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Вестникът излиза с финансова подкрепа на Министерството на държавната ад-
министрация и местното самоуправление, благодарение на спечеления проект 
„Използвай мостa”. Проектът се финасира от Бюджетния фонд за националните 
малцинства за програми и проекти от областта на културата за 2019 г. -  договор 
№: 401-00-00386/2019-28/303, стр. 10.
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ИНТЕГРИРА МУЛТИКУЛТУРАЛНОТО РАЗВИТИЕ МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ
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Подкрепете нашата листа под номер 1 за местните 
избори в Босилеград „Владимир Захарийев - Това сме 

ние - Александър Вучич - За нашите деца”
 и 

кандидатската листа „Александър Вучич - За нашите 
деца“ под номер 1 на парламентарните избори. 

„ВЛАДИМИР ЗАХАРИЙЕВ - ТОВА 
СМЕ НИЕ - АЛЕКСАНДЪР ВУЧИЧ 

- ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

Шест листи за местните избори в 
Царибродско, 8 393-ма избиратели 
Нужно ли беше преустановяването на 
ФТО в Поща-Телеком в Цариброд?

Връчени дипломите на 
зрелостниците 

Oткрит Научно-технологичен 
парк в Ниш
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В навечерието на парламентарните и местните избори в Босилеград 

Извършени подготовки 
за провеждане на 
изборите 

7 606 пълнолетни граждани на Боси-
леградска община имат правото да 
гласуват на предстоящите парламен-
тарни и местни избори, насрочени за 21 
юни.

В „надпреварата“ за 31 съветнически 
места в местния парламент ще участват 
две кандидатски листи. Под номер 1 е 
листата „Владимир Захарийев - Това 
сме ние - Александър Вучич - За нашите 
деца”, водена от кмета Владимир Заха-
рийев, а под номер 2 е листата „Д-р 
Воислав Шешел Сръбска радикална 
партия”, чийто водач е Владко Стойнев.  
Кандидатската листа „Владимир Заха-
рийев - Това сме ние - Александър 
Вучич - За нашите деца” наброява 31 
кандидати, докато листата „Д-р Воислав 
Шешел Сръбска радикална партия” е 
съставена от 11 кандидати. 

Председателят на Общинската изби-
рателна комисия Миодраг Якимов заяви, 
че комисията е извършила всички необ-
ходими организационно-технически 
подготовки за успешно провеждане на 
предстоящите парламентарни и местни 
избори. Той изтъкна, че своя вот гласопо-
давателите в нашата община ще могат да 
упражнят в 31 избирателни секции - 4 от 
които ще са в Босилеград, 2 в село Райчи-
ловци и 25 в останалите села в общината. 

Якимов добави, че тези дни ще бъдат 
отпечатани и избирателните бюлетини, 
които ще са двуезични - на сръбски и на 
български език.

ОИК сформира и постоянните 
състави на шестчленните секционни 
избирателни комисии,  в чийто състав са 
предесдател, зам-председател и по двама 
членове и заместници. В постоянните 
състави на комисиите са представители 
на парламентарните групи в републи-
канското Народно събрание и представи-
тели на съветническите групи в местния 
парламент, а броят им е определен съот-
ветно броя на депутатите и съветниците 
в парламентите. 

Освен от членовете в постоянния 
състав на секционните избирателни 
комисии, изборния процес ще бъде 
контролиран и от членовете на секцион-
ните комисии в разширен състав, пред-
ложени от представителите на партиите 
и коалициите, които участват в изборите. 
Якимов посочи, че повечето кандидатски 
листи, които ще участват в парламен-
тарните избори, са предложили по 
един член и заместник-член в състава 
на всичките 31 секционни избирателни 
комисии.

П.Л.Р.

Община Босилеград подписа 
договор за реализация на проекта 
за LED улично осветление 
От името на Община Босилеград 

кметът Владимир Захарийев 
подписа с министъра на държавната 
администрация и местното самоуправ-
ление Бранко Ружич договор за  реали-
зация на проекта „Подмяна на съще-
ствуващите електрически крушки с LED 
лампи“. Стойността на проекта е 33 
милиона 752 хиляди и 89 динара. 75% от 
общата сума за реализацията му осигу-
рява Министерството на държавната 
администрация и местното самоуправ-
ление, а останалите 15% ще бъдат отпус-
нати от общинската хазна. 

Проекта за цялостна подмяна на 
съществуващите електрически крушки 
за улично осветление с LED лампи общи-
ната е спечелила в рамките на Програ-
мата „Партньорство за местно развитие“, 
която съвместно реализират Република 
Сърбия и Европейската инвестиционна 
банка. 

Кметът Владимир Захарийев изрази 

голямо удоволствие, че общината е 
спечелила този проект и изтъкна, че в 
бъдеще разходите на общинския бюджет 
за улично осветление ще са далеч 
по-малки, а същевременно с монтира-
нето на нови LED лампи осветлението 
ще бъде много по-качествено.

Координаторът на проекта и член на 
Общинския съвет Даниел Зарев подчер-
тава, че проектът е спечелен благода-
рение на огромните усилия и ангажи-
рането на общинското ръководство и 
доброто им сътрудничество с Програ-
мата на ООН за развитие (УНДП) и 
Министерството на държавната адми-
нистрация и местното самоуправление. 
Той изтъкна, че проектът са изготвили с 
подкрепа на УНДП, след което са канди-
датствали в конкурса при Министер-
ството на държавната администрация и 
местно самоуправление.  

П.Л.Р.
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КАНДИДАТСКАТА 
ЛИСТА „ВЛАДИМИР 
ЗАХАРИЙЕВ - 
ТОВА СМЕ НИЕ 
- АЛЕКСАНДЪР 
ВУЧИЧ - ЗА НАШИТЕ 
ДЕЦА”:

1. Владимир Захарийев,
2. Стефан Стойков, 
3. Славчо Владимиров,
4. Иван Йорданов,
5. Д-р Лиляна Василова,
6. Д-р Крум Накев,
7. Саша Миланов,
8. Д-р Драгана Димитров,
9. Роза Стойименов,
10. Новица Здравков,
11. Александар  

 Александров,
12. Горян Миланов, 
13. Миряна Димитрова, 
14. Симка Джонев,
15. Ясна Костов, 
16. Методи Чипев,
17. Васко Георгийев, 
18. Лидия Новков,
19. Биляна Стаменов,
20. Владимир Младенов, 
21. Небойша Стойнев, 
22. Тасе Илийев, 
23. Сашо Арсов, 
24. Светлана Владимиров,
25. Владица Манасийев, 
26. Зоран Станойков, 
27. Славица Христов,
28. Златка Стоичкова, 
29. Биляна Стоименова,
30. Славолюб Иванов, 
31. Денча Спасов.  

Това не е 
официалния 
редослед на 
кандидатите в 
листата.

Предизборно послание към 
гражданите на Босилеградска 
община:

През всички тези години ние 
полагахме усилия и печелихме 
вашето доверие предоставяйки 
ви безплатни услуги за запи-
сване в университети, канди-
датстване за двойно граждан-
ство, лечение във ВМА, подо-
бряване на инфраструктурата. 

Вашите проблеми бяха нашата 
ежедневна задача. И когато 
нещо не беше по силите ни, 
правихме всичко възможно да 
изнамериме решение, отва-
ряйки врати и търсейки помощ 
навсякъде.

Ние сме живи хора! Може 
би сме направили грешка в 
стремежите и усилията си да 
намерим решение за пробле-
мите.

Ние живеехме като вас и 
работихме усилено заедно. 
Молим Ви да ни подкрепите 
и този път, за да можем да 
продължим да работим по 
приключването на започна-
тото, да работим върху нови 
проекти и дейности с които да 
създаваме условия за по-добър 
живот за всички НАС. 

И в пожари, и в наводнения, 
и в ковида, и където и да беше 

необходимо, бяхме с вас дено-
нощно!

