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Изборите в Царибродско 

Абсолютен триумф на прогресистите 
Прогресистите и коалиционните им 

партньори отчетоха убедителен 
триумф на местните избори в Цари-
бродско. Те получиха 3 181 гласа (56, 
93 %) и 19 места в местния парламент. 
Второ място зае партията ДПБ с 823 
гласа (14, 73 %), които й дадоха възмож-
ност в парламента да вкара четирима 
свои съветници, докато на трето място 
се нареди СПС с 541 гласа (9, 68 %) и три 
спечелени съветнически мандата. 

Двама съветници в Общинския съвет 
ще има и местният клон на партията 
Единна Сърбия (ЕС), която спечели 389 
гласа (6, 98 %), докато ГГ „Феникс, Цари-
брод, с работа и истина до стабилно 
семейство”, която спечели 213 гласа (3, 8 
%), в съвета ще има един представител. 

Единствената листа, която не успя да 
прескочи ценза, бе тази на общинската 

организация на сръбските радикали. На 
тях им липсваха само няколко гласа, за 
да осъществят тази цел, по-конкретно 
спечелиха 164 гласа, което правеше 2, 93 
на сто. 

На местните избори гласуваха 5 588 
избиратели или 66, 57 на сто от вписа-
ните в избирателния списък. 

Що се отнася до парламентарните 
избори, гласоподавателите в Цари-
бродско най-голямо доверие гласуваха 
на листата на прогресистите и коали-
ционните им партньори – 64, 5%, след 
това на съвместната листа на СПС и ЕС 
- 10, 8, сръбските радикали осъществиха 
резултат от 4, 1%, листата СПАС на Алек-
сандър Шапич – 3, 57, докато останалите 
листи бяха под ценза от 3 %. 

Б. Д.

Потенциално 9 депутати от 
Пчински окръг в новия състав на 
републиканския парламент
В новия състав на републиканския 

парламент от Пчински окръг ще 
има депутати от три листи - Сръбската 
прогресивна партия (СНС), Социали-
стическата партия на Сърбия (СПС) и 
Албанската демократична алтернатива - 
Обединена долина. 

Съдейки по листите, за които граж-
даните гласуваха на изборите, Пчински 
окръг в Народното събрание ще пред-
ставлява водачът на СНС от Враня 
Славиша Булатович, който беше на 
тази позиция и в предишния мандат. 
Освен него, вранянци ще представ-
лява и Милан Илич, от Академията за 
млади лидери на СНС, както и Момир 
Стоилкович от партията на Боголюб 
Карич, която беше в листата на СНС. 
Ненад Митрович от СНС от Буяновац и 

занапред остава депутат, а негов колега 
става и Ненад Кръстич, настоящ кмет на 
Община Търговище.

Нов депутатски мандат спечели и 
Невенка Костадинова от Сръбската 
прогресивна партия от Босилеград. 

Коалицията Социалистическа партия 
на Сърбия - Обединена Сърбия от юг ще 
бъде представена от Новица Тончев от 
Сурдулица, зам.-председател на СПС, 
който беше депутат и в досегашния 
състав на парламента.

Албанската демократична алтер-
натива - Обединената долина ще има 
двама депутати - кмета на Буяновац 
Шаип Камбери и Арджент Байрами от 
Прешево, обяви Радиотелевизия Враня. 

П.Л.Р.

Мерки за борба с „ковид 19” в Босилеградска община 

Заключения и препоръки на 
Общинския щаб за извънредни 
ситуации на Община Босилеград

След разискването на актуалната 
епидемиологична ситуация в Община 
Босилеград, Общинският щаб за извън-
редни ситуации на заседанието си, 
проведено на 29 юни,  прие следните 
заключения:

- Апелира се към гражданите да 
спазват превантивни мерки за защита от 
вируса „ковид 19”, особено да поддържат 
физическа дистанция и да носят пред-
пазни маски и щитове за лице.  

  - Съгласно Закона за защита на насе-
лението и Наредбата за противоепиде-
мични мерки срещу разпространението 
на вируса „ковид 19”, както и препоръ-
ките и напътствията от компетентните 
министерства, Общинският щаб за 
извънредни ситуации апелира към пред-
приемачите да осигурят всички необхо-
дими извънредни хигиенични мерки с 
цел защита на заетите и клиентите.

- Налага се на общинския кому-
нален инспектор, на фирмите, кому-
налните предприятия, търговските 
субекти, училищните и предучилищ-
ните ведомства, както и на предпри-
ятията и организациите, чийто осно-
вател е Община Босилеград, да вършат 
интензивен контрол относно спазването 
на мерките за защита от „ковид 19”, а 

доколкото установят нередности, неза-
бавно да съставят служебна бележка и 
да я изпратят до съответната инспекция. 
Комуналният инспектор се задължава 
редовно да информира коменданта на 
Общинския щаб за извънредни ситу-
ации за предприетите дейности.

- Институтът за обществено здраве 
във Враня да установи координация със 
Здравния дом в Босилеград и в рамките 
на „ковид амбулаторията” в Здравния 
дом да се създаде възможност за редовен 
преглед и вземане на проби за анализ от 
лица със съмнения за коронавирус, както 
и да се увеличи броя на PCR - тестове в 
Здравния дом. 

Общинският щаб за извънредни ситу-
ации отправи и препоръки до съответ-
ната инспекция във Враня към Мини-
стерството на труда, заетостта, военните 
ветерани и социални въпроси да интен-
зивира контрола на предприемачите 
и фирмите на територията на Община 
Босилеград относно спазването на 
Закона за защита на населението, Закона 
за сигурността и здравето на работното 
място и Наредбата за противоепиде-
мични мерки срещу разпространението 
на вируса „ковид 19”.

П.Л.Р.

Приключи учебната 
2019/2020 година

Традиционно на великия христи-
янски празник Видовден с раздаването 
на ученическите книжки и награди на 
учениците приключи тази, нестандартна, 
учебна година. Нестандартна, защото 
през по-голяма част от второто полу-
годие обучението се провеждаше дистан-
ционно. Въпреки всичко учебната година 
в двете образователни ведомства в Цари-
брод приключи успешно. Успехът на 
учениците в ОУ „Христо Ботев“ е с обща 
оценка мн. добър (4,29), което е по-ви-
соко в сравнение с предишните години. 
Поведението на учениците е също така 
значително подобрено, тъй като само 
един ученик е оценен с мн. добър. Тазго-
дишен ученик на випуска при осмоклас-
ниците е ученичката Теодора Станков. 
За тези с най-добри резултати на учени-
ческите състезания традиционно бе орга-
низиран Видовденски прием в столовата 
на училището.

Следващата учебна година на 
училище в царибродско ще тръгнат и 50 
първолаци. Бе организирано и най-важ-
ното събитие за завършилите основно 
образование - абитуриентския им бал се 
състоя в петък на 26 юни, когато тради-
ционно поздавявани от насъбралите се 
царибродчани преминаха в шествие по 
централната улица,  а празненството им 
се състоя в столовата на училището.

В Гимназията „Св. св. Кирил и 
Методий“ 238 ученици завършиха обра-
зованието си тази учебна година. От 50-те 
абитуриенти 47 получиха дипломи за 
завършено средно образование, а трима 
ще се явяват на поправителен изпит 

през август месец. Ученик на випуска е 
Деян Стаменов. Абитурентския бал на 
завършилите средно образование цари-
бродски младежи се състоя в четвъртък 
на 25 юни, а тържеството им, както всяка 
година, финансово подкрепи Община 
Цариброд. И те за радост на цариброд-
чани организираха ежегодното шествие 
по главната улица, а празуваха в Мотел 
„Хепи“. 

Директорът на гимназията Братислав 
Стаменов за нашия вестник заяви, че 
могат да отбележат, че и покрай извън-
редно положение и ремонти са се спра-
вили добре. „Имайки предвид окол-
ностите и извънредното положение, 
доволни сме от успеха и отзивчивостта 
на учениците“, каза той и добави, че и 
в такива околности се случват хубави 
неща. „Чрез програмата Еразмус + на 
училището е одобрен проект, благода-
рение на който 10 ученици и 2-ма препо-
даватели от туристическите паралелки 
от 1 до 14 февруари ще имат професи-
онална практика в хотели и ресторанти 
във Виена“, изтъкна Стаменов. Нека 
добавим още, че записването в I клас в 
училището ще се проведе на 9 и 10 юли, 
а учениците имат възможност да се 
запишат и по електронен път.

Нека на всички ученици пожелаем 
най-напред да си починат от задълже-
нията и от извънредното положение, а 
следващата учебна година да започнат 
редовно и заредени с положителна 
енергия и сили за печелене на нови 
знания и успехи.

