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Премиерката Ана Бърнабич 
посети Босилеград 

След 175 години 
една икона се 
„завърна“ в храма

Може би тази година по-скромно, но все 
пак тържествено бе отбелязан празникът св. 
Кирик и Юлита в с. Смиловци. Вярващите се 
събраха на 28/15 юли край манастира носещ 
тяхното име, за да почетат празника на светите 
син и майка, пострадали за християнската 
вяра. Празничната служба в храма отслужи о. 
Рафаило, игумен на манастира „Рождество 
Богородично“ във Височка Ръжана. Обичая 
„колачар“ от светата обител за следващата 
година пое Милияна Адамович от Бачка 
паланка, но можем да кажем и от с. Петърлаш, 

тъй като вече имат къща в селото и тук 
прекарват доста време. За нашите читатели 
семейство Адамович не е непознато, понеже те 
бяха „колачари“ и по-миналата година, за което 
сме писали във вестника. Този път Милияна 
каза, че отново изпитва огромна радост и 
щастие, както и благословия да бъде част от 
празника на манастира и следващата година.

Нека ви разкажем и за един куриоз, или 
Божия промисъл, в деня на празника. След 
светата Литургия пред храма дойде човек, 
носещ на ръце икона, за която каза, че след 
175 я донесъл, за да я върне на мястото, 
където тя принадлежи. Става дума за Драган 
Лилов и за неговата, както той каза, поповска 
фамилия. Негов далечен предшественик по 
времето на турското робство бил доведен от 
с. Брест и замонашен в тукашния манастир, 
където е получил образование, а след това и 

сам преподавал в манастирското - килийно 
училище. Той не знае точно по какви причини 
тази икона се е оказала в техния дом и е била 
съхранявана и предавана от поколение на 
поколение. С особени емоции ни раказа, че 
той и брат му, като потомци на поповската 
фамилия, са заварили иконата в техния дом, 
но сега: „Искам, каза той, тази светиня не 
да подаря на манастира, но да я върна там, 
откъдето тя е дошла в нашия дом, където 
принадлежи – и на вярващите, и на всички 
нас.“ Да, именно, светиите са ни подарени от 
Господа и принадлежат на всички нас, точно 
така трябва и да се отнасяме към тях, да ги 
уважаваме и да ги пазим и предаваме на 
идващите поколения, а Господ чрез тях ще ни 
възвръща със Своите благодеяния. 

Д. Х.

Делегация на НС на унгарското 
национално малцинство в Сърбия 
посети Босилеград
XII Международен фолклорен 
фестивaл „Босилеградско 
краище пее и танцува”
Всичко е в разултат на 
доброволен труд 

Босилеградчани ще 
представляват България 
в музикалния спектакъл 
„Сърбия в ритъма на Европа“

Купата спечели „Хотел ’Хепи’“

Нови чинове, столове... 

В първи клас в босилеградската 
Гимназия се записаха само 27 
ученици
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Премиерката Ана Бърнабич в края 
на юли бе на работно посещение в 

община Босилеград, в рамките на двуд-
невната й обиколка на Пчински окръг. 

Пред входа на бившия завод „Чора-
пара”, където  в момента е поместен 
общински цех за шиене на предпазни 
маски, премиерката на Сърбия бе 
посрещната от кмета Владимир Заха-
риев и зам.-кмета и председател на 
Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков, както и от депутатката 
от Босилеград Невенка Костадинова. В 
двора на фабриката имаше и голям брой 
граждани, които поздравиха гостенката 
със силни аплодисменти. 

Премиерката бе посрещната традици-
онно с хляб и сол, а танцьорите от фолк-
лорния състав към Спортното дружество 
„Младост” в нейна чест изпълниха  хоре-
ография  от  традиционния ни местен 
фолклор. След това тя направи обиколка 
на цеха, в който над 40 работници, анга-
жирани от страна на общината, произ-
веждат предпазни маски за многократна 
употреба. Бе запозната и с дейностите на 
общинския цех, в който работещите от 
март миналата година са ушили над 250 
000 маски, които освен на всички жители 
в община Босилеград са предоставяни 
безплатно и на институциите и част-
ните фирми в града, както и на редица 
общини в Пчински и Нишавски окръг, 
на ВМА Белград, ФК „Цървена Звезда“ 
и на многобройни организации и сдру-
жения в страната.

След това, придружавана от Драган 
Стеванович, държавен секретар в Мини-
стерството на икономиката, Александър 
Стефовски, държавен секретар в Мини-
стерството на здравеопазването, и 
Сречко Пейкович, началник на Пчински  
управителен окръг, премиерката посети 
Здравния дом, където разгледа Ковид 
амбулаторията, помещенията за вакси-

нация на населението, новопостроения 
обект на Спешната медицинска помощ 
и помещенията за стационарно лечение 
на пациентите. 

В обърщението си към медиите 
Бърнабич най-напред изказа голяма 
благодарност към общинското ръко-
водство за ангажираността и положе-
ните усилия за успешно провеждане 
на масова инунизация на населението 
и похвали добрата организация на 
Здравния дом в реализацията на кампа-
нията. Тя изтъкна факта, че 60% от жите-
лите на общината са имунизирани. 

„Босилеградска община е пример за 
другите общини. Тя е сред първите десет 
в Сърбия по броя на васкинирани граж-
дани и е лидер по броя на васкинирани 
млади хора на възраст от 18 до 30 години. 
В Босилеградска община са имунизи-
рани над 26% от младите, а средно в 
републиката са ваксинирани около 17%  
млади на тази възраст”. 

Говорейки за инвестиците на държа-
вата в нашата община, тя посочи, че ще 
бъдат реализирани редица проекти и 
подчерта, че държавата вече инвестира 
108 милиона динара за изграждане за 
нов обект и цялостна реконструкция на 
сегашната сграда на предучилищното 
ведомство „Детска радост” в Босилеград 
чрез Службата за управление на публич-
ните инвестиции, за което вече е обявен 
публичен търг за избор на изпълнител 
на работите. 

Бърнабич посочи, че сегашното 
Правителство на Сърбия се грижи за 
подпомагане на райони, където живеят 
националните малцинства, каквато е и 
Община Босилеград, а където около 99 
процента от населението се декларират 
като българи. „Активизирахме и фонда 
за националните малцинства през 2017 
г., след бездействие от сформирането му 
преди 15 години”. Премиерката посочи 
и че Правителството има много амбици-

озни планове и проекти за Босилеград, 
както и това, че винаги получават нови 
задачи и искове от кмета Владимир Заха-
риев, който и този път й връчил папка с 
нови идеи и проектопредложения. 