Подкрепете нашата листа  
под номер 1 на местните 
избори „Владимир Захарийев 
- Това сме ние - Александър 
Вучич - За нашите деца” и 
кандидатската листа „Алек-
сандър Вучич - За нашите деца“ 
под номер 1 на парламентар-
ните избори.

П.Л.Р.
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НАЛЕД  предостави пакети с лакомства 
за малчуганите в Босилеград
Националният алианс за местно 

икономическо развитие – НАЛЕД, 
по инициатива на общинското ръко-
водство в Босилеград предостави около 
250 пакета с лакомства за всички малчу-
гани от общината, родени в периода от 
2015 до 2020 г. Стойността на пакетите 
е 250 000 динара.  Oбщина Босилеград 
вече три години е член в Националния 
алианс за местно икономическо развитие 
- НАЛЕД.

Пакетите на децата и родителите им 
връчиха кметът Владимир Захарийев 
и координаторът по проекта Даниел 

Зарев, а инициативата бе организирана 
със съдействието на Общинската органи-
зация на Червения кръст в Босилеград.

«Изключително сме доволни, че 
НАЛЕД уважи нашата работа и грижата 
за гражданите по време на извънредното 
положение и като един вид подкрепа в 
борбата срещу COVID - 19 ни предостави 
пакети с лакомства, с които зарадвахме 
най-малките”, каза Захарийев.

За родителите, които не са могли да 
превземат пакетите на място, те са в сгра-
дата на общината.

П.Л.Р.

Избори 2020 г. 
Между двата броя на „Ново Братство” 

проследихме две пресконференции на 
Демократическата партия на българите, 
на които говори лидерът й Небойша 
Иванов. От програмата на партията за 
периода 2020-2024 г. на пръвата среща с 
журналистите Иванов сподели следните 
й стремежи: В Цариброд да се открие 
клон на някой факултет, в който да се 
обучават кадри за информационните 
технологии; даване на т. нар. стартъп 
крeдити при изгодни условия за задвиж-
ване на бизнес в областта на информа-
ционния сектор; установяване на силен 
и безплатен за населението Интернет; 
инсталиране на автоматична станция 
за измерване качеството на въздуха в 
реалното време (онлайн); абсолютна 
забрана на употреба на пластмасови 
пликчета в общината с цел запазване на 
околната среда; изграждане на станция 
за зареждане на батериите за електрон-
ните автомобили, които, както оцени 
водачът на ДПБ, до няколко години ще 
ги има много; субсидиране на членския 
внос, който заплащат местните ловци 
и рибари (ще плащат само 50 на сто от 
реалната му стойност), тъй като, както 
каза Иванов, те са важни за сферата на 
защитата на околната среда; организи-

ране на излети за ловците и рибарите 
(или както той се изрази, „организирано 
пребиваване в природата”); съфинан-
сиране на начинания за уреждане на 
фасадите и подобряване на енергийната 
ефективност, както на сградите, които са 
публична собственост, така и на частните 
жилищни обекти; поставяне на соларни 
пана на всички публични сгради и др. 

На втората пресконференция Иванов 
говори предимно за всеки един от канди-
дат-съветниците поотделно. Каза, че 
дори 10 на сто от тях са с висше обра-
зование, че всичките са достойнствени, 
смели, независими хора, които са се 
реализирали, съответно, отчели пости-
жения в професиите си и са добри дома-
кини. Добави, че най-старият канди-
дат-съветник е на 69, а най-младият – на 
25 години. Средната възраст на всичките 
е около 47 години. 

„Зад листата „Демократическа партия 
на българите” – Небойша Иванов, е 
партията ДПБ, регистрирана през 2007 
г., КИЦ „Цариброд”, регистриран през 
1996 г., както и всеки един от канди-
дат-съветниците със своето име и 
фамилия”, каза Небойша Иванов.  

Б. Д.

Пресконференции на 

 ДПБ 

„Адриа тур“ в Белград
Благотворителният турнир „Адриа 

тур“ се проведе в Белград в органи-
зация на световния №1 Новак Джокович. 
Най-добрият тенисист в света от 13 до 15 
юни събра топ асове на турнира, който 
стартира в Белград, а по-късно се преме-
ства в Хърватия и Босна и Херцеговина.

Мачовете в Белград се проведоха на 13 
и 14 юни, в Задар (Хърватия) турнирът 
ще се премести на 20 и 21 юни, след това 
в Баня Лука (Босна и Херцеговина) на 3 
и 4 юли. Освен това се планира демон-
стративен мач между Новак Джокович и 
Дамир Джумхур в Сараево на 5 юли.

Най-добрият български тенисист 

Григор Димитров взе участие в турнира, 
като стартира с победа срещу Душан 
Лайович, заемащ 23-а позиция. Дими-
тров загуби мача със световния № 3 
Доминик Тийм на крачка от финала.

Мачовете от „Адриа Тур“ бяха изгле-
дани от над 100 млн. души, съобщи  
Новак Джокович.

Победител на турнира стана австри-
ецът Доминик Тийм, който елиминира 
Григор Димитров в хода на турнира. 
Тийм във финалната среща  надигра 
сръбския тенисист Филип Краинович.

С.Дж.

Северна Македония 
отваря границите си до 
края на месеца
Северна Македония ще отвори грани-

ците си за пътници от Сърбия и 
други страни до края на месеца. Това 
стана ясно на среща в Ниш между външ-
ните министри на Сърбия и Северна 
Македония Ивица Дачич и Никола 
Димитров. Шефът на сръбската дипло-
мация припомни, че Сърбия е постиг-
нала споразумения за свободен граничен 
преход с Босна и Херцеговина, Унгария и 
България.

-Искаме да укрепим отношенията 
си със Северна Македония и привет-
стваме решението на Европейския съюз 
да започне преговори за членството на 
Северна Македония в Европейския съюз, 

подчерта  Дачич.
Министър Димитров посочи, че 

сътрудничеството между Сърбия и 
Северна Македония е било отлично по 
отношение на хуманитарна помощ по 
време на пандемията и изрази надежда 
то да продължи дори и да я няма 
„тази ужасна криза”. Той припомни, 
че Сърбия и Северна Македония имат 
общо минало в Югославия и че се надява 
на общо бъдеще в Европейския съюз.

След срещата Дачич и Димитров 
посетиха дружеството на македонците в 
Ниш.

С. Бойкова
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Дейност на Актива на жените към СП

Трудова акция за 
садене на цветя 

Тези дни пред входа на помещението 
на царибродското сдружение на пенсио-
нерите се натъкнахме на малко, но не и 
незначително събитие, което заслужава 
да се отбележи в медията ни. Немалка 
група жени уреждаха пространството око-
ло помещението и садеха цветя. 

Ставаше дума за трудова акция на 
Актива на жените към посоченото сдру-
жение. 

Оценявайки, че детайлът е важен, 
членките на Актива споделиха пред вест-
ника ни, че цветята не са купени, а са ги 
отгледали сами и донесли от домовете си. 

Ето, ние регистрираме тази дейност. 
И отправяме похвали за начинанието. В 
разултат на него ще бъде хубаво и на чле-
новете на пенсионерската организация, 
и на нас, гражданите, които посещаваме 
този кът в централната част на града. 

Б. Д. 

Избори 2020 

Шест листи за местните избори в 
Царибродско, 8 393-ма избиратели 
Денят на изборите наближава, в 

Царибродско на местно ниво ще 
се надпреварват шест изборни листи. 
Нека да напомним кои са: „Александър 
Вучич – За нашите деца”, „Ивица Дачич 
– Социалистическа партия на Сърбия 
(СПС)”, „Демократическа партия на 
българите – Небойша Иванов”, „Д-р 
Воислав Шешел – Сръбска радикална 
партия”, „Драган Маркович Палма – 
Единна Сърбия (ЕС)” и ГГ „Феникс, 
Цариброд, с работа и истина за стабилно 
семейство, Милко Соколов Ганя”. Следо-
вателно, пет партии и една група граж-
дани. 