Д. Х.
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Внимание: Броят на заразениете 
с Ковид-19 по света се увеличава 
драстично

Броят на заразениете с коронавирус по 
света надмина 10 милиона, от които 

над половин милион са починали, като 
половината са от Европа и САЩ,  преду-
преди Световната здравна организация. 
Според световните медии предполага 

се, че това е само част от истинския брой 
заразени, като много страни тестват 
само симптоматични или най-сериозни 
случаи, а някои нямат капацитет да 
извършват масово тестване.

Европа е най-силно засегнатият конти-

гент с около три милиона заразени и над 
200 000 починали, докато в САЩ са реги-
стрирани над 2,5 милиона заразени и 

над 130 000 жертви. В балканските страни 
броят на заразените продължава да расте 
като особено е критично положението в 
Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, 
Северна Македония и България. 

Специалистите предупреждават, че 
повишеният брой на новозаразените 
с коронавирус е заради либерализи-
рането на мерките в редица страни. Те 
приканват гражданите да спазват осно- 
вните мерки – лична хигиена, нестру-
пване на хора, носене на маски. 

През последните седмици в нашата 
страна бяха регистрирани две нови 
огнища за заразата, в Крагуевац и Нови 
Пазар. Положението се усложнява и във 
Враня, където са потвърдени нови случаи 
с Ковид-19. Предупреждава се също, че 
броят на новите случаи ще продължи да 
расте, ако огнищата не се ограничат на 
време. 

С. Бойкова 

Най-уязвимите с кръвна група ”О”
Акад. Богдан Петрунов твърди, че из-

карването на вируса зависи и от генетич-
ния код на всеки един от нас.

Според него кръвна група „А” значи-
телно  по-тежко прекарват заболяването, 
защото се нуждаят от повече кислород, 
докато хората, които притежават кръвна 
група „О” , се нуждаят от по-малко окси-
генция.

Болницата в Сурдулица стана център 
за лечение на коронавирус

Поради влошаването на епидемиоло-
гичната ситуация в южната част на Сър-
бия, болницата в Сурдулица ще поеме ле-
чението на пациенти с коронавирус. Това 
съобщи министърът на задравеопазване-
то Златибор Лончар. 

Пред камерите на държавната телеви-
зия министърът уточни, че националният 
кризисен щаб е взел решението с цел об-
лекчаване на работата в болниците във 
Враня и Лесковац. 

Кантарджиев: При нормален разговор 
вероятността да се заразим е много мал-
ка

Директорът на българския Център за 
заразни и паразитни болести проф. Тодор 
Кантарджиев заяви, че през последните 
дни се доказа, че когато водим нормален 
разговор, вероятността да се заразим с 
Ковид-19 е много, много, много малка, 
защото обикновено безсимптомният чо-
век, както и човекът с много леки сим-
птоми, отделят малко количество въздух.

-Когато разговорът е спокоен, рискът 
е минимален или дори няма такъв риск, 
каза той пред камерите на ТВ Нова.

Според учения опасно е обаче, когато 
дори на открито някой заразен вика, го-
вори високо или пее. 

-Тогава, дори при лека инфекция, но 
наличие на вируса в неговите горни отде-
ли на дихателната система, той може да 
зарази, добави проф. Кантарджиев.

Дейност на ОО на Червения кръст в Цариброд 

Връчени награди на многократните 
кръводарители 
Червенокръстката организация в 

Цариброд неотдавна организира 
тържество, на което връчи традицион-
ните награди на многократните кръвода-
рители. 

Към хуманните царибродчани се 
обърнаха водачите на Общинската орга-
низация на Червения кръст д-р Никола 
Йорданов и Весна Тодорова, както и 
кметът на общината д-р Владица Дими-
тров. 

За 20-кратно даване на кръв 
признания получиха: Александър Дими-
тров, Ивица Естов, Милан Соколов, 
Владимир Ботев и Ненад Рангелов. За 
35-кратно подаване на ръката си с цел да 
се набере течността, означаваща живот, 
признания бяха връчени на: Ивица 
Глигоров, Новица Виденов, Владимир 
Пейчев и Саша Младенов. 

Лауреат на признанието за 50-кратно 
кръводаряване стана Димитър Митов. 

На тържеството бе съобщено, че броят 
на кръводарителите в Царибродска 
община през последните години нама-

лява в резултат предимно на влоша-
ването на възрастовата структура на 
населението. Царибродско някога е 
било лидер по кръводаряване не само в 
Сърбия, но и в бивша Югославия, докато 

през последните години е спаднало на 
трето място дори в рамките на Пиротски 
окръг. Миналата година на окръжно 
ниво 4, 27 на сто от населението е проя-
вило хуманност, като е дало кръв. Лидер 
в това отношение е бил Град Пирот с 
процент 5, 5, докато Община Цариброд 
е отчела процент от 2, 66. На ниво на 
Пиротски окръг броят на кръводарите-
лите спрямо общия брой на населението 
е бил 4, 27 на сто, което е сравнително 

дъбор резултат, предвид, че на ниво на 
цяла Сърбия процентът е 2, 90. Компе-
тентните са преценили, че на ниво на 
Сърбия би било оптимално 4 на сто от 
общия брой на населението да се прояви 
в областта на кръводаряването, за да не 
би се стигнало до проблеми в критични 
ситуации, съответно - когато пациенти се 
нуждаят от жизненоважната течност. 

Б. Димитров 

Oпасността от коронавируса пак надвисна над Царибродско 

Спира да работи 
местният пазар
Поради заплахата да не се стигне до 

разширяването на COVID-19 в Цари-
бродско, Общинският щаб за извън-
редни ситуации взе решение местният 
пазар отновно да спре да работи. Реше-
нието ще е валидно до крайно разпоре- 
ждане. 

В Царибродско неотдавна бе реги-
стрирано лице с положителен тест за 
коронавируса и известно време прекара 
в инфекциозно отделение към болница 
в Ниш, но оттам бе oтпуснато след 
няколко дни, за да се лекува у дома си, 
тъй като нямаше сериозни симптоми. 
Разбира се, лицето в момента е в 
изолация, докато контактните хора са в 
самоизолация. 

С решения на Общинския щабт. 
нар. „ковид-амбулатория” към местния 
Здравен дом от миналия четвъртък 
отново работи денонощно. Отново е 
задействана и Службата за помощ и 
подкрепа вкъщи. 

В сградата на местното самоуправ-
ление гражданите не могат да влязат без 
предпазна маска. Измерва се и темпера-

турата им. Общинските служители също 
носят маски. 

Кметът Владица Димитров от поне-
делник 29 юни пак започна най-редовно 
да се обръща към гражданите чрез 
местните електронни медии, информи-
райки ги за обстановката във връзка със 
заразата. 

Б. Димитров

Ковид 19: Извънредно 
положение във Враня
Кризисният щаб във Враня обяви 

извънредно положение на терито-
рията на общината, след като Инсти-
тутът за обществено здраве в този град 
оцени епидемиологичната ситуация в 
Пчинска административна област като 
трудна.

Кметът на Враня Слободна Милен-
кович заяви, че всички епидемиоло-
гични мерки, предприети от Хигиенния 
институт, ще се спазват, както и мерките 
на Националния щаб за борба с коро-
навируса на Република Сърбия. Според 
него това означава, че  ще се продължи 
с прилагането на епидемиологични 
мерки, спазването на дистанция, носене 
на маски на открито и закрито, раре-
шено събиране до 200 души на обще-
ствени места. 

Броят на заразените във Враня се 
увеличи многократно през последните 
седмици и според информациите оттам, 
капацитетът на ковид-болницата е запъ-
лнен, а над 100 пациенти са хоспитализи-
рани.

Поради влошаването на ситуацията с 
коронавируса извънредно положение е 
обявено и в други градове. 

С. Бойкова

Северна 
Македония 
отвори границите 
си, летищата, 
ресторантите...
Правителството на Северна Маке-

дония от 26 юни отвори граничните 
си контролно-пропускателни пунктове 
за безпрепятствено движиние на 
пътници и превозни средства без задъл-
жителните досега PCR тестове, изолация 
и карантина.  

Македонското правителство реши 
да открие и международното летище в 
Скопие и летището в Охрид. От 26 юни е 
премахната и забраната за организиран 
транспорт, заяви премиерът Оливер 
Спасовски.

От петък (26 юни) заведенията могат 
да работят вътре в обектите, спазвайки 
подходящия работен протокол. Също 
така ще започнат да работят и спортните 
зали, а търговските центрове и молове 
в бъдеще могат да бъдат отворени и в 
неделя. 

П.Л.Р.
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Парламентарните и местните избори в Босилеградска община

Убедителна победа на листите 
„Владимир Захариев - Това сме 
ние - Александър Вучич - За 
нашите деца” и „Александър 
Вучич - За нашите деца“
Кандидатската листа „Владимир Заха-

риев - Това сме ние - Александър 
Вучич - За нашите деца” завоюва убеди-
телна победа на местните избори в 
нашата община, проведени на 21-ви юни 
2020 година. Тя спечели 4 522 гласа, или 
90,26 % от общия брой на гласувалите.