Кметът Владимир Захариев отбеляза, 
че това посещение на премиерката Ана 
Бърнабич е историческо. „Пишем исто-
рията на Босилеград, нашата премиерка 
идва за втори път при нас - за първи път 
като министър на държавната админи-
страция и местното самоуправление, а 
сега и като премиер, което означава, че 
който идва в Босилеград напредва”, каза 
кметът.

Той подчерта, че се гордее със 
Здравния дом и с целия персонал, 
който се справя отлично по време на 
пандемията от коронавируса, както и 
със Службата за ваксинация начело с 
д-р Драгана Димитров, чиито екипи 
вършеха масова имунизация на населе-
нието на цялата територия на общината, 
ваксинирайки гражданите по домо-
вете им и в най-отдалечените села. Той 
изтъкна и  изключителната помощ за 
гражданите на Босилеград от страна на 
ВМА, чиито лекари идват тук на място, а 
нашите съграждани могат да се лекуват в 
тази здравна институция в Белград. 

Захариев изказа голяма благодарност 
към държания върх начело с президента 
Александър Вучич за реализацията на 
редица проекти в общината в различни 
сфери - от здравеопазване до  инфра-
структура и посочи проектите, които в 
момента държавата финансира в Босиле-
градска община -  изграждане на обекта 
за развитие на туризма в местността 
Градище в Босилеград, изграждане на 
нов водопровод от местността Рода в 
Милевска планина, нови котели за парно 
отопление в Културния дом и др. 

Кметът Захариев връчи на премиер-
ката папка с документи за нови проекти 
от особено значение за общината и 

отправи молба за съдействие на държа-
вата в изнамирането на инвеститор за 
някои от трите общински цехове, което, 
както изтъкна е жизненоважно за иконо-
мическото развитие на общината и 
откриване на нови работни места.  

В знак на благодарност кметът подари 
на премиерката икона - дърворезба с 
лика на Мария Магдалена.

Председателят на НС на българ-
ското национално малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков приветства премиер-
ката за посещението й на Босилеград, 
като изтъкна, че това е един от двата 
града в Р Сърбия с преобладаващо 
българско население - лоялни граждани 
на Република Сърбия, които уважават 
своите корени, но също така уважават и 
страната, в която живеят. Той благодари 
на премиерката и на правителството за 
всичко, което са направили за българ-
ското малцинство в сферите на образо-
ванието, информирането, културата и 
служебна употреба на езика и писмото, 
които са в компетенция на НС.

„Благодаря за преведените учеб-
ници, които получихме след пауза от 30 
години, а което  повлия върху увелича-
ването броя на учениците, учащи се на 
български език. В Босилеград от I клас 
на основното училище до IV клас на 
Гимназията има паралелки с обучение 
на майчин български език. В Дими-
тровград такива паралелки има само 
в гимназията, докато в ОУ се изучава 
„билингвален” модел. В момента се 
извършва превода на нови учебници, 
съгласувани с новите учебни програми. 
Изказвам благодарност и за финансовата 
помощ за медиите на български език, 
особено за в-к „Ново Братство“, който 
над 60 години е медиен бренд на бълга-
рите в Сърбия и чийто основател е НС, 
а без вашата помощ не може да оцелее. 
Другата медия, на която НС е основател 
- „Нова РТВ Босилеград”, съществува и 

Премиерката Ана Бърнабич 
посети Босилеград 
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днес благодарение решението на Прави-
телството от 2014 г. начело с Александър 
Вучич, което положително откликна на 
иска на кмета Владимир Захариев”.

Стойков посочи, че е благодарен на 
държавата, че ни „дава възможност всяка 
година да отбелязваме достойно датите, 
свързани с българската култура, история 
и традиция”. Подчерта и че благода-
рение на държавното ръководство и 
искането на общината и на НС държав-
ните и общински институции в Босиле-
град издават двуезични документи по 
лична заявка. „Стремим се този положи-
телен процес да се приложи и в община 
Димитровград, както и на други места, 
където съществуват законови условия”. 

Той изтъкна, че поради всичко това, 
както и поради успешната политика на 
Правителството за укрепване на добро-
съседските отношения, българите в 
Сърбия днес се чувстват по-сигурни, 
по-свободни и по-уважавани”. Също 
поздрави премиерката и за успешното 
управление на страната по време на 
пандемията, подчертавайки, че  „бълга-
рите в Сърбия са много доволни и благо-
дарни за успешната организация на 
ваксинацията”.

„Зная, че Вие и Вашият кабинет рабо-
тите денонощно за намирането на инве-
ститори за всички общини, в това число 
и за Звонскя край в община Бабушница 
и община Димитровград. Отново ще 
повторя молбата на кмета Захариев - в 
най-скоро време да се намери начин за 
откриване на завод в Босилеград, което е 
от жизненоважно значение”.

Стойков добави още, че за всички 
граждани, както и за българската 
общност в Сърбия, от голямо значение 
са новоизграденият източен клон на 
Коридор 10 „Ниш - Димитровград”, 
както и магистралата през ждрелото 
Гърделица, с която гражданите на 
община Босилеград се свързват при 

Владичин Хан. „Нашата молба е в плана 
„Сърбия 2025“ да бъде включен нов 
път „Босилеград - Владичин Хан” през 
Сурдулица, с което пътят от Босилеград 
до Сурдулица ще се съкрати от 60 км 
на 47,3 км и ще се създаде възможност 
нашите съграждани по-кратко, по-бързо 
и по-безопасно да пътуват към вътреш-
ността на Сърбия”. 

В изказването си председателят на НС 
на българското малцинство в Сърбия 
поиска от премиерката да се намерят 
възможности по-голям брой наши 
сънародници да се наемат в полицията, 
граничната полиция, пожарната служба 
и армията.

„Мнозинство от гражданите на 
Сърбия с български произход имат 
доверие на Правителство и на прези-
дента Вучич, надявам се това да Ви 
бъде допълнителен стимул възможно 
по-скоро да решите нашите молби и 
искания”, посочи Стойков. 

Директорът на Здравния дом д-р 
Горан Василов изказа благодарност към 
държавното ръководство, Министер-
ството на здравеопазването на Република 
Сърбия и ръководството на общината 
за успешно провеждане на мерките в 
борбата срещу коронавируса и  провеж-
дането на мащабната акция за ваксини-
ране на населението. „Повече от месец 
и половина в нашата община няма 
нови случаи на заразени“, каза той. Д-р 
Василов  отбеляза и че Правителството 
и Министерството на здравеопазването 
са помогнали  в редица направления на 
нашето ведомство.

„През последната година в нашия 
Здравен дом бяха наети 6 медицински 
сестри и 1 лекар, които изиграха голяма 
роля и дадоха изключителен принос в 
борбата с пандемията. В предходния 
период също държавата много инве-
стира за закупуване на медицински 
апарати и съоръжения, както и за нови 

линейки за транспорт на пациенти”, каза 
д-р Василов.