Министерството на държавната адми-
нистрация и местно самоуправление на 

Сърбия взе решение за заключване на 
Единния избирателeн списък за терито-
рията на Община Цариброд, от който 
стана ясно, че правото на вот имат 8 
393-ма избиратели. Избирателните 
секции са общо 23, от които 9 в града, а 
14 в селските среди. 

Споделяме (не)скромната си оценка, 
че вестникът ни в Царибродския край 
проследи кампанията на партиите в 
рамките на коректното, като самоини-
циативно представи всичките листи и 
се отзова на пристигналите покани за 
присъствие на пресконференции или 
други прояви. Кой ни повикна, отзо-
вахме се, кой не ни повикна, съответно 
кой прецени, че не му е в интерес да 

се представи във вестника ни (или пък 
имаше някакъв анимозитет към нас 
или към някои от нас?), ние зачетохме 
волята им, съответно - на проявите им 
не бяхме сред присъстващите. Във всеки 
случай благодарим на тези, които проя-
виха желание да сътрудничат с нас, но 
още повече благодарим на тези, които 
не проявиха такова желание, тъй като ни 
отърваха от това да си губим времето и 
да слушаме всякакви.... 

На всички участници в надпреварата 
пожелаваме еднакъв късмет. И нека 
изборите да бъдат коректни. 

Предвид, че настъпва изборното 
мълчание, с цел да се разтоварим 
всички към този текст ви предлагаме 
два комикса от някогашната ни поре-
дица „Бай Асен”, в които едноименният 
главен герой се сблъсква с проблеми, 
свързани с политиката. 

Б. Д. 

Избори 2020 

Още една листа в Цариброд, 
този път на Група граждани
Групата граждани „Феникс – с работа 

и истина за стабилно семейство – 
Милко Соколов Ганя” е шестата листа, 
която ще се надпреварва на местните 
избори в Царибродско. Водач на листата 
е дългогодишният деятел в областта на 
туризма и спорта в общината Милко 
Соколов, по-известен с прозвището си 
Ганя. Той и най-близкият му сътрудник 
и втори на листата за кандидат-съветни-
ците Душан Тасев, офецер в пенсия, тези 
дни разкриха пред вестника ни основ-
ните цели от програмата на ГГ „Феникс”. 

Първото, което споделиха в разговора 
ни, беше, че в ГГ са представители на 
няколко партии и подчертаха, че групата 
не представлява някаква класическа 
поличитеска групировка, а само сбор от 
граждани, които на Царибродско желаят 
добро. „Ще се борим Цариброд да не се 
превърне в местна общност, тъй като, 
както впрочем всички виждаме, населе-
нието става все по-малко”, каза Соколов 
и добави: „Ще се застъпваме за това в 
Цариброд да се открият производствени 
фирми, в които да намерят работа 
възможно повече наши съграждани. 
Имаме програма за развитие на стопан-
ството, селата, туризма, спорта... При 

назначаването на работа в обществения 
сектор ще се ръководим предимно от 
експертната квалификация на кандидат-
стващите за определено работно място. 
Ще се борим за всеки един жител на 
общината поотделно. Голям брой цари-
бродчани, които в момента не са тук, 
поради факта, че работят в някоя друга 
среда или се учат във висши учебни заве-
дения, подкпреят именно нас, идеите ни 
и листата ни.” 

Тасев сподели, че целта на ГГ „Феникс” 
е в бъдеще да стане важен политически 
фактор в общината, който никой няма 
да може да занемарява, и добави: „Нас 
никой няма да може да шантажира, тъй 
като сме независими в материално и във 
всяко друго отношение. Ще контроли-
раме постъпките на властите, ще посо-
чваме грешките им, ще даваме свои 
предложения как определени въпроси 
да се решат по най-сполучливия начин. 
Ние ще бъдем само в служба на гражда-
ните.” 

Напомняйки ни за дългогодшната си 
футболна кариера в „Балкански”, Милко 
Соколов подчерта, че за този отбор е 
изиграл около 1 200 официални мача и е 
бил провъзгласяван за спортист на годи-

ната на общинско ниво. В този контекст 
каза, че и синът му Александър Соколов 
лани е бил провзгласен за спортист на 
годината като състезател по тенис на 
маса, докато дъщерята му Сандра преди 
години също е била спортист на годи-
ната като лекоатлетка. „Следователно, 
за мен и членовете на семейството ми 
всички знаят и това в положителен 
контекст”, констатира той. 

Освен Соколов и Тасев, в листата на 
Група граждани „Феникс” за местните 
избори са и следните кандидат-съвет-
ници: Ясмина Соколова, медицинска 
сестра, д-р Мирослав Комненич, 

професор на психологическите науки, 
Йована Давиткова, студент, Синиша 
Божилович, електротехник, Вера Колева, 
домакиня, Миролюб Денков, шофьор, 
Деян Йонев, лабораторен техник, Таня 
Божилович, конфекционер, Саша 
Стефков, електротеник за компютри, 
Снежана Минева, домакиня, Андрия 
Божилович, студент, Снежана Денкова, 
конфекционер, Микица Стефков, дърво-
делец, Оливера Иванова, домакиня, 
Благоя Илиев, пенсионер, Любиша 
Стаменов, частник, и Горица Давиткова, 
юридически техник. 

Б. Д. 
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Във фокуса 

Нужно ли беше преустановяването 
на ФТО в Поща-Телеком в Цариброд? 

Двама работници съкратени, двама 
отиват на работа в Пирот. 

Към вестника ни се обърна работ-
никът от доскорашната служба за физи-
ческо-техническа охрана (ФТО) към 
Поща-Телеком в Цариброд Тома Марков 
с молба да фокусираме вниманието 
си върху събитието, което по време на 
пандемията с COVID-19 се случи в тази 
охранителна служба. „Тя съществуваше 
от 1990 година до 9 март т.г. На четири-
мата работници в Цариброд, сред които 
бях и аз, на 8 март бе съобщено, че в тази 

служба се съкращават две трудови места, 
докато останалите двама работници 
занапред ще трябва да работят в Пирот. 
ФТО е в рамките на фирмата ТЕЛУС, 
което название всъщност представлява 
съкратеното название за телеком услуги 
и е сформирана съвместно от Пощата 
и Телеком с цел охраняване на обек-
тите им. Конкретно, аз с 39 години и 10 
месеца трудов стаж трябваше да отивам 
на работа в Пирот, заедно с колега, 
който e с 37 години трудов стаж. Както 
всички знаем, по време на извънредното 

положение бе преустановена рейсовата 
връзка между Пирот и Цариброд. Аз 
нямам кола, а и с нарушено здраве съм, 
поради който факт често пъти се нуждая 
от отпуск по болест. Колегата ми нямаше 
алтернатива и на работа в Пирот започна 
да отива със собствената си стара кола, за 
да обезпечи минималната си заплата”. 

Марков по-нататък раказа: „Интере-
суваше ни защо по времето на коронави-
руса и извънредното положение Пощата 
на Сърбия реши да предприеме такава 
мярка. Веднага потърсихме отговор от 
ръководителите на Пощата, чиито сме 
бивши работници. Оказа се, че те не 
знаят отговора. Стори ни се, че всички 
гледат интересите си и дори се притес-
няват и самите да не останат без работа.” 

Марков, на който до пенсионирането 
са му останали по-малко от два месеца, 
сподели, че четиримата работници са се 
обърнали с молба до кмета на Община 
Цариброд д-р Владица Димитров, който 
веднага изпратил писмо до съответни 
лица в Пощата на Сръбия.  

Освен до кмета на Царибродско, 
работниците се обърнали за помощ и 
към Националния съвет на българското 
малцинство и по-конкретно до челния 
човек на съвета Стефан Стойков. Марков 
каза, че Стойков му съобщил, че съветът 
също е изпратил писмо до компетент-
ните в Пощата на Сърбия и че сега се 
очаква техният отговор. Спомни си, 
че преди няколко години в цариброд-
ския клон на Поща-Телеком също било 
„разклатено” съществуването на ФТО 
и че тогава с конкретни дела им помо-
гнал тогавашният председател на НС на 
малцинството ни Владимир Захарийев. 