Кандидатската листа „Сръбска ради-
кална партия - д-р Воислав Шешел” 
спечели 163 гласа, или 3,25 %.

В новия състав на местния парламент 

кандидатската листа „Владимир Заха-
риев - Това сме ние - Александър Вучич 
- За нашите деца” ще има 30 от общо 31 
съветнически места, а листата „Сръбска 
радикална партия - д-р Воислав Шешел” 
ще има един съветник. 

Парламентарните избори в общината 
убедително спечели кандидатската листа 
„Александър Вучич - За нашите деца”, 
която подкрепяха кметът Владимир 
Захариев и партията му „Това сме ние”. 

За листата „Александър Вучич - За 
нашите деца” бяха пуснати 4 191 (86,3 %) 
бюлетини.

В Босилеградска община процентът 
на гласувалите на изборите бе 65,87%. От 
общо 7 606 вписани избиратели в изби-
рателните списъци, своя вот са упраж-
нили 5 010 гласоподаватели. 4 685 бюле-
тини бяха валидни, докато броят на нева-
лидните бе 325.

П.Л.Р.

Табела: Парламентарни избори 
 

Номер Название на кандидатската листа Спечелени 
гласове 

1 АЛЕКСАНДЪР ВУЧИЧ - ЗА НАШИТЕ ДЕЦА 4191 

2 
ИВИЦА ДАЧИЧ - Социалистичка партия на Сърбия (СПС), 
Единствена Србия (ЕС) - Драган Маркович Палма“    316 

3 Д-р ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ - СРЪБСКА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ        56 

4 
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Съюз на войводинските 
унгарци - Ищван Пастор     3 

5 АЛЕКСАНДЪР ШАПИЧ - ПОБЕДА ЗА СЪРБИЯ 61 

6 
ЗА КРАЛСТВО СЪРБИЯ (Движение за възобновяване на Кралство 
Сърбия, Монархистичен фронт) - Жика Гойкович     32 

7 ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА СЪРБИЯ  12 

8 

Академик Муамер Зукорлич - Само право - Партия на правдата и 
помирението (СПП) - Демократична партия на Македонците 
(ДПМ)  6 

9 МЕТЛА 2020    30 

10 
Милан Стаматович - Здравото да победи - Драган Йованович - По-
добра Сърбия - Здрава Сърбия 3 

11 СДА Санджак – д-р Сулейман Угляанин   0 
12 Милица Джурджевич Стаменковски - Сръбска партия Заветници 29 
13 НАРОДЕН БЛОК - Велимир Илич - генерал Момир Стоянович 1 

14 
СЕРГЕЙ ТРИФУНОВИЧ - ДВИЖЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ 
ГРАЖДАНИ  38 

15 СУВЕРЕНИСТИ  32 

16 

“АЛБАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА - ОБЕДИНЕНА 
ДОЛИНА“  ”ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE - 
LUGINA E BASHKUAR”    2 

17  Група граждани: 1 от 5 милиона  18 

18 НЕКА ПАДНАТ МАСКИТЕ - Зелена партия - Нова партия   3 
19 РУСКА ПАРТИЯ - СЛОБОДАН НИКОЛИЧ 5 
20 Чедомир Йованович - КОАЛИЦИЯ ЗА МИР  14 
21 ДВИЖЕНИЕ ЛЕВИЯТАН - ЖИВЕЕМ ЗА СЪРБИЯ 5 

                                                                            ОБЩО                                            4857 
 
  

Прогресивната 
партия печели 
парламентарните 
избори в Сърбия
Сръбската прогресивна партия печели 

парламентарните изботи в републи-
ката провели се на 21 юни тази година, 
сочат предварителните резултати от 
Републиканската избирателна комисия. 

Окончателните резултати останаха 
неизвестни, тъй като след отмяната на 
изботите на 234 избирателни секции 
Избирателната комисия насрочи ново 
гласуване което се проведе на 1 юли. 

Партията на президента Вучич 
спечели парламентарните изботи с 
повече от 60 на сто процента.

В парламента, освен прогресивистите 
влизат и социалистите на Ивица Дачич, 
Сръбският патриотичен съюз на Алек-
сандър Шапич и четири малцинствени 
партии – по една на унгарците и албан-
ците и две на бошняците. 

Ако няма нови повторни избори 
Скупщината на Сърбия трябва да бъде 
съставена в рамките на 30 дни, което 
означава до 5 август, а новото правител-
ство избрано най-късно до 90 дни, т.е. до 
5 ноември.

Възможни са четири сценария за 
сфориране на ново правителство - 
прогресистите самостоятелно да сфор-
мират правителство,  да сформират 
коалиция с коалиционните си парт-
ньори както и до сега със СПС и Един-
ствена Сърбия,  да поканят всички 
парламентарни партии  или  да включат 
експерти и опозиционери, чиито партии 
и движения не успяха да се класират в 
парламента.

С. Бойкова

Улично осветление 
в село Млекоминци
Тези дни в босилеградското село 

Млекоминци бе монтирано улично 
осветление. Екипите от местното елек-
троразпределително са поставили 15 
крушки на електрическите стълбове в  
кварталите около реката и при учили-
щето, а планирано е да бъде монтирано 
осветление и към селското гробище. 

Кметът Владимир Захариев изтъква, 
че монтирането на уличното осветление 
в селото е в резултат на договора на 
общинското ръководство с директорите 
на ЕПС и Телеком. 

 П.Л.Р.
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Табела: Местни избори 
 

Избирателна секция Владимир Захариев 
- Това сме ние -

Александър Вучич 
-За нашите деца 

Д-р Воислав 
Шешел - 

СРС 

Невалидни 

1 - Босилеград 1 437 16 55 
2 - Босилеград 2 652 22 68 
3 - Босилеград 3 143 5 7 
4 - Босилеград 4 199 12 38 
5 - Паралово 70 2 3 
6 - Райчиловци под пътя 398 17 41 
7 - Райчиловци над пътя 543 22 36 
8 - Гложйе 148 4 7 
9 - Горна Лисина 147 4 7 
10 - Горно Тлъмино 116 1 1 
11 - Дукат 180 1 2 
12 - Долна Любата 170 2 6 
13 - Долна Лисина 102 3 6 
14 - Долно Тлъмино 69 3 4 
15 - Груинци 33 1 0 
16 - Милевци 66 3 2 
17 - Църнощица  100 0 3 
18 - Извор 94 2 4 
19 - Радичевци 104 6 10 
20 - Млекоминци 73 2 4 
21 - Горна Ръжана 61 0 0 
22 - Мусул 21 3 5 
23 - Плоча  38 3 0 
24 - Горна Любата 101 9 4 
25 - Колчина Гарина 37 0 1 
26 - Бранковци 41 0 0 
27 - Зли дол 100 7 7 
28 - Бистър 59 7 1 
29 - Рикачево 62 1 0 
30 - Назърица 83 0 0 
31 - Караманица 75 5 3 
ОБЩО 4522 163 325 
 

 
  

Комунални дейности в с. 
Градине 

Асфалтов път и 
детски съоръжения 
за игра 
Крайградското село Градине тези дни 

получи два комунални „подаръка”. 
Публичното предприятие „Коридори на 
Сърбия” финансира с около 4, 7 милиона 
динара асфалтирането на участък от 
пътя, който от разклонението „Цари-
брод изток” води към махалата Горно 
Градине. Средствата са от бюджета на 
предприятието, предвидени за възста-
новяване на пътища, ощетени при 
изграждането на източното разклонение 
на Коридор 10. Дължината на асфал-
тирания участък е 650, а широчината – 
три метра. По професионален начин е 
уредено отвеждането на дъждовната вода 
от пътя, сложени са „банкини“, докато от 
едната страна на асфалтирания участък 
е изградена ригула. Формално поглед-
нато предприятието „Коридори на 
Сърбия” финансира проекта, инвеститор 
е Община Цариброд, докато работите по 
изграждането проведе гръцката фирма 
„Актор”. 

Пътят ще е от голямо значение за 
жителите не само на посочената махала, 
но и за цялото село, предвид, че в 
тази негова част се намират местните 
гробища, както и църквата „Св. Спас”. 

Градине тези дни се сдоби и с детски 
съоръжения за игра. Те бяха поставени 
в двора на някогашното четирикласно 
училище. Купени бяха със средства на 
местното самоуправление. Жители на 
селото бяха изпратили иск в писмена 
форма до общинските органи с цел с 
такива съоръжения да зарадват най-мал-
ките градинчани и начинанието им се 
сбъдна. Зам.-кметът на общината Жан 
Цоневич сподели, че местното самоу-
правление и нататък ще продължи да 
подкрепя начинания на селските местни 
общности, целенасочени към подобрява-
нето на условията за живот в тях. 