Държавният секретар в Минии-
стерството на здравеопазването доц. 
д-р Александър Стефовски съобщи, че 
Здравният дом в Босилеград ще получи 
модерно оборудване за лабораторни 
изследвания и подобрено  директно 
съдействие на ренгеновата диагностика с 
големите Клинични центрове в страната. 

Той похвали усилията на ангажираните 
здравни работници в предоставянето на 
първична медицинска помощ в усло-
вията на борбата срещу ковид-19.

В рамките на двудневното си посе-
щение на Пчински окръг след Босил-
град премиерката  посети и общините 
Владичин Хан, Буяновац, Търговище, 
Вранска баня и Град Враня.    

П.Л.Р.
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XII Международен фолклорен 
фестивaл „Босилеградско краище 
пее и танцува”
От 27 юли до 2 август в Босилеград 

се проведе XII-ият Международен 
фолклорен фестивaл „Босилеградско 
краище пее и танцува”. Традициионното 
мероприятие, което успешно органи-
зират Община Босилеград и Културният 
център „Босилеград” и тази година събра 
към 1 000 изпълнители от около триде-
сетина фолклорни състави от Сърбия, 
България, Северна Македония и Черна 
горa. 

М е ж д у н а р о д н и я т  ф о л к л о р е н 
фестивал „Босилеградско краище пее 
и танцува” е най-мащабното културно 
събитие в Босилеград и региона, което 
популяризира фолклорното изкуство 
и характерните традиции и обичаи на 
различни краища на Балканите. Публи-
ката и тази година имаше уникалната 
възможност да се наслаждава на автен-
тични танци, песни, носии и обичаи, 
съхранявани от фолклорните дружества. 

В рамките на концертните програми 
през седемте фестивални вечери на 
откритата сцена в училищния двор се 
представяха по 5-6 ансамбъла. Концер-
тите продължаваха по 2 до 3 часа, а всяка 
вечер се провеждаха и състезания по 
надиграване на кръшна ръченица, избор 
на най-красива носия и избор на мис и 
мистер на вечерта. Преди концертите 
имаше дефилета на участниците, а на 30 
юли бе организирано и „най-дългото” 
хоро по босилеградските улици, на което 
се хванаха танцьори и граждани.  

И тази година в последния ден от 
фестивала - на 2 август, Илинден, босиле-
градски танцьори и колегите им от други 
фолкорни ансамбли, изнесоха културни 
програми в Горна Лисина и Извор, 
където по традиция на този ден се орга-
низират селски служби и събори. 

Главен спонсор на Международния 
фолклорен фестивал „Босилеградско 
краище пее и танцува” бе Община 
Босилеград, а тазгодишното му издание 
финансово подкрепиха и Министер-
ството на културата на Република 
Сърбия, Националният съвет на бълга-
рите в Сърбия, фирмите „Medgold 
resources“ от Белград и „Ивиком 
холдинг“ от Голубовац. 

За успешното провеждане на фести-
вала съдействаха основното училище, 
Спортният съюз на Община Босиле-
град и Спортното дружество „Младост”, 
ученическото общежитие, ОУ „Георги 
Димитров”, Публичното предприятие за 

строителни площи и пътища на Община 
Босилеград, Публичното комунално 
предприятие „Услуга”, Центъра за соци-
ални дейности, Здравния дом и други 
общински организации и ведомства, 
както и Сурдулишкия културен център.

По време на фестивала в училищния 
двор бе организирана и хуманитарна 
инициатива - продажба на сювенири и 
ръкоделия, изготвени от местните непра-
вителствени организации „Еко бос” и 
„Глас на жените”. Също бе организи-
рана и изложба на предмети от глина, 
сътворени в работилницата за изработка 
на сювенири от глина към Културния 
център „Босилеград”, а посетителите 
имаха възможност и сами да изработват 
предмети. Бяха поставени и щандове, на 
които културно-художествените друже-
ства - участници във фестивала, предста-
вяха автентични предмети, ръкоделия, 
носии и старини от своите краища. 

На всичките танцови състави орга-
низаторите връчиха благодарствени 
грамоти за участие и сювенири с мотиви 
от Босилеград.

В тазгодишния фестивал участие 
взеха следните ансамбъли: танцовите 
състави към Културния център „Боси-
леград” и танцовият ансамбъл към 
СД „Младост”, „Леминд” от Лесковац, 
„Дукат” от Пирот, „Абрашевич” от 
Парачин, „Банатски бисери” от Фарка-
ждин - Зренянин, „Русаляка” от Дубока 
- Кучево, „Джордже Генчич” от Зайчар,  

„Коло” от Беране - Черна гора, „Лука” 
от Бор, „Бранислав Нушич” от Владичин 
хан, „Бисер” от Дражевац - Алексинац, 
„Абрашевич” от Ниш, „Радослав Лазич” 
от Стубица - Парачин, „Дуле Мило-
савлевич” от Чачак, „Славко Гайин” от 
Войка - Стара Пазова, „Любчо Сантов” от 
Оризари - Кочани, „Карпош” от Крива 
паланка, „Петър Петрович Ньегош” от 
Ловченац, „Врелац” от Вранска баня, 
„Вера Йоцич” от Македонска Каме-
ница, „Севдах” от Враня, „Чарапани“ от 
Крушевац, „Партньори” от Кюстендил, 
„Кодаль Золтан” от Бачка Топола.

П.Л.Р.

Заедно с кмета Владимир Захариев и 
директора на Културния център „Боси-
леград” Воислав Божилов фестивала 
откри и Игор Карадаревич, ръково-
дител на детския музикален спектакъл  
„Сърбия в ритъма на Европа” по Първа 
сръбска телевизия. 

Делегация на НС на 
унгарското национално 
малцинство в Сърбия 
посети Босилеград
По покана на председателя на Наци-

оналния съвет на българското наци-
онално малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков на двудневно посещение в Боси-
леград бе делегация на Унгарския нацио-
нален съвет начело с председателя Йене 
Хайнал. В състава на делегацията бяха и 
Аника Йерес, председателка на Изпъл-
нителния съвет, и Емил Лулич, секретар 
на Унгарския НС.

Гостите присъстваха на финалната 
вечер от тазгодишния Международен 
фолклорен фестивал „Босилеградско 
краище пее и танцува“, на която публи-
ката имаше възможност да се наслади и 
на изявите на танцьорите от Унгарския 
културен център „Кодаль Золтан” от 
Бачка Топола, който пристигна в Боси-
леград заедно с ръководството на Унгар-
ския национален съвет.