По думите на Марков той и колегите 
му от ФТО неотдавна в Цариброд се 
срещнали и с опозиционния политик 
д-р Воислав Шешел и го информирали 
за случилото се. За епилога от срещата 
с д-р Шешел царибродчанинът пред 
вестника ни  каза: „Предимно като 
изключителен юрист, а след това и като 
политик, Шешел не можеше да повярва 
на приказката ни. Чудеше се как това е 
можало да се случи по време на кризата 
с коронавируса. В един момент дори 

изтъкна: ‘Това не е възможно!’”.  
Събеседникът на „Ново Братство” 

към проблема, който сполетя него и 

тримата му колеги, малко гледа и през 
призмата на малцинствените права, като 
в разговора приведе и факта, че в нито 
едно крайгранично място в Сърбия не е 
преустановена ФТО службата към обек-
тите на Пощата и Телеком, освен в Цари-
брод. „Странно е, че в останалите среди, 
в които живеят предимно представители 
на малцинствените народи, службата не 
е пипана, съответно ФТО продължава 
да съществува. Защо това се случи само 
в Цариброд, не е ясно не само на мен и 
колегите ми, но, както виждаме, и на 
много други хора, сред които са и поли-
тиците”, подчерта той.  

Накрая на разговора ни той каза и 
следното: „Навсякъде сигурността на 
работниците, на обектите и имуще-
ството като цяло се повдига на по-ви-
соко ниво, само в Поща-Телеком в Цари-
брод нещата вървят в обратната посока. 
В никакъв случай обаче не би трябало 
да е така, тъй като Цариброд е край-
гранично място, а в клоновете на двете 
фирми се работи с немалко количество 
пари, приемат се много важни и дори 
секретни документи, тук е и телефонната 
централа...”

Б. Д.

Кметът Димитров: „Умолявам ви да 
преразгледате решението...” 

В писмото, което изпрати кметът на Ца-
рибродско се казва: 

Уважаеми, 
Към мен, като кмет на Община Цари-

брод, се обърнаха работниците от фир-
мата ТЕЛУС, която охранява сградата на 
Поща-Телеком в Цариброд, смятайки, че 
решението на Пощата на Сърбия, въз ос-
нова на което се преустановява охранява-
нето на обекта в Цариброд, е погрешно, 
поради факти, които посочиха в дописката 
си. Внимателно четейки дописката, стигнах 
до извода, че съществуват основателни 
причини физическото охраняване на обек-
та на Поща-Телеком в Цариброд трябва 

да продължи и по-нататък. Самото местно 
самоуправление е установило физическо 
охраняване на всички свои обекти, дори и 
там, където никога не е съществувало (без 
оглед на отчетите от полицейската станция, 
отнасящи се до обществената сигурност), 
поради факта, че голям брой чуждестран-
ни граждани пребивават в Цариброд. Това 
е сторено, поради превантивни причини, 
които по принцип винаги оправдават раз-
ходите, които предварително се отделят за 
целта. 

Умолявам Ви още веднъж да прераз-
гледате решението си. В интерес на Ва-
шата компания и нашата местна общност 
надявам се физическото охраняване на 
обекта на Поща-Телеком в Цариброд да се 
възвърне. 

Сигнали

Комунален проблем на жители на 
сграда в Цариброд 
Ако може да се асфалтира простран-

ството пред сградата им...
Група граждани от сградата на улица 

„Балканска” 10 в Цариброд тези дни се 
обърнаха към вестника ни с молба да им 
съдействаме за решаването на комунален 
проблем, който за тях е от изключително 
важно значение. Сградата им всъщност 
само формално се намира на главната 
градска улица „Балканска”, но до нея 
не стигат през улица или път, а през 
входовете на сградата, която наистина 
се намира на улица „Балканска” и е с 
пореден номер 12. Следователно навре-
мето някой набележил, че сградата 
им е на улица „Балканска”, макар че 
в действителност не е така. Неофици-
ално обаче разбрахме, че са предприети 
ходове нелогичността да се изправи, като 
в официалните документи се набележи, 
че сградата все пак е на улица „Нишава” 
(над ж.п. линията), от която до нея в 
действителност и може да се стигне.

Слушайки за решението на общин-
ските власти, в близко бъдеще всички 
улици и сокаци в крайградските селища 
на общината (Желюша, Белеш, Лука-

вица...) да бъдат асфалтирани, групата 
царибродчани ни помолиха да напишем 
как би било хубаво и справедливо да 
се асфалтира и пространството пред 
тяхната сграда. Там не, че „калта е до 
гуша“, тъй като от време на време е 
било настиляно с чакъл, но все пак при 
дъждовно време надали обувките им 
могат да останат чисти. Затова биха 
помолили представителите на общин-
ската власт да вземат решение да се 
асфалтира и това пространство. Подчер-
таха, че не става дума за някаква сериозна 
инвестиция (алсфалтиране на малко 
повече от 100 квадратни метра площ) и 
добавиха, че все пак става дума за място в 
централната част на града. 

Никой от гражданите обаче не пожела 
да споменаваме името му във вестника, 
нито пък да застане пред фотоапарата 
ни. Простосърдечно казаха: „Ако може 
да се напише, бихме ви били много 
благодарни.” 

Може да се напише! Останалото 
вече не зависи от нас. Ние помогнахме 
толкова, колкото бе по силите ни. 

Б. Д.

Съобщения на ПУ в Пирот 

Обири на магазини в Пирот 
и Бабушнишко 
Между двата броя на вестника ни 

от Полицейското управление в 
Пирот получихме две съобщения. В 
първото се казва, че полицаите от ПУ в 
Пирот са арестували 27-годишния Г. О., 
25-годишния М. С. и 19-годишния М. С., 
от околността на Пирот, поради основа-
телно съмнение, че са извършили четири 
углавни дела, които се квалифицират 
като тежки кражби. Имало съмнение, 
че тритe посочени лица през изминалия 
период нахлули в три магазина в Пирот 
и в един в близост до Бабушница и от 
тях откраднали стока, чиято стойност 
е преценена на над 350 хиляди динара. 
При извършване на обиск на жилищата 
и другите помещения на заподозрените, 
полицията намерила по-голяма част от 
открадната стока, която била върната на 
собствениците. 

Заподозрените са изправени пред 
Основната прокуратура в Пирот с обви-

нителни актове за извършено углавно 
дело. 

Във второто съобщение на ПУ на МВР 
в Пирот се казва, че полицаите са аресту-
вали 50-годишния Б. П. и 42-годишния 
Г. В. от Ниш, както и 29-годишния Н. В. 
от Пирот, поради наличието на осно-
вателно съмнение, че са извършили 
углавно дело, квалифицирано като опит 
за разбойничество. 

Съществувало съмнение, че на 28 май 
т.г. те са нахлули в къщата на една жена 
в Пирот и са я удряли няколко пъти, 
след което, заплашвайки я с още бой, й 
търсели да им даде пари. 

На заподозрените бил наложен пред-
варителен арест от 48 часа, след което 
били изправени пред Основната проку-
ратура в Пирот с обвинителни актове за 
извръшено углавно дело. 

Б. Д.
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В спортната зала в Босилеград, чиято 
реконструкция и доизграждане 

започнаха през зимата, а временно 
бяха прекъснати поради епидемията на 
ковид-19, тези дни са възобновени и в 
момента е в ход монтирането на подната 
настилка в обекта. Това заяви кметът 
Владимир Захарийев, като добави, че 
изпълнителят на работите, фирмата 
„ИТМ Планинг” от Велика Плана е полу-
чила от съответните държавни органи 
разрешение за удължаване на срока за 
цялостна реконструкция и доизграждане 
на обекта. 

 Освен слагането на подна настилка и 
ремонтирането на една част от покрива, 
което вече е приключило, проектът за 
окончателно завършване на спортната 
зала предвижда и монтаж на 350 седалки 
на трибуните, цялостна реконструкция 
на водопроводната и на канализацион-
ната мрежи, както и на електромрежата, 
монтиране на отоплението и изграждане 
на дренаж около обекта. 