Б. Димитров

България удължи 
епидемиологичната 
обстановка до 15 юли
Епидемиологичната обстановка в Р 

България е удължена до 15-и юли. 
Здравният министър Кирил Ананиев 
обясни, че причина за това решение 
е увеличеният брой на инфицирани с 
коронавирус. Броят на заразените се 
увеличи тройно - докато от средата на 
май до 10 юни имаше  26 заразени на 
1 200 проби, сега са над 100 заразени 
на 2 000 проби. Той уточни, че няма да 
се въвеждат нови, нито ще се връщат 
стари мерки, но сегашните ще останат 
в сила. 

Това означава, че носенето на пред-
пазни маски е задължително в закрити 
обществени места, забрана на влизане 
и карантиниране на хора от държави с 
висока степен на зараза, дистанционна 
работа, където е възможно, дистанция 
и дезинфекция.

Приоритет в мерките е да се огра-
ничи струпването на хора и провежда-
нето на масови мероприятия.

С.Дж.
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Приета програма от областта на екологията в Царибродско 

За защита на околната среда - 
16, 7 милиона динара

За съфинансиране на активности за за-
щита на въздуха чрез намаленото консуми-
ране на енергийни източници за отопление 
на жилищните обекти, от Бюджетния фонд 
за защита на околната среда ще се заделят 
дори 8, 6 милиона динара. 

Общинският съвет в Цариброд на 
последната си сесия прие Програма 

за ползване на средствата от Бюджетния 
фонд за защита на околната среда в тери-
торията на общината. За реализиране 
на програмата са запланувани дори 16, 7 
милиона динара. 

За контрол качеството на факторите 
на жизнената среда или, както в скоби е 
набелязано в документа – мониторинга, 
са запланувани 2, 1 милиона динара. 
Милион динара от тези средства ще 
се използват за контрол на качеството 
на въздуха, 100 хиляди за контрол на 
повърхностните води, 400 хиляди за 
контрол на замърсяването на почвата, 
200 хиляди за мониторинг на шума и 
400 хиляди за купуване на апарат за 
утвърждаване качеството на въздуха. 

В документа са предвидени дори 
14, 6 милиона динара за насърчи-
телни, превантивни и възстановителни 
програми и проекти. От тази сума 8, 
6 милиона ще се отделят за съфинан-
сиране на активности по защита на 
въздуха чрез намалено консумиране 
на енергийни източници за отопление 
на жилищни обекти, за програма за 
изчистване на нелегални сметища ще се 
заделят 500 хиляди динара, за програма 
по залесяване – също 500 хиляди, докато 
за изготвяне на подземен кадастър на 
канализационната мрежа (по-точно 
за втората фаза на програмата, чието 
реализиране започна миналата година) – 
5 милиона дианра. 

Нека тук обърнем по-голямо 
внимание върху онази част на програ-
мата, за която са предвидени най- 
много средства – съфинансирането на 

активностите за защита на въздуха чрез 
намалено консумиране на енергийни 
източници. Там са залегнали сведения, 
за които смятаме, че са интересни за 
читателите. „В градското ядро, се казва 
в документа, има 4, 6 хиляди жилищни 
обекта. Около 90 на сто от домакин-
ствата за отопление използват преди 
всичко твърди горива - дърва и въглища. 
Имайки предвид, че в територията на 
общината не съществува отоплителна 
централа, както и условия за използване 
на природен газ, жилищните обекти, 
които за отопление използват твърди 
горива, имат индивидуални огнища.” В 
продължение се казва, че географското 
положение на градското ядро (предвид, 
че става дума за котловина) и посоките 
на ветровете създават предусловие за 
задържане на мръсния въздух и на други 
токсични материи, вредни за здравето 
на хората предимно в зоната на обита-
ването. Посочва се и това, че начина на 
отоплението на жилищните обекти 
представлява един от двата основни 
замърсители на въздуха в територията на 
общината. Другият е пушека от МПС-ата 
и влаковете, които минават по автома-
гистралата, съответно жп линията, или 
пък се задържат на граничния преход, 
разположен само на няколко километра 
от града. Като интересни сведения набе-
лязваме и следните две: средната старост 
на жилищните обекти в територията на 
общината в документа е преценена на 40 
гoдини, голям брой обекти са с рухнали 
фасади и стари и неадекватни дограми, 
в резултат на което се стига до значител-
ното губене на топлинната енергия, т.е. 
използването на по-голямо количество 
на енергийни източници.  

В продължение на анализа на въпроса 
се казва и следното: „Програмата за 
съфинансиране на активности за защита 
на въздуха чрез намаленото консуми-
ране на енергийните източници за 

отопление на жилищните обекти има 
за цел предимно, както това и в самото 
название се внушава, да намали количе-
ството на тези източници, като при това 
ще се стигне до още един положителен 
ефект, а това е редуцираното изпускане 
във въздуха на замърсителните газове от 
индивидуалните огнища. Добавая се и 
това, че за осъществяване на определени 
резултати в тази сфера е нужно Програ-
мата да се реализира поне в минималния 
срок от пет години”. За гражданите на 
Царибродско и читателите на вестника 
ни всъщност най-интересно е какви 
конкретни дейности ще се съфинан-
сират от Бюджетния фонд чрез Програ-
мата. Това са: провеждането на строи-
телни работи на вече съществуващите 
жилищни сгради в смисъл поставянето 
на термоизолационен слой и подменя-
нето на фасадните дограми, както и 
замяната на старите отоплителни тела, 
огнища (сръб. горионици) и инсталации, 
с нови, които не са големи консуматори 
на енергийните изоточници. 

Община Цариброд след известно 
време ще обяви конкурс за съфинан-
сиране на дейности, целенасочени към 
осъществяването на целта. Междувре-
менно ще бъдат определени приоритет-
ните зони в общината, които ще имат 
предимство при тегленето на средствата. 
Зоните ще бъдат определени след мони-
торинга на качеството на въздуха, който 
ще бъде извършен през тази година. 

Следователно, с приемането на 
програмата и обезпечаването на сумата, 
която заслужава респект, на гражданите 
на Царибродско е внушено, че за окол-
ната среда занапред ще се води изключи-
телна сметка, а те ще знаят, че местното 
самоуправление е готово да им помогне 
във финансово отношение, доколкото 
решат да предприемат горепосочените 
активности. 

Б. Димитров

Пролетния базар 
на книгата в 
парка пред НДК
Асоцияция „Българска книга“ орга-

низира Пролетния базар на книгата, 
който тази година се проведе од 23 до 28 
юни в парка пред Националния дворец 
на културата. Решението тази година 
панаирът да се проведе на открито, бе 
взето заради стриктното спазване на 
противоепидемиологичните мерки.

Читателите и любителите на книгите 
имаха възможност на над 1 000 кв.м. 
изложбена площ да разглеждат и да 
си купят книги, които им предлагаха 
около 110 издателства, разположени в 23 
шатри.

С.Дж.

Електронно 
записване 
в средните 
училища на 8 
и 9 юли
Учениците, които тази година завър-

шиха основното си образование, 
ще се записват електронно в средните 
училища чрез портала еУправа на 8 и 9 
юли.

За „малките абитуриенти“ на портала 
еУправа ще бъде открита нова услуга 
еУпис, оповестиха от Службата за 
информационни технологии и елек-
тронна администрация към прави-
телството на Сърбия. От услугата ще 
се възползват всички редовни средни 
училища и гимназии, с изключение на 
училищата по музика, балет, както и 
специални и частни училища. За първи 
път тази година записването в средните 
училища ще бъде възможно по елек-
тронен път - от заявлението за записване 
(списък със желания) до осведомлението, 
че записването е завършено.

След получаване на заявлението, 
попълнено от родителите на портала 
за електронно управление, училищата 
служебно ще събират данните за ученика 
(акт за раждане, удостоверение  за 
пребиваване, информация от здравната 
информационна система за извършен 
медицински преглед, както и данни за 
предишно завършено образование, въз 
основа на които ученикът е бил разпре-
делен в училището).

Въз основа на тези и на данните, попъ-
лнени от родителите в заявлението, 
упълномощеното лице на училището ще 
извърши записването, без да е необхо-
димо родителите да идват в  училището.

Изпитите по малка матура се прове-
доха на 14-ти, 15-ти и 16-ти юни, когато 
учениците решаваха тестове по сръбски 
език, математика и комбиниран тест.

Междувременно приключи регистра-
цията на  кандидат-студентите за запи-
сване във висшите учебни заведения 
– университети и академии. Предстоят 
приемни изпити.

С. Бойкова
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НОВИНИ ОТ ОБЩИНИТЕ
За атрактивното място в централната част на Цариброд 

Най-сетне стана 
публична собственост на 
общината 
Бихме оценили, че най-сетне се 

създадоха формални юридически 
условия за уреждане на пространството 
в централната част на Цариброд, там 
където някога бе контона на Железни-
цата на Сърбия, или жаргонно казано 
„долната рампа”. Спомняме си, че една 
друга общинска власт преди около 
15-ина години вложи немалък труд да 
се срути сградата (кантона) на железни-
чарското предприятие, намираща се на 
това място, като по този начин се създа-
доха условия улицата „Нишава” (под 
жп линията) вече да не бъде сляпа, съот-
ветно да се свърже с „Балканска” и по 
този да бъде използвана за движение на 
МПС-та, макар че те и ден днешен по нея 
се движат само в едната посока – от изток 
към запад.