Делегацията на Унгарския НС посети 
седалището на нашия Национален 
съвет, проведе официална среща с кмета 
Владимир Захариев и общинското ръко-
водство, а посети и Общинската админи-
страция, Гимназията, Народната библи-
отека „Христо Ботев“, Културния център 
„Босилеград”, „Нова Радиотелевизия 
Босилеград” и изложбата на традици-
онни предмети от Босилеградско и пред-
мети, изработени в грънчарската рабо-
тилница в рамките на Културния център 
„Босилеград”.

В изявлението си за „Ново Братство” 
председателят на НС на унгарското 
национално малцинство в Сърбия Йене 
Хайнал най-напред благодари за пока-
ната и изказа много похвални думи за 
топлия прием в Босилеград, както и 

за организацията на Международния 
фолклорен фестивал „Босилеградско 
краище пее и танцува“. Той подчерта, 
че „община Босилеград може да служи 
като пример за другите общини, понеже 
полага големи грижи, както в областта 
на здравеопазването и провеждането на 
масовата имунизация на населението, 
така и за организирането, опазването, 
съхраняването и таченето на българската 
култура, език и традиции”. Г-н Хайнел 
отправи покана до ръководството на 
нашия Национален съвет да посети 
Унгарския НС в Суботица. 

Стефан Стойков благодари на 
представителите на Унгарския наци-
онален съвет за посещението, подчер-
тавайки, че сътрудничеството между 
двата съвета е на изключително ниво и 
изрази надежда в бъдеще още по-силно 
да развиват взаимните си отношения. 
„Нашият национален съвет постоянно 
се стреми да трупа опит от колегите си 
от Унгарския национален съвет, тъй като 
той е една голяма институция, от която 
винаги можем да научим как да органи-
зираме нашите дейности и да създаваме 
по-добри условия в областта на образо-
ванието, служебната употреба на езика 
и писмото, културата и информирането 
на майчин български език”. Стойков 
за пореден път благодари на ръковод-
ството на НС на унгарското национално 
малцинство за помощта и подкрепата, 
която те оказвали на нашия НС докато 
бил начело на Координацията на наци-
оналните съвети в Сърбия. 

П.Л.Р.
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Община Босилеград получи 120 нови 
пластмасови контейнера и 131-на 
кофи за смет
В рамките на програмата за купуване 

на оборудване за сметосъбиране с 
цел подобряване качеството на живот на 
гражданите Министерството на опазва-
нето на околната среда на Репулика 
Сърбия предостави на Община Боси-
леград 120 пластмасоови контейнера от 
1 100 л и 131 пластмасови кофи от 240 
литра за рециклиране и съхранение на 
отпадъци. 

По този повод държавният секретар 
в Министерството на опазването на 
околната среда Ивана Хаджи Стошич 
миналата седмица посети община Боси-
леград, където подписа споразумение с 
кмета Владимир Захариев за предоста-
вяне на оборудването. 

„Заедно имаме задачата да допри-
насяме за по-чиста околна среда. С 
предоставянето на оборудването мини-
стерството цели да подкрепя местните 
самоуправления и да улесни работата на 
обществените комунални предприятия”, 
каза Хаджи Стошич. Тя подчерта, че с 
цел подпомагане на местните власти в 
предоставянето на оборудване за съби-
ране, рециклиране и възможно най-адек-
ватно управление на отпадъците Мини-

стерството на опазването на околната 
среда е предоставило ново оборудване 
на общо 34 града и общини, в които са 
разпределени по 120 контейнера и 131-на 
кофи за смет. 

Кметът Владимир Захариев изказа 
голяма благодарност към министер-
ството за предоставеното оборудване 
и посочи, че кофите и контейнерите 
общината ще предостави на Публич-
ното комунално предприятие „Услуга“. 
„Половината контейнери ще бъдат 
поставени в Лисински, Любатски и 
Тлъмински райони, а другата половина 
в града и село Райчиловци. Кофите 
ще бъдат предоставени на публичните 
предприятия, частни фирми и други 
юридически лица, както и на жилищни 
сгради”, каза той.

Захариев добави, че общината вече 
е изпратила иск до министерството, с 
който е потърсила нови кофи за смет 
за всичките 1 800 домакинства, които 
ползват услугите на комуналното пред-
приятие за изкарване на смет. Той 
уточни, че старите кофи за отпадъци са 
вече износени и е необходимо да бъдат 
сменени с нови. В изявлението си кметът 

особено подчерта, че тази година Мини-
стерството на опазването на околната 
среда e отпуснало значителни суми 
на нашата община за реализация на 
проекти от областта на опазването на 
околната среда и екологията. Освен за 
подмяна на котела за парно отопление 
в  Центъра за култура, в който проект 
министерството участва със 75%, то ще 
финансира и реализацията на проекта 
за регулиране на незаконни сметища на 
територията на общината. Той помоли 
държавната секретарка Хаджи Стошич 
и за съдействие за осигуряване на два 

камиона - цистерни, които общината и 
комуналното предприятие ще могат да 
ползват за доставка на питейна вода на 
жителите в селата, както и за гасене на 
пожари в труднодостъпните райони. 

Захариев връчи на държавния 
секретар и папка с проектна доку-
ментация за финалното завършване 
на проекта за саниране на градското 
сметище в Кремиково и за изграждането 
на колектор и пречиствателна станция на 
река Драговищица. 

П.Л.Р.

Ремонт в Клуба на Сдружението на пенсионерите в Цариброд 

Всичко е в разултат на доброволен труд 
Сдружението на пенсионерите в 

Цариброд през лятото ремонтира 
помещенията на Клуба на улица Найден 
Киров. За строителния материал общин-
ското самоуправление отпусна 105, а 
самата организация – 35 хиляди динара. 

Строителните дейности бяха извръ-
шени от самите пенсионери – члено-
вете на Изпълнителния му съвет Боран 
Николич, Петър Рангелов, Влада Цветков 
и Мирослав Соколович, както и от члена 
на сдружението Бранко Геров. 

След завършената реконструкция 
в клуба се проведе скромно търже-
ство, на което говори председателят му 
Милия Мердович. Посочи, че работите 
са продължили 45 дни, че посочената 
група пенсионери са работили всеки 
ден от 8 до 20 часа, че е взето решение на 
Бранко Геров да се присъди благодар-
ствено писмо... Набележи и кои строи-
телни дейности са извършени: белосване 
на всички помещения, боядисване на 
всички врати, поставяне на ламинат, 
чистене и боядисване на столовете, 
замяна на пердетата, комплектна замяна 
на осветлението, пране на столовете, 
замяна на един прозорец и изготвяне на 

три осведомителна табла. 
Мердович сподели, че царибродското 

сдружение на пенсионерите сега има 
един от най-хубаво уредените клубове 
в целия Перотски окръг, а може би и 
по-широко. 