- За цялостна реконструкция и доиз-
граждане на залата републиканското 
правителство отпусна на общината 14,7 
милиона динара, а сумата е осигурена  
въз основа на договора на общинското 

ръководство с президента Александър 
Вучич, изтъква Захарийев. За пореден 
път изказвам благодарност към прези-
дента Вучич и сътрудниците му за 
оказаната подкрепа, подчертава кметът 
и добавя, че 10% от общата стойност на 
проекта осигурява общината.  

 След завършването на работите по 
доизграждането и реконструкцията 
на залата, очакваме Министерството 
на образованието, науката и техно-
логичното развитие на Република 
Сърбия да осигури всички необходими 
спортни съоръжения за упражняване на 
баскетбол, футзал, волейбол, хандбал, 

гимнастика и други спортове. 
От залата, чието изграждане започна 

преди повече от 10 години, полза ще 
имат всички деца и младежи, както и 
гражданите на Босилеград. 

- Ще се създадат условия за спорту-
ване и тренировки на членовете на отбо-
рите и на секциите към Спортния съюз 
на Босилеград и Спортното дружество 
„Младост”, а освен за спорт обектът ще 
се ползва и за организиране на културни 
мероприятия, подчертава Захарийев.

 П.Л.Р. 

До 1-ви септември ще 
приключи реализацията 
на проекта „Рода вода“
Босилеградското публично предпри-

ятие „Услуга“ в момента реализира 
третата, окончателна, фаза от проекта 
„Рода вода”, с чието завършване ще се 
осигури качествено водоснабдяване на 
жителите на Босилеград, на крайград-
ския квартал Добри дол и околните села. 
Окончателната фаза включва доизграж-
дане на главния водопровод с дължина 
от около 7 километра, монтиране на 
съответни пропускателни камари, вклю-
чване на новия водопровод към новопо-
строените резервори, както и свързва-
нето му с главната градска водопроводна 
система. 

Кметът Владимир Захарийев изтъква, 
че без оглед на трудните обстоятел-
ства, свързани с извънредната ситуация 
поради коронавируса, екипите на кому-
налното предприятие „Услуга“ работят 
според плана и ще приключат проекта 
в предвидения срок - 1-ви септември т.г. 
Той подчертава, че общината е осигу-
рила необходимите финансови сред-
ства на стойност 39,2 милиона динара за 
цялостна реализация на третата фаза от 
проекта. По думите му общината първо-
начално е осигурила 150 хиляди чрез 
проект от Европейската програма ЕУ 
ПРО, а след това и 150 хиляди от репу-
бликанското правителство чрез Дирек-
цията за водите към Министерството на 
селското стопанство. Останалата част от 
около 10% от общата сума се финансират 
от общинската хазна. 

- Изказвам голяма благодарност към 
председателя на Изпълнителния съвет 
на СНС и кмет на Община Уб Дарко 

Глишич, който ни съдейства за срещата 
с министъра на селското стопанство 
Бранислав Недимович, лично на мини-
стъра Недимович, както и на републи-
канската Дирекция за водите, които 
позитивно откликнаха на нашия иск и 
ни разрешиха необходимата сума от 150 
хиляди евро за завършването на този 
голям проект, казва Захарийев. 

Кметът подчерта, че с изграждането 
на новия водопровод от Рода трайно ще 
бъде решен дългогодишният проблем 
с редовно водоснабдяване на жителите 
в по-високите части на крайградския 
квартал Добри дол, където през мест-
ността Жилин дел ще бъдат изградени 
нова водопроводна система и резервоар, 
към които ще бъдат включени домакин-
ствата от махалите Маринковци и Трен-
чаре.  

Реализацията на проекта „Рода вода“ 
започна през 2007 година. В рамките на 
първите две фази бе изграден каптаж за 
улавяне на водата от извора в местността 
Рода в Милевска планина, изградени 
бяха резервоари в града и прокарана бе 
една част от новата водопроводна мрежа. 
Тази година общината осигури финансо-
вите средства за завършване на проекта, 
обезпечи необходимите пластмасови 
висококачествени тръби за водопрово-
дната мрежа и закупи специализиран 
багер за копаене на канали в трудно 
достъпни места, който предостави на 
публичното комунално предприятие 
„Услуга”.    

П.Л.Р.

Възобновена е реконструкцията 
и доизграждането на спортната 
зала в Босилеград
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Шуглевските овце
Има една приказка за птичката, 

която пее само веднъж в живота си, 
но по-сладко от всяко земно създание. 
Още щом напусне гнездото си, тя дири 
трънлив храст и няма покой, докато не 
го намери. Тогава запява сред безпощад-
ните  му клонки, притискайки гръд към 
най-дългия и остър шип.

За тази песен си припомних онзи 
ден, когато минавах през Шуглевци, 
най-голямата махала в босилеград-
ското село Долна Любата. Шуглевци 
са стара фамилия, която според леген-
дата съвместно с другите семейства 
участва в създаването на селото. Долна 
Любата е разпръснато село с около 80 
души и почти една трета от тях живеят 
в Шуглевци. Припомних си за песента, 
защото Шуглевци е една от махaлите, 
където хората избират да живеят през 
целия си живот. Съвсем малко са хората 
отселили се в Белград, Враня или Боси-
леград. На гурбет в чужбина никой 
не замина. А имат и пришелци, две 
фамилии от Кладье и Букова падина. 

В махалата почти всяко семейство 
отглежда овце. Забелязах стадото. 
Булюкът минаваше пред сенките на 
младия габър, чановете се чуваха от 
отсрещния склон на дефилето и след 
малко виждам овчаря. По широката 
крачка и приведения гръб познавам 
Добре Зарков.

-Това са овцете на цялата махала. Днес 
е моя ред – аз съм овчарът, каза той.

Зарков изтъкна, че отглеждането на 
овце е специфична дейност изискваща 
познаване на физиологията и пород-
ните особености на овцете. Сподели и че, 
цената на килограм живо тегло агне е 300 
динара. 

Булюкът потегли към реката. Забе-
лязах как водата промива острите 
камъни при някогашната Милакиина 
воденица и разплисква струи наоколо. 
Струите прегръщат дърветата и тревите, 
след което падат в коритото на реката, 
чиято сила миг след това намалява.

С. Бойкова

Цветко Иванов 
пише поредна 
книга 

Неуморимият автор от нашето 
малцинство – царибродчанинът Цветко 
Иванов, понастоящем пише нова книга. 
Става дума за монография за край-
граничното царибродско село Бачево. 
Периода на извънредното положение и 
изолацията (тъй като  е на над 65 години) 
популярният Цвек прекара в родното си 
село Борово, където се посвети на проу-
чването на архивния материал за селото 
(който бе събрал преди пандемията), 
както и на списването на самата книга. 

Той е автор на десетки книги 
предимно за селата в Царибродска 
община, както и за селата в Пиротско, 
в които по-голям процент от жителите 
са българи по националност – Борово, 
Бребевница, Прача, Власи и редица 
други. Автор е на десетки публици-
стични съчинения, публикувани в изда-
нията на някогашно „Братство”, няко-
гашното списание на малцинството ни 
за наука, култура, изкуство и обществени 
въпроси „Мост”, настоящото „Ново 
Братство”, списанието „Визия” и др. В 
актива си има и една стихосбирка. 

Б. Д. 

Oткрит Научно-
технологичен парк в Ниш
Недалеч от Електронния факултет в 

Ниш по-рано миналата седмица бе 
открит Научно-технологичен парк, чието 
изграждане започна към края на 2018 г. 
На откриването присъства сръбският 
президент Александър Вучич, който 
заяви, че 12,5 милиона евро са инвести-

рани в Научно-технологичния парк и 
посочи, че държавата е инвестирала 
много в Ниш през предишните години.

-Общо 20 милиона евро ще бъдат 
инвестирани в НТП. Ние инвестирахме 
много пари в Ниш, който изостава от 
другите, и сега се развива ускорено, 
подчерта държавният глава. 