Общинската администрация пред-
прие необходимите крачки, които дадоха 
резултати, и с неотдавнашно решение на 
Общинския съвет пространството, както 
това в юридическо отношение формално 
се дефинира, „е придобито в публична 
собственост на Община Цариброд”, след 
като дълги години бе публична собстве-
ност на Република Сърбия. 

Следователно, след приемането на 
общинското решение и след като и 
окончателно бъде завършена проце-
дурата по придобиването при Дирек-
цията за имущество на Р Сърбия и 
правителството на Р Сърбия, простран-
ството, съответно няколкото парцела със 
съответни кадастрални номера, ще се 
създадат условия за уреждане на атрак-
тивното място в централната част на 
града. 

Официална справка с представите-
лите на общинската власт не правихме, 
тъй като предполагаме, че е повече от 
логично мястото да бъде използвано за т. 
нар. „малък пазар”, от който Цариброд 
се нуждае от дълго време. Там търгов-
ците ще могат да предлагат хранителни 
и други стоки всеки ден, за разлика от 
местния пазар, който, както е известно, 
се организира веднъж седмично - само в 

петъчния ден. Мястото е твърде удобно 
за тази цел – няма да е в главната улица, 
но ще е съвсем близо до нея (на само 
няколко метра), а търговци и купува-
чите няма вече да пречат на минува-
чите по главната улица и на хората, 
които по нея минават с кола. Докол-
кото пък на някого му хрумне мястото 
да уреди като парк, все пак тази идея 
бихме оценили като неудачна, поради 
няколко причини. Първо, че Цариброд 
вече има доста места, в които хората 
могат да се разхождат и да си отпочинат 
(в Спортния център „Парк”, в парка 
в центъра на града, покрай реката...). 
Второ, да се използва това атрактивно 
място в „епицентъра” на града за други 
урбанистични начинания, наистина 
би било грехота. Вероятно на всеки от 
нас, гражданите на Цариброд, поне 
веднъж му се е случило някой турист от 
България да ни срещне на улицата и да 
ни попита къде се намира пазара. А ние 
с притеснение бихме му отговорили, че 
при нас пазар има само в петъчния ден. 
Доколото мястото, както и подобава, 
бъде използвано за т. нар. „малък пазар”, 
немалък брой български туристи биха 
го посещавали и купували стока оттам, а 
не всичките, както това е случай сега, да 
продължават към съседния Пирот и да 
оставят парите си на тамошния пазар в 
местността Тиабара, който работи всеки 
ден, макар че официално всяка събота е 
най-голям и с най-богат асортимент на 
стока. 

Ще видим вероятно в скоро време 
как в градоустройствено отношение 
ще изглежда пространството, на което 
посветихме вниманието си в тази статия. 
За това ще се постараят специалисти от 
областта на строителството, а може би 
и хортикултурата. Засега малко създава 
смущение лятната градина на едно 
кафене, която неотдавна „осъмна нена-
дейно” в посоченото пространство. Но 
вероятно и по този въпрос ще има кой да 
мисли. 

Б. Димитров

Проява в ОО на инвалидите на труда в Цариброд 

Изложба на ръкоделия, 
която ще стане 
традиционна 
Членките на Клуба на актива на 

жените към Общинската органи-
зация на инвалидите на труда „Цари-
брод” организираха изложба на ръко-
делия в помещението на организацията 
на улица „Белградска”. 

Представени бяха най-различни 
видове предимно плетени ръкоделия – 
ръкавици, чорапи, жилетки, фланели 
и др. Една членка представи декоратив-
ните си ръкоделия за цветни и други 
аранжименти, изготвени от хартия. 

Проявата имаха възможност да 
посетят всички заитересовани граждани. 

Следва да се отбележи, че усърдните 
пенсионерки досега са се проявявали и 

в хуманитарната сфера, като са дарявали 
няколко десетки плетени чорапи на 
ползващите услугите на Старческия дом 
и на Сдружението „Хендикеп”, както и 
на други пенсионери в общината. 

Клубът на актива на жените е сфор-
миран преди 8 години. Всяка сряда член-
ките на Клуба се събират в помещението 
на Общинската организация на инвали-
дите на труда и си общуват. От време на 
време организират различни тържества 
и екскурзии. Председателка на Клуба е 
Мица Иванова. 

Както разбрахме, изложбата на ръко-
делия би трябвало да стане традиционна. 

Б. Д.

След края на учебната 2019/2020 г. в босилеградската Гимназия

С по-добър успех от миналата година
Всички ученици в босилеградската 

Гимназия завършиха учебната година 
с положителен успех и примерно пове-
дение. От общо 189 ученици от първи до 
4 клас, 85 са завършили с отличен успех, 
58 - с много добър, 44 - с добър и двама 
със задоволителен успех. 

I клас (43 ученици) - 20 отлични, 13 
много добри и 10 добри;

II клас (51) - 24 отлични, 17 много 
добри, 9 добри и 1 със задоволителен 
успех;

III клас  (45) - 21 отлични, 11 много 
добри, 12 добри и 1 със задоволителен 
успех и

IV клас (50) – 20 отлични, 17 много 
добри и 13 добри.

Директорът на Гимназията Владимир 

Григоров заяви пред вестника ни, че 
е доволен от успеха и поведението на 
учениците през учебната 2019/2020 
година, които са по-добри в сравнение 
с миналогодишните резултати. Той 
подчерта, че поради пандемията на 
коронавируса обучението през едната 
част от второто полугодие е реализирано 
дистанционно. 

Свидетелствата на учениците от 
първи, втори и трети клас бяха връчени  
в понеделник на 29 юни, докато зрелост-
ниците получиха дипломите си мина-
лата седмица. И този път бе спазена 
традицията всички отличници да 
получат от училището по една книга 
като подарък. 

П.Л.Р.
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Единодушно решение на учителския колектив в 
босилеградската гимназия 

Анджела Митов е 
първенец на випуска

Учителският колектив в босилеград-
ската гимназия тази година единодушно 
избра Анджела Митов за първенец на 
випуск 2019/2020. Всички учители казват, 
че Анджела е пример за отличен ученик 
и напълно си заслужи престижното 
признание. Открояваше се от останалите 
отличници с изключителното си посто-
янство, упорство, всестранност и огромно 
желание да усвоява нови знания, изтъ-
кват преподавателите. 

Анджела, какво е да си първенец на 
випуск? 

- Въпреки че наградата не ми беше 
самоцел никога, за мен тя представлява 
една огромна чест и признание. Изка-
звам голяма благодарност към учите-
лите за оказаното им доверие. Да бъда 
искрена, приятно сам изненадена, а 

същевременно и изключително щаст-
лива, удовлетворена и горда. От друга 
страна този факт носи и своите отговор-
ности, тъй като те кара да продължаваш 
да работиш още по-усърдно и да не 
се отпускаш. Моята формула за успех 
е - упоритост, търпение и стремеж към 
определени цели. Особено бих подчер-
тала, че освен мен в нашия випуск имаше 
още 6 носители на грамотата „Вук 
Караджич“ и други силни отличници, 
достойни да бъдат носители на титлата 
„първенец на випуска“. 

Как би описала ученическия си 
живот?

- Разнообразен. Смятам, че съумявах 
да съчетая ученето със забавленията. 
В началните класове се чувствах малко 
несигурна в себе си, обаче с течение на 

времето това изчезна. Особено бих изтъ-
кнала подкрепата на родителите ми 
- майка ми Виолета и баща ми Денча, 
които винаги ми помагаха и позитивно 
ме настройваха. Освен че внимателно 
следях лекциите в училището и редовно 
учех вкъщи, постоянно настоявах да 
разширявам знанията си чрез най-раз-

лични енциклопедии и други книги, 
интернет и др. Смятам, че преди всичко 
човек трябва да бъде упорит, да има 
воля, желание, търпение и ясна цел, към 
която винаги да се стреми да я достига. 
Трябва да обичаш това, което правиш и 
резултатите сами си идват. 

Кои са любимите ти предмети?
- Въпреки че редовно учех уроците по 

всички предмети, все пак мога да кажа, 
че изпитвам по-голям интерес към обще-
ствените науки и езиците.

Има ли преподавател, който ще 
остави у теб трайно впечатление?

- За много учители в основното 
училище и гимназията имам само 
похвални думи, а особено бих изтъкнала 
преподавателката по руски език в гимна-

зията Марина Якимов, която ми беше 
особена подкрепа, даваше ми кураж и 
огромна мотивация. 