Наблегна, че с доброволната работа на 
членовете си сдружението фактически 
е отчело голямо спестяване на средства. 
Подчерта, че финансовата обстановка би 
била още по-добра, доколкото в края на 
миналата година не е съзирана грешки 
във финансовата сфера, в резултат на 
което организацията след решение на 
данъчен инспектор е трябвала да заплати 
сума от 138 хиляди динара. 

По думите на Мердович приоритет 
на сдружението в предстоящия период 
ще бъде масовизиране на членството, 
разпределяне на безплатни хранителни 
пакети и обезпечаване на хранител-
ните пакети, които ще се плащат на три 
вноски. Запланувано е да се продължи 
с инвестициите в клуба, като се заменят 
още два прозореца, уредят простран-
ството в двора, подстъпа към клуба и др. 

Б. Димитров

На Илинден в Букова падина 
Миряните от долнолюбатските 

махали Клисура и Шуглевци 
и тази година отбелязаха празника 
на ревносния последовател на Бога и 
яростен изобличител на идолопоклони-
чеството - пророк Илия, в манастира „Св. 
Илия” в местността Букова падина.

Най-възрастният Владе Стойов, на 
когото му викат Стареята, подчерта, че 
миряните от двете махали, чието потекло 
е от някогашните български земи около 
Драма в днешна Гърция, повсеместно 
тачат св. Илия като господар на небес-
ните природни стихии – градушката, 
гръмотевиците и светкавицата.

-По традиция всяка година едно от 
семействата дарява курбан - агне, което 
се приготвя в казана на светата обител, 
подчерта Стареята.

Тазгодишни домакини бяха дъщерите 
на Виолета Глиговора от Клисура, които 
със семействата си живеят в България. 
Биляна е лекар и работи в ковид отде-
лението на софийската Военномеди-
цинска академия, а сестра й Гордана е 
медицински секретар  в столична МБАЛ 
„Света София”.

-Въпреки че сме отдалечени от родния 
край, ние спазваме традицията, защото 
по този начин почитаме всички наши 
предци, които са ги пренесли през 
времето, за да можем и ние като тях да 
оставим диря след себе си. Това означава, 
че имаме минало, настояще и бъдеще. 
И както казват нашите предци: „Тради-
циите те правят онзи камък, който си 
тежи на мястото“, подчертаха те едино-
душно.

Следващата година домакини ще 
бъдат Леонка и Киро Милчеви. 

Манастирът е построен през далеч-
ната 1822 г. и преди пет години е 
напълно възстановен. Обекът е без посто-
янни монаси. 

Според една легенда инициатор на 
построяване на манастира е била хуба-

вата Анна, а защо точно е избрала това 
място остава загадка. Друга приказка 
сочи, че манастира е построил извест-
ният Йованча. На това го накарала 
съдбата, понеже с жена си не успявали 
да се сдобият с рожба. Надежда му дала 
една пророчица, която му казала, че 
жена му ще роди детенце, ако построят 
параклис, като му посочила мястото. 
Казала му още, че когато започне да 
копае, ще намери кръст. Йованча приел 
предложението на пророчицата и заедно 
с другите миряни започнали строежа. 
Вече през първите разкопки намерили 
кръста, този който и днес се пази на 
билото на храма.

Смята се, че чудотворната сила на 
кръста и днес дарява рожби на бездет-
ните и здраве на болните. Забелязахме, 
че през последните години манастирът е 
бил място на чести посещения. Данно е 
дарил много рожби и здраве.

Сунчица Бойкова
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Делегация на българската община 
Чирпан посети Ниш
Кметът на Ниш Драгана Соти-

ровски проведе разговор с деле-
гация от българската община Чирпан 
начало с кмета Ивайло Крачалов, която 
посети Ниш по случай Деня на община 
Пантелей.

Градската община Пантелей и община 
Чирпан подписаха Протокол за сътруд-
ничество в областта на трансграничното 
сътрудничество, туризма и културата.

Град Ниш получи покана да пред-
стави бизнес средата на града и околно-
стите му в Чирпан на 5 и 6 септември, 
където  ще се проведе Бизнес форум. 

Чирпан е град в централната част на 
България и е известен с производството 
на вино.

На разговора присъстваха гене-
ралният консул на Р България в Ниш 
Димитър Цанев, директорът на РПК 
Ниш Александър Миличевич, предсе-
дателят на градска община Пантелей 
Наташа Станкович, градският съветник 
Ненад Станкович и помощникът за 
международно сътрудничество Йована 
Митич.

С.Дж.

В царибродската гимназия 

Нови чинове, столове... 
Царибродската гимназия кандида- 

тства с проект за получаване на нови 
училищни мебели и спечели. От Мини-
стерството на просветата на Сърбия 
и по-конкретно от Сектора за учени-
чески и студентски стандарт и инве-
стиции получи мебели на стойност от 
3,1 милиона динара за купуване на нови 
чинове, столове за ученици и конфе-
рентни столове за просветните дейци, 
катедри и шкафове. 

Директорът на учебното заве-
дение Братислав Стаменов сподели, че 
междувременно са получени и допъ-

лнителните 500 хиляди динара от 
посоченото министерство за дообору-
дване на кабинетите по физика, химия 
и биология, съответно купуване на 
комплекти за упражнения за гимнази-
алните учители, електронен микроскоп, 
аналитични цифрови везни, комплекти 
за електрически ток и електромагне-
тизъм... 

Новите уреди в посочените кабинети 
ще способстват за по-доброто прове- 
ждане на упражненията в лаборато-
риите. 

Б. Димитров

На основание член 36, пар. 2 и 3 от Закона за 
публични предприятия („Държавен вестник на РС“, 
№ 15/16 и 88/19) и Решението за провеждане 
на публичен конкурс за избор на директор на 
Публичното предприятие „Строителни площи и 
пътища на община Босилеград“ № 06-178/2021 
от 02 август 2021 година, Общинската скупщина 
на Община Босилеград публикува 

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за избор на дирек-
тор на Публичното предприятие „Строителни 

площи и пътища на община Босилеград“
1. Данни за публичното предприятие:
Публичното  предприятие работи  под 

наименование Публично предприятие „Строителни 
площи и пътища на община Босилеград“. 

Седалище: Босилеград, ул. „Георги Димитров“ 
№ 81.

ЕИК: 17396854
Номер: 100981404
Управлението на Публичното предприятие е 

уредено с Решение за изменение на Решението 
за съгласуване на дейностите на Публичното 
предприятие „Строителни площи и пътища на 
община Босилеград“ от Босилеград със Закона за 
публични предприятия („Държавен вестник на РС“, 
№ 36/2016).