Фирмите, които ще се настанят 
в Научно-технологичния парк, ще 
започнат работа през август и ще имат 
на разположение общо 14 000 квадратни 
метра. В парка ще бъдат настанени 20 
стартиращи компании и 13 компании за 
технологично развитие, а една компания 
е свързана, както с технологичното 
развитие, така и със стартиращата част.

На откриването присъстваха и преми-
ерът Ана Бърнабич, министърът на 
иновациите и технологичното развитие 
Ненад Попович и ректорът на Нишкия 
университет проф. д-р Драган Антич.

Сунчица Бойкова

ЕЛЕКТРОННИЯТ 
ФАКУЛТЕТ В НИШ 
„РАЗСАДНИК НА 
ТАЛАНТИ“

Президентът Вучич каза, че Сърбия ще 
подобри правната рамка за развитието 
на блокчейн технологиите, която ще  се 
разработва в Научно-технологичния парк 
в Ниш.

- Благодарение на развитието на тази 
технология, ще може да се проследи всяка 
трансакция по всяко време, каза дърваж-
ният глава, отбелязвайки, че Електронният 
факултет в Ниш е „истински разсадник на 
таланти”.

В босилеградската гимназия 

Връчени дипломите на 
зрелостниците 
В босилеградската гимназия на 15-ти 

юни бяха връчени дипломите на 
зрелостниците от випуск 2019/2020 
година. 

Поради епидемията от ковид-19 този 
път изостанаха тържественото връчване 
на дипломите и традиционната културна 
програма, която по този повод организи-
раше училището. Във всяка паралелка 
поотделно класните ръководители Вера 
Стоянова, Снежана Стаменов и Даниел 
Стойнев връчиха дипломите на учени-
ците, а най-успешните наградиха с книги 
и признания. 

Най-престижното ученическо отличие 
- Грамотата „Вук Караджич”, получиха 
седем зрелостници и то: Анджела Митов, 
Драгана Станоев, Анджела Трайков, 
Воктор Йорданов, Тамара Бойков, Алак-
сандра Димитров и Катарина Постолов. 

За ученик на випуска учителският 

колектив единодушно избра Анджела 
Митов, лауреат на редица престижни 
награди от общински, окръжни и репу-
бликански ученически състезания по 
различни предмети. За изключителните 
й постижения училището я награди 
с комплект от книги руска класическа 
литература. 

Тази година босилеградската 
гимназия завършиха 50 ученици, 11 
от които се учиха изцяло на майчин 
български език и 39 на сръбски език. 
От общо 50 зрелостници, 20 завършиха 
с отличен успех, 17 с много добър и 13 
с добър. Нито един ученик не е имал 
слаби бележки. 

Заради епидемията за първи път в 
училището не бе организиран абитури-
ентски бал.

П.Л.Р.

В царибродската гимназия 

БРАТИСЛАВ 
СТАМЕНОВ Е НОВ 
ДИРЕКТОР 

Просветният министър на Сърбия 
Младен Шарчевич неотдавна взе ре-
шение за назначаване на директор в 
царибродската гимназия „Св. св. Ки-
рил и Методий”. С това решение наче-
ло на учебното заведение застана Бра-
тислав Стаменов, гимназиален учител 
по история. 

Преди да пристигне решението на 
министъра, в гимназията по въпроса 
кой да е челен човек се прознесоха 
членовете на колектива. За дългого-
дишния директор Снежана Симеонова 
ръка вдигнаха 26-има, а за Стаменов 
– 25-има техни колеги. Стаменов оба-
че получи превес при гласуването на 
членовете на Училищния съвет – ре-
зултат бе 5 : 3 в негова полза. 

Б. Д. 
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Босилеград
32-ма доброволци се включиха в 

кръводарителската акция, която босиле-
градският Червен кръст организира на 12 
юни заедно с Института за кръвопрели-
ване от Ниш. Инициативата се проведе в 
заседателната зала в сградата на Общин-
ската администрация в Босилеград.  

Сред кръводарителите бяха и петнаде-
сетина полицаи от Босилеград и Враня, 
членове на сдружението на доброволни 
кръводарители на Полицейското управ-

ление във Враня.
Това е втора от четирите кръвода-

рителски инициативи, които местната 
организация на Червения кръст е запла-
нувала да организира с Института за 
кръвопреливане от Ниш през 2020 г. 
Освен с Института от Ниш, от началото 
на годината ОО на ЧК организира и две 
акции заедно с общината и Военномеди-
цинската академия в Белград.

П.Л.Р.

Поредна 
кръводарителска 
инициатива 

В с. Трънски Одоровци 

Ремонтират 
махленски 
пътища 

Кметът на Трънски Одоровци и стар 
познайник на нашия вестник Илия 

Нотев тези дни ни се похвали, че в селото 
продължават с комунални дейности. 
Преди броени дни група трънскоодо-
ровчани (начело с него) провели акция 
по орязване на клоните над четири 
махленски пътища, както и по према-
хване на храсталаците около тях. 

Информира ни още, че представители 
на местното самоуправление в Цари-
брод и местната фирма „Комуналац” 
обещали след провеждане на акцията 
да докарат, положат и валират чакъл по 
пътищата. 

Предвид, че наскоро трябва да 
започне преасфалтирането на участъка 
от регионалния път между селата Суково 
(разположено в Пиротско) и Трънски 
Одоровци, най-дейният селски кмет в 
Царибродска община пред вестника ни 
сподели и новината, че по време на тази 
дейност ще бъде асфалтиран и участък от 
махленския път в селото, който води към 
махалата Йечарник. Асфалтова настилка 
ще бъде положена върху участък от този 
път с дължина около 100 метра. Насто-
ящите и бившите жители на махалата 
преди известно време за целта събраха 
част от средствата, след което във финан-
сово отношение им помогна и местното 
самоуправление. Фирмата пък „Друмови 
АиД” от Пирот, която ще извърши 
асфалтирането, като жест на уважение за 
доброто дългогодишно сътрудничество 
с Община Цариброд и ръководството 
на Местната общност на с. Трънски 
Одоровци, безплатно ще асфалтира 
няколко десетки метра от посочения 
участък от махленския път. 

Б. Д. 

На основание член 102. алинея 2. и 3. от Закона за заетите в автономните покрайни-
ни и органите на местното самоуправление („Сл. вестник на РС“, № 21/2016, 113/2017 
95/2018 и 113/2017 – др. закон) и Публичния конкурс за заемане на изпълнителни 
длъжности в Общинското управление на община Цариброд, № 111-1/20-14/6 от 11. 06. 
2020 година, началникът на Общинското управление Цариброд издаде 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Публичен конкурс за заемане на изпълнителни длъжности в Общинското управление 

на община Цариброд, № 111-1/20-14/6 от 11. 06. 2020 година е обявен в уебсайта на 
Община Цариброд www.dimitrovgrad.rs и на таблото за обяви на Националната служба 
по заетост в Цариброд. 

Съобщението относно обявения публичен конкурс се публикува в ежедневника „Да-
нас“ и вестника на български език “Ново Братство”.

Срокът за подаване на заявления за публичния конкурс е 15 дена от деня, в който 
съобщението за публичния конкурс е публикувано в ежедневника „Данас“.

Доставя се до:
- Ежедневника „Данас“,
- Вестника на български език “Ново Братство”,
- Конкурсната комисия.

№ 111-1/20-14/7
В Цариброд, 11. 06. 2020 година 

 НАЧАЛНИК
 дипл.юрист Драган Голубов, с.р.

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 20. алинея 1., а във връзка с член 29. алинея 1. и 3. от Закона за 
оценка на въздействие върху околната среда („Служебен вестник на РС” 135/05, 36/09), 
както и на основание член 145. от Закона за административно производство („Служебен 
вестник на СРЮ” 33/97, 31/01) дава следното 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, че  носите-
лят на проекта, предприятието „Инфраструктура на железниците на Сърбия“ АД, Белград, 
ул. „Неманина“ 6, е подал до Министерството на опазване на околната среда иск за 
даване на съгласие във връзка със Студията  за оценка на въздействие върху околната 
среда на проекта за реконструкция и модернизация на железопътната линия Ниш - Ди-
митровград, на територията на Република Сърбия, на 21. 02. 2020 година, вписана под 
номер 353-02-414/2020-03.