Носителка си на редица престижни 
награди от ученически състезания. 
Разкажи ни нещо за участието ти и успе-
хите в състезанията? 

- От пети клас в основното училище 
редовно участвам в състезания по 
различни предмети. Състезанията са 
предизвикателство и благодарение 
на тях задълбочавах знанията си и 
придобивах нови умения. В основ-
ното училище спечелих първа награда 
на окръжно състезание по биология 
и участвах в републиканското в Нови 
Сад, а няколко пъти завоювах и първа 
награда в републиканските съревно-
вания по български език. Като ученичка 
в основното училище имам награди 
и от окръжни състезания по сръбски 
език, география и други предмети, а бях 
носител и на грамотата „Вук Караджич“. 
И в гимназията продължих да участвам 
в състезанията. Във втори клас заво-
ювах трета награда от републиканското 
състезание по сръбски език в Сремски 
Карловци, а участвах и в републикан-
ската олимпиада по руски език в Нови 
Сад. И в гимназията завоювах няколко 
първи и втори места от републиканските 
състезания по български език, както и 
редица признания от окръжни състе-
зания по различни предмети.  

На кой факултет въазнамеряваш да 
продължиш образованието си?

- Планирам да се запиша в Юриди-
ческия факултет в Ниш и сериозно 
се подготвям за кандидатстудентския 
изпит. 

Как си представяш бъдещето в 
кариерен план?

- В професионален план виждам себе 
си като адвокат, който ще защитава 
правата на хората. Обичам предизвика-
телствата и смятам, че това е динамична 
професия. Това са стремежите ми.

С какво се занимаваш в свободното 
си време? 

- Обичам литература, много чета 
книги. Особен интерес изпитвам към 
поезията, а и сама пиша стихове. Също 
много обичам да играя волейбол, да се 
разхождам. Редовно участвам в култур-
ните програми и други извънкласови 
дейности, които организира училището. 
Често помагам при ученето на по-мал-
ките ми сестри Миляна и Бояна, както 
и на братчето Михайло, които също са 
отлични ученици. 

Какво е посланието ти към по-мал-
ките ученици?

- Бъдете сериозни, организирани, 
упорити, смели и силни в това да 
преследвате мечтите си. Трупайте знания 
и умения. Бъдете здрави и на добър път. 
На съучениците от моя випуск поже-
лавам да се запишат в желаните факул-
тети и успешно да продължат образова-
нието си. 

П.Л.Р. 

Поради пандемията на „ковид 19“, 
за разлика от предишните години, за 
първенците на випуска от средните учи-
лища в Сърбия тази година няма да бъде 
организиран традиционния прием при 
престолонаследника Александър Ка-
раджорджевич в Белия двор в Белград. В 
гимназията узнахме, че Анджела все пак 
ще получи подарък от престолонаследни-
ка, който ще й бъде изпратен по поща. 
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Рождението на  
св. Йоан Кръстител

Във вторник на 7 юли (24 юни) 
честваме Рождението на светия 

пророк Предтеча и Кръстител Йоан. 
Това е един от най-древните празници на 
Православната църква – още в края на ІІІ 
век – началото на ІV век повсеместно се 
празнува паметта за раждането на светия 
пророк. На този ден е добре да загърбим 
проблемите и всички други размисли. 
Всеки празник трябва да посрещаме с 
разсъждение: какво той означава лично 
за нас. Какво отношение има честваното 
събитие лично към нас.

Ако си припомним евангелския 
разказ за раждането на свети Йоан 
Кръстител, описано в Евангелието 
според Лука, ще видим, че отношенията 
между хората в тогавашното юдейско 

общество и в съвременния свят са много 
сходни.

Светият праведен Захария, бащата на 
свети Йоан Кръстител, е бил свещеник. 
Кастата (класа) на свещениците е 
заемала специално място в обществото; 
свещениците са били много уважавани 
заради това, че са имали изключително 
благочестив начин на живот, посветен 
на служение на Бога и на Храма. И 
въпреки това Захария и жена му Елиса-
вета са били презирани, защото са били 
безплодни и не са имали деца. Ражда-
нето на деца се е смятало за особен Божи 
дар и признак на благочестие. Това 
е свързано с месианските очаквания. 
Ако някой няма деца, той е заличен от 
обществото на хората, които могат да 
посрещнат Месията. Ако нямаш потом-
ство, представителите на рода ти няма да 
посрещнат Месията. Затова не можеш 
да очакваш уважение и дори просто 
нормално отношение от другите. Днес 
мнозина постъпват по същия начин. 
Ако по някаква причина другите не те 
харесват или ако просто си различен, 
се превръщаш в „бяла врана”; в най-до-
брия случай ще ти се присмиват, а в 
най-лошия – ще бъдеш подложен на 
преследвания и притеснения в обще-
ството.

Такова отношение са търпели и 
праведните Захария и Елисавета. 
Въпреки всичко, в семейството им не е 
имало разногласия. Праведните Захария 
и Елисавета посрещат с молитва всички 
тези обстоятелства. Трудностите само 
ги подтикват към по-силна молитва. И 
ние виждаме резултата от тази молитва: 
Божието благословение, което ги поставя 
в най-първия ред сред хората, които 

живеят с месиански очаквания.  Техният 
роден по чудо, измолен син, става Пред-
теча на Христа, на Онзи, Когото човече-
ството очаква хилядолетия наред.

Раждането на свети Йоан Предтеча 
е свързано с много знамения. И ако 
търсим поука за себе си, ще открием, 
че в евангелското повествование са 
показани много човешки съмнения. 
Когато ангелът Божий възвестява на 
Захария, че ще му се роди син, свеще-
никът, въпреки своето благочестие, 
въпреки че е служител на жертвеника, 
се усъмнява, защото се подчинява на 
човешката логика: как ще стане това? 
„Минаха много години, а ние с жена ми 
сме бездетни, а и вече сме в напреднала 
възраст. Как е възможно това?“ Тези 
съмнения измъчват сърцето и душата му 
и с тях той предизвиква Божия пратеник, 
който му възвестява за чудото. До самото 
раждане на детето устата на Захария 
остават неми. Господ му отнема възмож-

ността да се обяснява. Очевидно за него 
настава период не за разговори, а за 
размисъл. Ние също често се обръщаме 
към Бога с нашите молби и молитви, но 
без да сме изяснили в сърцето си: това 
потребно ли ни е. Изпитваме съмнения: 
как ще постъпим в ситуацията, за чието 
разрешаване се молим. Нашето молит-
вено предстоене пред Бога трябва да 
бъде твърдо упование на Неговата воля 
и общуване, изпълнено с доверие. А 
ние често дори и не се замисляме, за 
какво молим Бога; и после роптаем и се 
обиждаме; и дори ако получим това, за 
което сме се молили – не знаем какво да 
правим с него.

Трябва да се стремим животът ни да е 
постоянно съсредоточаване, постоянно 
помнене на Бога и на тези исторически 
евангелски събития ,чиито свидетели 
ставаме, когато ги честваме.

Подготви Д. Христова

Преди три години на празника Рожде-
нието на св. Йоан Кръстител, или както 
местните хора му викат „7-ми юли“, в с. 
Трънски Одоровци бе възстановена ня-
когашната спортна традиция - в навече-
рието на празника в двора на училището 
да се организират „Седмоюлски спортни 
игри“. 

Тази година обаче все още е неиз-
вестно дали проявата  ще се състои, за-
ради спазването на мерки за сигурност 
срещу разпространяването на вирус. 
Като възможна дата на провеждането 
е посочен 9 юли, а дисциплините, в ко-
ито спортистите ще се състезават са: 
шахмат, тенис на маса, лека атлетика и 
риболов. 

За детайлите дали спортните игри са 
проведени и за резултатите ще ви инфор-
мираме в следващия брой на вестника.

Връчени свидетелствата и ученическите книжки в ОУ „Георги 
Димитров” в Босилеград 

По-добър успех от 
миналогодишния 

По традиция на Видовден (28 юни) в 
Основното училище „Георги Димитров” 
в Босилеград бяха връчени ученическите 
книжки и свидетелствата на учениците 
за завършване на учебната 2019/2020 
година. Всичките 345-ма ученици от 
втори до осми клас в основното училище, 
в чийто състав са централното училище 

в града, подведомствените осмокласни 
училища в Бистър, Горна Лисина, Горна 
Любата и Долна Любата и началните 
четирикласни училища в селата, завър-

шиха с положителен успех. 187 от тях 
или почти 58 процента са отличници, 95 
(27,5%) са завършили с много добър, 47 
(13,6%) с добър и 3-ма (0,87%) със задово-
лителен успех. 

И тази година учениците от началните 
класове постигнаха по-добър успех, тъй 
като от общо 135-ма ученици от втори, 
трети и четвърти клас - 101 завършиха 
с отличен успех, 20 с много добър и 8 с 
добър успех.