2. Конкурсът се обявява за длъжността:
Директор  на  Публично  предприятие 

„Строителни площи и пътища на община 
Босилеград“.

Задължения на директора: представлява 
публичното предприятие; организира и управлява 
работния процес; ръководи дейностите на 
публичното предприятие; отговаря за законността 
на работата на публичното предприятие; предлага 
дългосрочен и средносрочен план и бизнес 
стратегия и развитие и отговаря за тяхното 
изпълнение; предлага годишна, съответно 
тригодишна бизнес програма и отговаря за 
нейното изпълнение; предлага финансови отчети; 
изпълнява решенията на надзорния съвет; избира 
изпълнителни директори; избира представители 
на публичното предприятие в скупщината на 
капиталовото дружество, чийто едноличен 
собственик е публичното предприятие; сключва 
трудови договори с изпълнителните директори 
в съответствие със закона, уреждащ трудовите 
отношения; приема акт за систематизация; 
изпълнява и други задачи, определени от 
закона, учредителния акт и устава на публичното 
предприятие. 

3. Условия за назначаване на директор на 
Публичното предприятие:

- да е пълнолетно и дееспособно лице;
- да има завършено висше образование 

при следване от най-малко четири години, или 
академично образование с най-малко 240 ЕСПБ, 
„мастер“ образование, „мастер“ професионално 
образование, специализирано академично 
образование или специализирано професионално 
образование;      

- да има най-малко пет години трудов опит на 
работни места, които изискват висше образование 
от параграф 2 от тази точка;

- да има най-малко три години трудов опит на 
длъжности, свързани с дейностите на Публичното 
предприятие; 

- да познава областта на корпоративното 
управление; 

- да има трудов опит в организирането и 
управлението; 

- да не е член на ораганите на политическите 
партии, съответно да му е определено временно 
неизпълняване на функциите в органите на 
политическите партии; 

- да не е осъждано на лишаване от свобода от 
най-малко шест месеца; 

- да не са му наложени мерки за сигурност в 
съответствие с приложимото законодателство за 
наказателни дела, и то:

а) задължително психиатрично лечение и 
пазене в лечебно заведение;

б) задължително психиатрично лечение на 
свобода;

в) задължително лечение на наркомани;
г) задължително лечение на алкохолици;
д) забрана за изпълнение на задачи, дейности 

и длъжности. 
4. Професионалната компетентност, знанията 

и уменията на кандидата се оценяват в изборната 
процедура чрез разглеждането на данните и 
доказателствата, подадени заедно с кандидатурата 
за участие в конкурса, чрез писмена и устна 
проверка, или по друг подходящ начин в 
съответствие с нуждите на Публичното предприятие 
и в съответствие със Закона, който урежда правния 
статут на публичните предприятия и Наредбата 

за  критериите за назначаване на директор на 
публично предприятие («Държавен вестник на РС», 
№ 65/16).

5. Място на работа: Босилеград, в седалището 
на Публичното предприятие 

6. Срок за подаване на заявки: 30 дена от 
деня на публикуването на конкурса в „Държавен 
вестник на РС“.

Назначаването на директор е за период от 
четири години. 

7. Заявлението за конкурса съдържа: име 
и фамилно име на кандидата, дата и място 
на раждане, адрес, телефонен номер, e-mail 
адрес, данни за образованието, данни за вида 
и продължителността на трудовия стаж с кратки 
описания на длъжностите, които е изпълнявал до 
момента на подаването на заявлението за участие 
в конкурса и отговорности на тези длъжности, 
данни за професионално усъвършенстване и 
данни за отделни области на познания.  

8. Доказателства, които се подават заедно със 
заявката за участие в конкурса: 

- Акт за раждане (издаден съгласно Закона за 
граждански регистри),

- Удостоверение за дееспособност (издадено 
от страна на компетентния център за социални 
дейности),

- Удостоверение за гражданство на РС (не по-
старо от шест месеца от деня на публикуването на 
конкурса в “Държавен вестник на РС“), 

- Диплома за професионална квалификация, 
- Документи, доказващи трудовия опит 

(документи или други актове, с които се доказва 
най-малко пет години трудов стаж на работни 
места, изискващи висше образование), 

- Документи, доказващи трудовия опит в 
дейностите, свързани с тези на публичното 
предприятие (документи или други актове, с които 
се доказва, че лицето има най-малко три години 
трудов опит в дейностите, свързани с дейностите 
на публичното предприятие, с  кратко описание на 
задълженията, които е изпълнявало до подаването 
на заявлението). 

- Документи, доказващи опит в организацията 
на работа и управлението (документи или други 
актове, с които е доказано, че лицето има опит в 
организацията на работа и управлението),

- Изявление на кандидата, че не е член 
на органи на политическа партия, съответно, 
че му е определено временно прекратяване 
на изпълняването на функция в органа на 
политическата партия, заверена съгласно Закона, 

- Удостоверение от компетентен орган, с 
което се потвърждава, че лицето не е осъждано с 
присъда лишаване от свобода от най-малко шест 
месеца и удостоверение от компетентен орган, 
с което се потвърждава, че не са му наложени 
мерки за сигурност в съответствие с приложимото 
законодателство, с което са уредени наказателни 
дела, и то:

а) задължително психиатрично лечение и 
пазене в лечебно заведение;

б) задължително психиатрично лечение на 
свобода;

в) задължително лечение на наркомани;
г) задължително лечение на алкохолици;
г) забрана на изпълнение на задачи, дейности 

и длъжности. 
Ненавременни, неразбираеми и заявки, с 

които не са предоставени всички необходими  
доказателства, Комисията ще отхвърли със 
заключение, което не може да бъде обжалвано.

Всички доказателства се предоставят в 
оригинал или заверено копие. 

9. Адрес, на който се подават заявленията: 
Заявлението за участие в публичния конкурс, 
заедно с документите и доказателствата, се подава 
в запечатан плик с препоръчана поща или лично 
чрез приемния офис в общината, до Комисията за   
провеждане на конкурса за избор на директори 
на публичните предприятия, чийто основател е 
Община Босилеград, на следния адрес:

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД
До Комисията за провеждане на конкурс 

за избор на директори на публичните предпри-
ятия, чийто основател е Община Босилеград, 

с бележка: Заявление за участие в конкурс за 
избор на директор на Публичното предприя-
тие „Строителни площи и пътища на община 

Босилеград“ -  НЕ ОТВАРЯЙ
ул. „Георги Димитров” 82

17540 Босилеград
10. Данни за лицето за контакти:  Лицето за 

предоставяне на информации относно конкурса 
- Славица Стоянова, e-mail: slavica@bosilegrad.rs, 
телефон за контакти: 045/6667151, всеки работен 
ден от 9:00 до 14:00 часа.

