия 
товар. Жена му безуспешно се опитвала 
да му помогне и да го избави, а наблизо 
нямало хора да притекат на помощ. Така 
Славчо издъхнал на място. 

Когато съседите носели мъртвото тяло 
на Славчо у дома му, Боби започнал да 
вие с необикновен пищящ глас. И той 
изпратил на погребението обичания 
си стопанин. Винаги, когато близките 
на Славчо извършвали панихиди, 
Боби ги придружавал. Обаче наведъж 
започнал да отслабва, все по-малко ял и 
с тъжни очи оглеждал, дали отнякъде ще 
дойде Славчо. Един ден Боби изчезнал 
безследно. Когато на Задушница съпру-
гата на Славчо дошла да посети гроба му, 
до него намерила неподвижното тяло на 
Боби. Бил мъртав от дни. После го погре-
бала до гроба на съпруга си. 

И така приключила трагичната одисея 
на двамата братя Раднко и Славча и на 
любимите им кучета Гривча и Боби. 
След всичко между етървите вече нямало 
никакви караници. Те заедно оплак-
вали съпрузите си и двете кучета, които 
били взаимна закрила на  домовете им. 
Тъгата им продължила все до дълбока 
старост, когато една след друга заминали 
в отвъдния свят.

Вене Велинов, бивш
журналист на в-к „Братство