През учебната 2019/2020 година в 
Основното училище „Георги Дими-

тров” се учеха и 42-ма първокласници, на 
които успехът се оценява описателно.

Оценявайки успеха през изтеклата 
учебна година, директорът на учили-
щето Методи Чипев посочи, че той е 
по-добър от миналогодишния, а когато 
става въпрос за дисциплината, трябва 
да се подчертае, че нито един ученик не 
е имал намалено поведение, добави той.

И този път на всички отличници 
училището подари по една книга. 

П.Л.Р.

За първенци на тазгодишния випуск в 
Основното училище „Георги Димитров” 
учителският колектив избра Андрияна 
Илиев и Андрия Стоилков. В училището 
изтъкват, че Андрияна и Андрия напълно 
заслужено заедно печелят престижно-
то признание, тъй като през цялото си 
школуване са показали изключителни 
резултати. Носители са на многоброй-
ни награди от ученически състезания 
и активни са участници във всички из-
вънкласни и извънучилищни дейности. 

Освен Андрияна и Андрия, носители 
на грамотата „Вук Караджич” в ОУ тази 
година са и Андрияна Борисов от Горна 
Лисина и Мария Петков от Горна Люба-
та. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Општине Димитровград
Одељење за финансијске послове 
Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне 

средине
Број: 501-85/2020-14/
Датум: 19.06.2020.год.
Димитровград

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу чл. 10. став 1. чл. 14. ст.1. а у вези са чл. 28. став 1. и 3. Закона о 
процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), 
надлежни орган за процену утицаја на животну средину при Општинској управи 
Општине Димитровград, даје обавештење о поднетом Захтеву за ажурирање 
студије о процени утицаја пројекта „Постројење за рециклажу отпадних ауто 
гума механичким третманом“ (број: 501-1/2018-14/13 од 05.03.2018) на животну 
средину.

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је 
носиоц пројекта, предузеће „ECO RUBBER L&D“ DOO, из Димитровграда, ул. 
Балканска бр.124, локал 4. поднео Општини Димитровград Захтев за ажурирање 
студије о процени утицаја пројекта „Постројење за рециклажу отпадних ауто 
гума механичким третманом“ на локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на 
катастарској парцели број 2/11 КО Лукавица (број: 501-1/2018-14/13 од 05.03.2018).

 Заинтересовани органи и организације и јавност могу да изврши увид у 
садржину захтева сваког радно дана од 19.06.2020.год. до 06.07.2020.год. у периоду 
од 10ºº-14ºº часова у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију, 
пољопривреду и заштиту животне средине ул. Балканска бр.12.

НАЧЕЛНИК
Драган Голубов

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ЦАРИБРОД 
Общинско управление на Община Цариброд 
Сектор финанси 
Отдел за местна данъчна администрация, селско стопанство и опазване на 

околната среда 
№ 501-85/2020-14/
Дата: 19.06.2020 г.
Цариброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл. 10. алинея 1., чл. 14. алинея 1., а във връзка с чл. 28. алинея 
1. и 3. от Закона за оценка на въздействие върху околната среда («Сл. вестник на 
Р.Сърбия» 135/04, 36/09), компетентният орган за оценка на въздействие върху 
околната среда към Общинското управление на Община Цариброд даде съоб-
щение във връзка с подаденото Искане за актуализиране на студията за оценка 
на въздействието върху околната среда на проекта „Завод за рециклиране на 
отпадъчни автомобилни гуми чрез механична обработка“ (№ 501-1/2018-14/13 от 
05.03.2018). 

 Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, 
че собственикът на проекта, фирмата „ECO RUBBER L&D“ DOO от Цариброд, ул. 
„Балканска“ № 124, офис 4. подаде до Община Цариброд Искане за актуализи-
ране на студията за оценка на въздействието на проекта „Завод за рециклиране 
на отпадъчни автомобилни гуми чрез механична обработка“ разположен в Цари-
брод, работна зона „Белеш“, на кадастрален парцел № 2/11 КО Лукавица (№ 
501-1/2018-14/13 от 05.03.2018).

 Заинтересованите органи и организации и обществеността могат да 
направят проверка на съдържанието на искането всеки делничен ден от 19.06.2020 
г. до 06.07.2020 г. от 10ºº-14ºº часа в помещенията на Отдела за местна данъчна 
администрация, селско стопанство и опазване на околната среда, ул. „Балканска“ 
№ 12.

НАЧАЛНИК
Драган Голубов

 [ Полезно е да бъдеш патриот. Нищо не работиш, а хубаво те плащат.
 [ Добро давай - на добро се надявай. Ако е малко придавай.
 [ И ние си имама дълбока държава. Не й се вижда дъното.
 [ Празна глава лесно се навежда, а още по-лесно повдига.
 [ Докато тия горе прават избирателен списък, 

тия долу отбелязват всичко по списъка.
 [ За доверието трябва почтенност. Къде е?
 [  Троянската война реши кон. И днес – нищо без коне.

Афоризми        Симеон КОСТОВ
Видовденски награди за най-
добрите ученици в Сурдулица
Кметът на Община Сурдулица Алек-

сандра Попович и председателят на 
Общинското събрание Новица Тончев 
връчиха  по 5 000 динара на 47 пълни 
отличници от началните училища на 
територията на общината, докато обяве-
ните за ученици на поколението полу-
чиха по 7 000 динара. 

Пълните отличници от средните 
училища, общо 28, получиха по 7000 
динара, а най-добрите на випуска по 
10000 динара. 

-Инвестирането в образованието е 
един от приоритетите на нас, които 
ръководим община Сурдулица. Много 
е важно непрекъснато да мотивираме 
младите хора винаги да дават своя 
максимум, да използват изцяло своите 
потенциали, да учат и да работят с всеот-
дайност, защото никой не може да им 
отнеме знанията, заяви на специалното 
тържество по този повод Новица Тончев.

С. Бойкова

Вторият Фестивал на шопската 
салата в Панчево
От миналата година за Сдружение 

„Шопско оро“ от Панчево може да 
се каже, че са известни като организа-
тори на Фестивала на шопската салата, 
което е уникално събитие в света. Мина-
лата неделя, на 28 юни, в етномузея 
„Сайван“ в Панчево се проведе второто 
му издание. Taзгодишният фестивал 
се проведе в съответствие с установе-
ните предложения от миналата година: 
състезателите показват своите проби 
на порции от по половин килограм, а 
специалното жури оценява външния 
вид, уханието, вкуса и общото впечат-
ление.

Състезателите сами обезпечават 
продуктите за салатата, докато организа-
торите се грижат за оркестъра и напит-
ките. Освен състезаване главната цел на 
Фестивала е преди всичко наслаждаване 
в уникалния вкус на шопската салата и 
хубава дружба на стари приятели, както 
и създаването на нови контакти и прия-
телства.

Заради епидемията от коронавируса 
Фестивалът се проведе в по-скромен 
мащаб и при спазване на всички проти-
воепидемиологични мерки.

С.Дж.

Успех на митничарите на ГКПП Градина
Митническите служители задържат 

малки количества наркотици почти 
всеки ден, които пътниците крият на 
различни места, но случаят, регистриран 
миналия уикенд на ГКПП Градина, е 
един вид прецедент, защото пакетите с 
марихуана бяха скрити в буркан шоко-
ладов крем. Нарушението бе установено, 
когато на 27 юни 2020 г. на изхода от стра-
ната за контрол пристига „Мерцедес“ 
с германски регистрационни номера, с 
който двама турски граждани пътували 
към страната си. Въпреки факта, че, 
както 40-годишният шофьор, така и него-
вият спътник твърдели, че нямат какво да 
декларират, митническите служители, в 
сътрудничество с полицията, решавили 
да проверят подробно багажа им.

В торбата с храна имало четири 
буркана с „нутела“, които били сред 
останалите торби и куфари в багажника. 
По време на проверката митническият 
служител забелязал, че на един от бурка-

ните липсва алуминиевото фолио под 
капака, тоест, че е отворен, въпреки че 
изглежда пълен. Подозрението, че има 
нещо друго в него, се оказало оправ-
дано, защото от крема били извадени 
две торбички, съдържащи малко над 50 
грама марихуана.

На същия ден на изхода от стра-
ната, по време на подробна проверка 
на лек автомобил BMW, с който пъту-
вали трима холандци с турски и гръцки 
произход, бучка хашиш и две оранжеви 
таблетки с лого „Тесла“ били намерени в 
бельото на 35-годишен пътник.

На следващия ден след полунощ BMW 
с английски регистрационни номера, 
с който пътували трима британци 
с турски произход, е селектиран за 
щателна проверка на входа на Градина. 
Този път торба с марихуана била наме-
рена в подлакътника на задната седалка 
на колата им.