В унисон с член 3. алинея 1. от Правилника за процедурата на обществения оглед, 
презантация и публичен дебат относно Студията за оценка на въздействие върху окол-
ната среда («Сл. вестник на Република Сърбия» № 69/2005) проверка на подадената 
Студия за оценка на въздействие върху околната среда може да се направи в помеще-
нията на Министерството на опазване на околната среда, Нови Белград, ул. „Омладин-
ских бригада“ 1, стая 428, всеки работен ден от 11-14 часа, както и на уебсайта на Ми-
нистерството, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, 
в рамките на 20 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Заинтересованата общественост може да направи проверка на съдържанието на 
въпросната Студия всеки работен ден и в помещенията на Градската администрация 
на град Ниш в рамките на 20 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

В унисон с член 4. алинея 2. и член 6. от горепосочения правилник, забележки и 
мнения относно Студията за оценка на въздействие върху околната среда се подават в 
писмена форма и се предоставят в Министерството на опазване на околната среда, ул. 
„Омладинских бригада“ 1, Нови Белград.

В унисон с член 20. алинея 3 от Закона за оценка на въздействие върху околната 
среда («Сл. вестник на Република Сърбия» № 135/04, 36/09) и член 5. от горепосочения 
правилник, на 09.07.2020 г. с начало от 1200 часа ще се проведе публична дискусия и 
презентация на посочената Студия в залата на Градската администрация на град Ниш, 
в съответствие с инструкциите на правителството на Република Сърбия и на кризисния 
щаб, създадени поради въвеждането на извънредното положение.



novo.bratstvo.rs

10 18 юни 2020 годинаКУЛТУРА
Дейност на НБ „Детко Петров” през 2019 г. 

Намалява броят на членовете на 
библиотеката 
Отчетът за работа на Народната 

библиотека „Детко Петров” в Цари-
брод за миналата година бе приет на 
последната сесия на общинския парла-
мент, а ние от него подбрахме сведения, 
за които преценихме, че са интересни за 
читателите ни. 

Лани ведомството се е сдобило с общо 
1 540 монографични публикации, от 
които 240 е купило, 855 е получило като 
подарък, 383 са в резултат на ежегодния 
откуп на Министерството на култу-
рата на Сърбия, докато 62 представ-
ляват местен задължителен екземпляр. 
Публикациите главно са на сръбски и 
български език, но ги има и на руски, 
английски, полски, чешки и френски 
език. 

Като интересно сведение от Отчета 
набележихме и това, което се отнася 
до броя на взетите за прочит книги и 
публикации. След като авторите на 
документа констатират, че са налице 
„наистина солидните условия за работа 
и активности”, броят на лицата, които 
взимат книги и публикации за прочит 
все пак намалява. В този контекст приве-
ждат сведението, че през 2015 година са 
взети 6 396 книги и публикации, през 

2016 – 5 257, през 2017 – 4 831, а през 2018 
– 4 436. Лани все пак е регистрирано 
малко увеличение – взети са 4 775 книги 
и публикации.  

Що се отнася до броя на членовете 
на библиотеката, посочват се следните 
сведения: броят им през 2016 е бил 480, 
през 2017 – 434, през 2018 – 409, докато 
лани ги е имало 388. 

Членският внос лани е бил 300 динара 
за възрастни и 200 динара за ученици и 
студенти. „Продължила е практиката, 
казва се в Отчета, с безплатния членски 
внос за първолаци и ученици на преду-
чилищна възраст, както и за деца от 
социалнозастрашени семейства. В този 
контекст да отбележим, че лани от член-
ския внос библиотеката е набрала 25 
хиляди динара. 

Нека да посочим и сведението, според 
което Родната музейна сбирка (РМС), 
която работи в рамките на библиоте-
ката, лани е отчела значителен брой 
посещения. Освен индивидуални, реги-
стрирани са и организирани групови 
посещения (с над 750 посетители), като 
РМС е посрещнала учениците от двете 
царибродски учебни заведения, възпи-
таниците на местното предучилищнно 

ведомство, както и учениците от обособе-
ните паралелки към ОУ „Вук Караджич” 
от Пирот. Музейната библиотека лани 
е получила 26 нови заглавия на книги и 
списания от софийския НАИМ и сега 
тази библиотека наброява над 600 книги 
и списания преди всичко от сферата на 
археологията, се казва в документа. 

Това, което нас, заетите в „Ново Брат-
ство” (и специално някои от нас, а знае 
се кои), твърде приятно изненада (и 
дори възхити!), но все пак не ни вцепени, 
нито пък за  милиметър ни разклати, 
тъй като сме свикнали с подобни неща 
и сме се отвикнали отдавна да си поста-
вяме прословутия въпрос „Дали това е 
възможно?”,  беше онази част на Отчета, 
в която се посочват медиите, с които 
библиотеката лани е отчела сътрудни-
чество. Предаваме целия абзац: „Що се 
отнася до медиите, трябва да изтъкнем, 

че библиотеката има отлично сътруд-
ничество с Интернет портала ФАР и РТ 
‘Цариброд’, които редовно следят всички 
наши активности и с многобройните си 
репортажи популяризират библиотеч-
ните и музейните дейности. За актив-
ностите на библиотеката е говорено и в 
предавания на ТВ ‘Пирот’и ‘Пи канал’ 
(също става дума за телевизия от Пирот, 
бел. Б. Д.), ‘Плюс радио’, Телевизия 
‘Хепи’, РТС, както и в списанието ‘Визия’ 
и в-к ‘Слобода’”. Два пъти внимателно 
прочетохме абзаца, тъй като си помис-
лихме, че може би при първото четене 
ни е липсвала оптимална доза съсредото-
ченост, но, уви, на названието на нашия 
вестник „пак не се натъкнахме”! Какво 
да кажем, освен – благодарим много на 
автора на Отчета или поне на посочената 
му част! Така трябва! Браво! 

Б. Димитров 

Начало на Петровите (Апостолски) пости
Този понеделник започнаха Петро-

вите пости, които се наричат още 
«Апостолски», а навремето – «Пост за 
Петдесетница», тъй като възниква по 
примера на апостолите, които, след 
като приели даровете на Светия Дух на 
Петдесетница, се подготвяли с пост и 
молитва за проповядване на Евангелието 
по целият свят. 

Дни наред живяхме сякаш в безвре-
мието. И покрай извънредно положение 
и вечерен час ние християните изжи-
вяхме радостните дни на Възкресението; 
припомнихме си 40-те дни, в които 
възкръсналият Христос е сред Своите 
верни последователи; чухме на Възне-
сение думите Му: «ще приемете сила, 
кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми 
бъдете свидетели... до край-земя» (Деян. 
1:8); станахме свидетели на изпълнението 
на обещанието на Господа и заедно с 
апостолите посрещнахме Утешителя в 
сърцата си. Но постепенно се потапяме 
в ежедневието, проблемите ни грабват, 
губим мира в сърцето си, духовната 
радост отстъпва неусетно пред вълнения, 
страхове и грижи. И точно тогава, слава 
Богу, наближава Петровият пост. 

Продължителността на Петровия 
пост е различна в зависимост от датата 
на Пасха. Започва винаги от неделята 
след Петдесетница – Неделя на Всички 
светии, и завършва в деня преди двата 
най-големи апостолски празника – 12/29 
юни, когато се честват първовърхов-
ните апостоли Петър и Павел, и 13/30 
юни – Събор на светите дванадесет 
апостоли. Ако в някоя година Възкре-
сение Христово се падне между 5 и 8 май, 
постите продължават само няколко дни. 

«След продължителния празник 

Петдесетница постът е особено необ-
ходим, та чрез този подвиг да очистим 
мислите си и да станем по-достойни за 
даровете на Светия Дух - пише св. Лъв 
Велики. - След истинското празненство, 
което Светият Дух освещава със Своето 
съшествие, обикновено следва всена-
роден пост, благодетелно установен за 
лечение на душите и телата, поради 
което следва да го провеждаме с нужното 
благоговение.» 