В първи клас в босилеградската 
Гимназия се записаха само 27 
ученици
От 53-мата ученици, които тази 

година завършиха осми клас в ОУ 
„Георги Димитров” в Босилеград, в 
първи клас в тукашната Гимназия се 
записаха само 27  - 11 в паралелката, 
в която обучението ще се провежда 
изцяло на майчин български език, и 16 в 
паралелката с обучение на сръбски език. 
Това са резултатите след проведените два 
кръга за записване на първокласници за 

учебната 2021/2022 година.
Директорът на училището Владимир 

Григоров заяви, че според конкурса на 
Министерството на образованието на 
Република Сърбия, в Гимназията в Боси-
леград са били определени 60 места - 
30 в паралелката с обучние на майчин 
български език и 30 в паралелката с 
обучение на сръбски език.

П.Л.Р.

В района на Дерекула в Царибродско 

Ремонтиран регионален път 
През лятото в Царибродско се 

проведе комунална дейност по 
реконструкцията на регионалния път 
между селата Трънски Одоровци и Пета-
чинци с дължина 12 километра. 

Орязан бе храсталака и отстранени 
клоните от дърветата, надвиснали над 
пътя, след което върху него е положен 
слой асфалтови стърготини с дебелина 
от 10 до 12 сантиметра. Построени са 

и четири канала за атсмосферни води. 
Широчината на пътя е между 4,5 и 5 
метра, в зависимост от конфигурацията 
на терена, по който пътят минава. 

Инвеститор на работите е фирмата 
„Пътищата на Сърбия”, а извършител 
ПЗП „Трейс” от Ниш. Стойността на 
проекта е около един милион динара. 

Б. Димитров
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МОЗАЙКА
На основание член 36 пар. 2 и 3 и 37 от 

Закона за публични предприятия    („Държавен 
вестник на РС“, № 15/16 и 88/19) и Решението 
за провеждане на публичен конкурс за избор 
на директор на Публичното предприятие 
Ветеринарна амбулатория „Босилеград“ № 06-
178/2021 от 02 август 2021 година, Общинската 
скупщина на Община Босилеград, публикува 

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за избор на 

директор на Публичното предприятие Ветери-
нарна амбулатория „Босилеград“

1. Данни за публичното предприятие:
Публичното предприятие работи под 

н а и м е н о в а н и е  П у б л и ч н о  п р е д п р и я т и е 
Ветеринарна амбулатория „Босилеград“. 

Съкратено название: ПП Ветеринарна 
амбулатория „Босилеград“. 

Седалище: Босилеград, ул. „Добродолски поток“ 
без №

ЕИК: 20734949
Номер:107069615
Управлението на Публичното предприятие 

е определено с Решението за съгласуване на 
дейностите на ПП Ветеринарна амбулатория 
„Босилеград“ от Босилеград със Закона за 
публични предприятия („Държавен вестник на 
Град Враня“, № 28/16).

2. Публичният конкурс се обявява за 
длъжността:

Директор  на  Публично предприятие 
Ветеринарна амбулатория „Босилеград“.

Задължения на директора: представлява 
ПП Ветеринарна амбулатория „Босилеград“; 
организира и управлява работния процес; 
ръководи дейностите на публичното предприятие; 
отговаря за законността на работата на ПП 
Ветеринарна амбулатория „Босилеград“, за 
реализация на Решенията и други актове на 
Общинската скупщина, кмета на общината 
и Общинския съвет; предлага дългосрочен и 
средносрочен план и бизнес стратегия и развитие 
на ПП Ветеринарна амбулатория „Босилеград“ 
и отговаря за тяхното реализиране; предлага 
годишна, съответно тригодишна бизнес програма 
и отговаря за нейното реализиране; предлага 
финансови отчети; предлага приемането на 
отделна програма за ползване на средствата 
от общинския бюджет (субсидии, гаранции 
или ползване на други средства); изпълнява 
решенията на Надзорния съвет; избира 
изпълнителни директори; избира представители 
на ПП Ветеринарна амбулатория „Босилеград“ 
в скупщината на капиталовото дружество, чийто 
едноличен собственик е публичното предприятие, 
по предварително прибавено съгласие на  
Общинската скупщина; сключва трудови договори 
с изпълнителни директори, в съответствие със 
закона, уреждащ трудовите отношения; приема 
акт за систематизация; предлага на Надзорния 
съвет приемането на решения и други актове, за 
които директорът има правомощия; решава за 
отделните права, задължения и отговорности на 
заетите, съгласно закона, колективния договор 
и Устава на предприятието; приема решения 
за процедурите за обществени поръчки и 
изпълнява и други задачи, определени от закона, 
от това  Решение и от Устава на ПП Ветеринарна 
амбулатория „Босилеград“.

3. Условия за назначаване на директор на 
Публичното предприятие:

- да е пълнолетно и дееспособно лице;
- да има завършено висше образование 

при следване от най-малко четири години, или 
академично образование с най-малко 240 ЕСПБ, 
„мастер“ образование, „мастер“ професионално 
образование, специализирано академично 
образование или специализирано професионално 
образование;

- да има най-малко пет години трудов опит 
на работни места, които изискват висше 
образование от параграф 2 от тази точка;

- да има най-малко три години трудов опит на 
длъжности, свързани с дейностите на Публичното 
предприятие; 

- да познава областта на корпоративното 
управление; 

- да има трудов опит в организирането и 
управлението; 

- да не е член на ораганите на политическите 
партии, съответно да му е определено временно 
неизпълняване на функциите в органите на 
политическите партии; 

- да не е осъждано на лишаване от свобода от 
най-малко шест месеца; 

- да не са му наложени мерки за сигурност в 
съответствие с приложимото законодателство за 
наказателни дела, и то:

а) задължително психиатрично лечение и 
пазене в лечебно заведение;

б) задължително психиатрично лечение на 
свобода;

в) задължително лечение на наркомани;
г) задължително лечение на алкохолици;
д) забрана за изпълнение на задачи, дейности 

и длъжности. 
4 .  Професионалната  компетентност, 

знанията и уменията на кандидата се оценяват 

в изборната процедура чрез разглеждане 
на данните и доказателствата, предоставени 
заедно с кандидатурата за участие в конкурса, 
чрез писменна и устна проверка, или по друг 
подходящ начин в съответствие с нуждите на 
Публичното предприятие и в съответствие със 
Закона, уреждащ правния статут на публичните 
предприятия и Наредбата за критериите 
за назначаване на директор на публично 
предприятие ("Държавен вестник на РС", № 
65/16).

5. Място на работа: Босилеград, в седалището 
на Публичното предприятие. 

6. Срок за подаване на заявки за участие в 
конкурса: 30 дена от деня на публикуването на 
конкурса в „Държавен вестник на РС“.