С.Дж.
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Възпоменание
На 12 юли се навършват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на скъпата 

ни и обичана майка и баба
КАЯ ЛАЗАРОВА, 

преподавателка по сръбски език от Цариброд
(1937 – 2018)

Времето минава, но тъгата винаги остава. С много обич и 
признателност дълбоко в сърцата си пазим от забрава хубавите 

спомени за твоите добрини и грижи. Гордеем се, че имахме такава 
майка и баба!

Нека бъде тих и спокоен вечният ти сън. Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

Твоите: син Сергей, дъщеря Албена, зет Милан, снаха Ранка, внуци 
Борис, Георги, Иван и внучка Петра

In memoriam 
Васа Алексов 

(1952-2020 г.)

В сряда на 24 юни престана да тупти сърцето на известния икономист, об-
ществен деец и музикант от Царибродския край Васа Алексов. Роден е преди 
68 години. В Цариброд е завършил основно и средно училище, след което се е  
дипломирал в Икономическия факултет в Ниш. 

Работил е в конфекционното предприятие „Свобода”, в органите на местно-
то самоуправление, филиала на някогашната Служба по обществено счетовод-
ство... Няколко години заемаше поста заместник-кмет на Община Цариброд, бе 
и начело на местния Център за култура, а след това и ръководил за културните 
дейности в същото ведомство. 

На младини се е проявявал в местните музикални състави „Албатроси” и 
„Шопи”. Бил е член на музикалния оркестър към царибродското КХД, както и на 
известния „Царибродски оркестър”. 

Хората ще го помнят и по това, че много обичаше Царибродския край, горде-
еше се, че произхожда оттук и винаги се бореше за неговия просперитет. 

Васа Алексов бе погребан миналия четвъртък в царибродските гробища. 
Б. Д. 

Добро представяне на 
босилеградските тенисисти 
на турнира в Крушевац 

12 състезатели от босилеградския 
отбор по тенис на маса „Младост” 
участваха в турнира  „Видовденски 
Крушевац Оупън” в едноименния град. 
За по-голяма част от тях това бе първо 
официално участие в състезания след 
пауза от почти пет месеца поради епиде-
мията на „ковид 19”.  

Нашият отъбор имаше представи-
тели във всички категории (от малки 
кадети до сениори), а най-добри резул-
тати осъществиха Дарио Андонов, 
Давид Евтимов, Милян Илиев, Бори-
слав Григоров и Никола Захариев, които 
стигнаха до четвъртфиналите. Освен тях 
в турнира участваха и Душан Стоянов, 

Владан Стойнев, Борис Стоименов, 
Милян Митков, Братислав Стоименов 
и Лука Николов, които също направиха 
добро представяне. 

Треньорът на отбра Никола Талески 
заяви, че е доволен от постиженията на 
своите възпитаници и изказа благодар-
ност към домакините от отбора „Напад” 
от Крушевац. 

Освен нашите момчета и домакините 
в турнира взеха участие и тенисисти от 
Ягодина, Сурдулица, Ниш, Неготин, 
Върняшка баня, Бабушница, Чачак и 
други градове в Сърбия. 

П.Л.Р.

Нашeнецът Ненад 
Александров с колегите 
си от вътрешността на 
Сърбия покори най-
високите върхове в 
Босилеградско 
Босилеградският планинар и любител 

на природата Ненад Александров, 
който е и зам.-председател на сдру-
жението за планинарство към Спорт-
ното дружество „Младост“, неотдавна 
с група планинари от Ужице, Сомбор, 
Кралево и Зайчар успя за пет поредни 
дни да изкачи петте най-високи върха на 
територията на Босилеградска община. 
Общата дължина на маршрутите е около 
80 километра. 

Александров и колегите му изка-
чиха върховете Самовилняк (1 736 м) на 
Милевска планина, Валози (1 829 м) на 
едноименната планина, Мечит (1 756 м) 
на Глошка планина, Църноок (1 881 м) 
на едноименната планина, както и Бесна 
Кобила (1 923 м). 

Тези дни Ненад сам покори и връх 
Велики Стрешер на планина Варденик с 
надморска височина 1 876 м.

Освен Александров в изкачването на 

Глошка планина и Валози към групата 
се присъединиха и други членове на 
босилеградското планинарско сдру-
жение начело с председателката му 
Симка Джонева. В тези изкачвания взеха 
участие и планинари от Ниш, Враня, 
Сурдулица и Зайчар. 

За групата алпинисти от вътреш-
ността на Сърбия, предвождана от 
опитния планинар Слободан Стефа-
нович от планинарския клуб „Ера“ от 
Ужице, по време на престоя им в нашата 
община бяха организирани нощувки 
в обекта на местната общност в Горна 
Лисина, както и в Долна Любата. Накрая 
планинарите посетиха и църквата „Света 
Троица“ в село Извор, както и Боси-
леград, където им бяха организирани 
срещи с членовете на местното сдру-
жение за планинарство „Младост“ и с 
кмета Владимир Захариев. 

П.Л.Р.



12 3 юли 2020 годинаМОЗАЙКА
novo.bratstvo.rs

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.  
Издава: Издателство “Ново”Братство”, Ниш, 
“Кей 29 декември” - 8 
ОСНОВАТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО: 
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

• Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов 
• Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов, Даниела Христова, Сунчица Бойкова и Снежана Джелич
• Технически редактор и компютърен дизайн: Ивица Миленкович 
• Електронна поща: prelombratstvo@gmail.com • Телефони: Директор: (тел./факс) 018 242-700, 
• Вестникът излиза два пъти в месеца. Ръкописите не се връщат. 
• Собствени приходи 330-3002545-68, CREDIT AGRICOLE.
• Печата: “Свен”, Ул. “Стоян Новакович”, 10, 18000, Ниш, тел./факс +381 (18) 248 142

CIP -  Каталогизациjа у публикациjи
Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964 

Вместо репортаж 

Розите са като жените 

Името му не е Цвятко, нито пък 
Трендафил, а Иван. Обича цветята, 

особено розите. В двора си в Цариброд, 
на ъгъла на улиците „Белградска” и 
„Десанка Максимович“ (в централната 
част на града) е засадил над 30 вида рози. 
Корените са около 60, докато цветовете и 
да искаме, не бихме можали да изброим. 
Освен рози, в двора си има още десетки 
видове други цветя. Сам е засаждал всич-
ките, сам ги и отглежда. 

Този двор е атракция за българските 
туристи, които посещават Цариброд. 
Много от тях пожелават „да позират” 
пред розите и вкъщи да си занесат  
прекрасни фотографии. 

Царибродският бизнесмен-титан 
(така го оприличаваме, защото наистина 
е много заможен) Иван Донков казва, че 
влечение към цветята и особено розите 
изпитва от много отдавна. Шеговито 
казва (не трябва обаче да изпуснем от 
предвид, че във всяка една шега е вмък-
ната немалка доза истина), че те му 
припомнят за жените. „Всеки вид рози 
има характерна миризма и е хубав по 
свой начин”, разказа той пред вестника 
ни и добави: „Така е и с жените.”

Ако това го каза той, редно е да му 
повярваме. Да се прави сравнение между 
жените и розите, наистина има логика. 
За разлика обаче от розите, с жените 
в живота не му е вървело по най-до-
брия начин. Няколко пъти се женил 
официално, с няколко жени е устано-
вявал извънбрачна връзка, но... Твърди, 
че в момента не е сам (макар че на пръв 
поглед може би така изглежда), но не 
иска да разкрива името на новата си 
любов, което е съвсем правилно, тъй 
като всеки човек има правото да пази 
интимния си живот. 

Нещо повече: мотив да отглежда 
цветята и особено розите е придобил 
от многобройните си пътувания по 
света. Като турист е обиколил почти 
всички континенти (в списъка липсва 
само Австралия). В разговор за вест-
ника ни сподели, че хубаво уредени 
дворове или други публични места с 
рози е забелязал в: Kaнада, Италия, 
Мексико, Чили, Аргентина, Кения, 
Тайланд, Франция, Германия... Готов е с 
часове да говори за това в коя страна, в 
кой град и в кое конкретно място в него 
е забелязал хубави рози. Дори е твърде 
добре „подготвен теоретически” и за 
дискусии по въпросите кои рози какви 

характеристики имат (как миришат, с 
какъв спектър цветове могат да бъдат...), 
кои климатични условия им пасват най- 
много, в кои пространства определени 
видове рози виреят най-добре и пр. 
Особено ярко впечатление в паметта му е 
оставило едно уредено по твърде изискан 
начин пространство, засадено с рози в 
близост до световноизвестния право-
славен манастир „Света Екатарина“ на 
Синайския полуостров в Египет. 

Нека на Иван Донков накрая да 
пожелаем още много здраве и късмет. 
Предимно късмет в любовта, разбира се! 
Тъй като той освен розите, твърде много 
обича и представителките на нежния 
пол. И нека новата му избраница да 
обича розите поне в такава степен, в 
каквато ги обича самия той. 

Б. Димитров