От изключителна важност е по време 
на поста да ходим често на църква и да 
участваме в богослуженията. Само от 
нас зависи дали сме лениви и нестара-
телни или грижовни за нашето спасение, 
а също така и колко сериозно се отна-
сяме към вярата си. От християнска 
гледна точка физическото въздържание 
и лишение е съвършено безполезно, ако 
липсва духовният пост, ако целия подвиг 
на поста не съсредоточаваме върху Бога и 
не е насочен към Него. Ние постим, за да 
усетим Божието присъствие в душата си. 
Чрез поста и молитвата прогонваме от 
себе си всичко нечисто и вредно. 

През този период от нас се изисква 
начин на живот, който подобава на 
поста. Домовете ни трудно могат да се 
нарекат «оазиси на спокойствието». 
По време на поста трябва да търсим 
възможност за повече усамотяване, 
молитва и четене на духовна литература 
у дома, да насочваме вниманието си към 
вътрешния ни свят - да изследваме себе 
си и да изкореняваме лошото, а да изгра-
ждаме добродетели. По този начин да 
изчистим сърцата си, за да се удостоим с 
благодатта на светото Причастие.

Подготви Д. Христова
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МОЗАЙКА

Тъжен помен 
На 26 юни се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от 

смрътта на нашия мил баща, тъст и дядо 

СОКОЛ СОКОЛОВ от Цариброд 
(1930-2019) 

Няма никога да забравим добрините, с които ни 
даряваше. Вечно ще те пазим в сърцата си и ще ти 

бъдем благодарни. 
Почивай в мир! 

Дъщерята Роса, зетят Зоран  
и внучките Ивана и Йелена 

Тъжен помен 
На 17 юни се навършва ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА, откакто ни напусна 

нашият мил и непрежалим съпруг, баща, дядо и прадядо

Васил Симеонов 
(1954 - 2019) от Босилеград

Вечно в сърцата си ще пазим от забрава хубавите 
спомени за теб и твоите добрини! Благодарим ти за 

всичко!
Почивай в мир!

Съпругата Милка, синът Любиша и дъщерята Елизабета 
със семействата си

Тъжен помен
На 23 юни се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на 

Драган Стойев 
(1939 - 2019)

от Княжевац, по потекло от Горна Лисина
Измина една тъжна година, откакто те загубихме, но вечно 

ще пазим от забрава хубавите спомени за теб и твоите 
добрини! 

Благодарим ти за всичко! 
Почивай в мир!

Съпругата Словенка, синовете Тони и Ваня, внуците Никола и 
Неманя, сестрата Йона и многобройни роднини и приятели

Новина от „Комуналац” 
Царибродското публично пред-

приятие „Комуналац” купи 60 
контейнера и 120 пластмасови 
кошчета за боклук. Контейнерите 
ще се поставят в града, крайград-
ските селища и определени села 
в общината, докато кошчетата са 
предназначени предимно за край-
градските селища. 

За целта предприятието е заде-
лило два милиона динара. 

От „Комуналац” споделиха, че 
ще се стремят да поправят в макси-
мална степен и старите контейнери.

Б. Д. 

Купени 60 контейнера и 120 
пластмасови кошчета за боклук 

Успех на малките босилеградски тенисисти

Милян Илиев и Борислав Григоров са 
на финала на Младежките спортни 
игри в Белград
Малките босилеградски тени-

систи Милян Илиев и Борислав 
Григоров, членове на отбора по тенис 
на маса „Младост“ от Босилеград, заво-
юваха първи места в своите възрастови 
категории на Младежките спортни игри, 
които се проведоха миналия уикенд в 
Куршумлия. С тези постижения Илиев и 
Григоров спечелиха правото да се състе-
зават на държавния финал в Белград.

Милян Илиев спечели титлата в кате-
горията момчета до 15-годишна възраст. 
В същата възрастова група второ място 
зае друг играч на „Младост“ Владан 
Стойнев, а добър резултат направи и 
Борис Стоименов. 

Освен победителя Борислав Григоров, 
сред състезателите до 12-годишна 
възраст бяха и  съотборниците му Давид 
Евтимов и Душан Стоянов. Евтимов 
също осъществи отличен успех - спечели 
трето място.

Треньорът на босилеградските тени-
систи Никола Талески заяви, че не 
се е надявал на такъв успех, тъй като, 
както казва, от турнира са изостанали 
най-добрите тенисисти в отбора. Той 
подчерта, че всички, които са участвали 
в състезанието в Куршумлия, са надми-
нали очакванията и са показали, че 
представляват добър залог за бъдещето 
на отбора. Изтъкна, че предстоят още 
няколко квалификационни турнира, на 
които други тенисисти също ще имат 
възможност да се присъединят към 
Илиев и Григоров на финалния преглед 
в Белград. 

Талески за пореден път благодари 
на Община Босилеград и на Спортния 
съюз за финансовата помощ и подкрепа, 
която е от огромно значение за осъщест-
вяването на добрите резултати на отбора.

П.Л.Р.

Сърбия изнесе 
пчелен мед за 9 
милиона евро

През 2019 година Сърбия е изнесла 
общо 2 298 тона пчелен мед на стойнот 
от почти 9 милиона евро, съобщи Асо-
циацията на пчеларските организации 
на Сърбия. За сравенение в посочения 
период вносът за нашата страна е 49 
тона, предимно „екзотични видове“, на 
обща стойност 264 000 евро. 

През миналата година България е 
изнесла над 14 000 тона пчелен мед – 
103 600 килограма в страни от ЕС и 3 
925 килограма извън съюза.

Най-големи производители и изно-
сители на мед в Европа са Унгария, 
Белгия и Испания, а в световен мащаб 
- Китай, Украйна, Аржентина, Мексико 
и Чили. 

С. Бойкова

Плоча отбеляза 
селската „служба“
Традиционно всяка година жите-

лите на село Плоча честват селската 
„служба“ на великия християнски 
празник «Света Троица». Домакин на 
„службата“ тази година бе семейство 
Огнянови - Митко и Анка, които са по 
потекло от Плоча и временно преби-
вават в селото, където са си построили 
и обзавели нова къща. Бяха се събрали 
28-души, а тържеството се състоя в 
местността «Шупльи камик», където е 
построена новата черква в Плоча.

Новица Станков
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Босилеград 

Приключи 
изграждането 
на подпорните 
стени на 
Драговищица 

Тези дни приключи проектът 
за изграждането на подпорни 
каменни стени по поречието на 
Драговищица с дължина 231,39 м 
от дървопреработвателното пред-
приятие „Инак” към Райчиловско 
поле. Стойността на проекта 
е 20,1 милиона динара, а сред-
ствата изцяло осигури Публич-
ното предприятие „Сърбияводи”. 
Изпълнител на работите бе пред-
приятието „ЦД ХИС” от Ниш. 
От своя страна общината осигури 
всички необходими администра-
тивни разрешения и документи, 
както и такси за реализацията на 
проекта.  Целта е с изграждането 
на подпорните стени да се предот-
вратят евентуалните преливания 
на реката и наводнения на обра-
ботваемите площи, а същев-
ременно и да се уреди речното 
корито и пространството около 
него, където в бъдеще ще може да 
се построи алея.  

- Изказвам голяма благодар-
ност към председателя на Изпъ-
лнителния съвет на СНС Дарко 
Глишич, министъра на селското 
стопанство Бранислав Недимович 
и директора на Публичното пред-
приятие „Сърбияводи” Горан 
Пузович, които ни оказаха помощ 
и съдействие за реализация 
на този проект, казва кметът 
Владимир Захарийев. 

Захарийев изтъкна, че от компе-
тентните държавни институции 
общината е поискала и средства 
за продължаване на изгражда-
нето на кея от бившата бензино-
станция в града към местността 
Воденици, както и по течението 
на реката към Райчиловско поле.    

П.Л.Р.