Назначаването на директор е за период от 
четири години. 

7. Заявлението за участие в конкурса съдържа: 
име и фамилно име на кандидата, дата и място 
на раждане, адрес, телефонен номер, e-mail 
адрес, данни за образованието, данни за вида 
и продължителността на трудовия стаж с кратки 
описания на длъжностите, които е изпълнявал до 
момента на подаването на заявлението за участие 
в конкурса и отговорности на тези длъжности, 
данни за професионално усъвършенстване и 
данни за отделни области на познания.  

8. Доказателства, които се прилагат заедно със 
заявката за публичния конкурс: 

- Акт за раждане (издаден съгласно Закона за 
граждански регистри),

- Удостоверение за дееспособност (издадено 
от страна на компетентния център за социални 
дейности),

- Удостоверение за гражданство на РС (не по-
старо от шест месеца от деня на публикуването на 
конкурса в “Държавен вестник на РС“), 

- Диплома за професионална квалификация, 
- Документи, доказващи трудовия опит 

(документи или други актове, с които се доказва 
най-малко пет години трудов стаж на работни 
места, изискващи висше образование), 

- Документи, доказващи трудовия опит в 
дейностите, свързани с тези на публичното 
предприятие (документи или други актове, с които 
се доказва, че лицето има най-малко три години 
трудов опит в дейностите, свързани с тези на 
публичното предприятие, с  кратко описание на 
задълженията, които е изпълнявал до подаването 
на заявлението). 

- Документи, доказващи опит в организацията 
на работа и управлението (документи или други 
актове, с които се доказва, че лицето има опит в 
организацията на работа и управлението),

- Изявление на кандидата, че не е член 
на органи на политическа партия, съответно, 
че му е определено временно прекратяване 
на изпълняването на функция в органа на 
политическата партия, заверена съгласно Закона, 

- Удостоверение от компетентен орган, с 
което се потвърждава, че лицето не е осъдено на 
лишаване от свобода от най-малко шест месеца 
и удостоверение от компетентен орган, с което 
се потвърждава, че не са му наложени мерки 
за сигурност в съответствие с приложимото 
законодателство, с което са уредени наказателни 
дела, и то:

а) задължително психиатрично лечение и 
пазене в лечебно заведение;

б) задължително психиатрично лечение на 
свобода;

в) задължително лечение на наркомани;
г) задължително лечение на алкохолици;
г) забрана на изпълнение на задачи, дейности 

и длъжности. 
Ненавременни, неразбираеми и заявки, с 

които не са предоставени всички необходими  
доказателства, Комисията ще отхвърли със 
заключение, което не може да бъде обжалвано.

Всички доказателства се предоставят в 
оригинал или заверено копие. 

9. Адрес, на който се подават заявленията: 
Заявлението за участие в публичния конкурс, 
заедно с документите и доказателствата, се 
подава в запечатан плик с препоръчана поща 
или лично чрез приемния офис в общината, до 
Комисията за провеждане на конкурса за избор 
на директори на публичните предприятия, чийто 
основател е Община Босилеград, на следния 
адрес:

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД
До Комисията за провеждане на конкурс 

за избор на директори на публичните предпри-
ятия, чийто основател е Община Босилеград, 
с посочване: Заявление за конкурс за избор 

на директор на Публичното предприятие 
Ветеринарна амбулатория „Босилеград“ -  НЕ 

ОТВАРЯЙ
ул. „Георги Димитров” 82

17540 Босилеград
10. Данни за лицето за контакт и допълнителни 

информации:  Лицето за предоставяне на 
информации относно конкурса - Славица 
Стоянова, e-mail: slavica@bosilegrad.rs, телефон 
за контакти: 045/6667151, всеки работен ден от 
9:00 до 14:00 часа.

На основание член 36 параграф 3 и 37 от 
Закона за публични предприятия    („Държавен 
вестник на РС“, № 15/16 и 88/19) и Решението 
за провеждане на публичен конкурс за избор 
на директор на Публичното предприятие за 
комунални дейности и услуги „Услуга“ № 06-
91/2021 от 02 август 2021 година, Общинската 
скупщина на Община Босилеград, публикува 

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за избор на ди-

ректор на Публичното предприятие за комунал-
ни дейности и услуги „Услуга“ Босилеград
1. Данни за публичното предприятие:
Публичното предприятие работи под 

наименование Публично предприятие за 
комунални дейности и услуги „Услуга“  Босилеград

Съкратено название: ПП „Услуга“
Седалище: Босилеград, ул. „Добродолски 

поток“, без №
ЕИК: 7357362
Номер:100981404
Управлението на Публичното предприятие 

е определено с Решението за съгласуване 
на дейностите на Публичното предприятие 
за комунални дейности и услуги „Услуга“ от 
Босилеград със Закона за публични предприятия 
(„Държавен вестник на Град Враня“, № 28/16).

2. Публичният конкурс се обявява за 
длъжността:

Директор на Публично предприятие „Услуга“.
Задълженията на директора са: представлява 

Публичното предприятие „Услуга“; организира и 
управлява работния процес; ръководи дейностите 
на Публичното предприятие за комунални 
дейности и услуги „Услуга“  Босилеград; отговаря 
за законността на работата на ПП „Услуга“, за 
реализация на Решенията и други актове на 
Общинската скупщина, кмета на общината 
и Общинския съвет; предлага дългосрочен и 
средносрочен план и бизнес стратегия и развитие 
на ПП „Услуга“ и отговаря за тяхното изпълнение; 
предлага годишна, съответно тригодишна 
бизнес програма на ПП „Услуга“ и отговаря за 
нейното изпълнение; предлага финансови отчети; 
предлага приемането на отделна програма за 
ползване на средствата от общинския бюджет 
(субсидии, гаранции, или ползване на други 
средства); изпълнява решенията на Надзорния 
съвет; избира изпълнителни директори; избира 
представители на ПП „Услуга“ в скупщината 
на капиталовото дружество, чийто едноличен 
собственик е Публичното предприятие „Услуга“, 
по предварително прибавено съгласие на 
Общинската скупщина; сключва трудови договори 
с изпълнителни директори, в съответствие 
със закона, уреждащ трудовите отношения; 
приема акт за систематизация; предлага на 
Надзорния съвет плащането на стимулации на 
изпълнителните директори; предлага на Надзорния 
съвет  приемането на решенията и други актове, 
за които директорът има правомощия; решава 
за отделните права, задължения и отговорности 
на заетите съгласно закона, колективния договор 
и Устава на предприятието; приема решения за 
процедурите за обществени поръчки; извършва 
и други дейности, определени от закона, от това 
Решение и от Устава на Публично предприятие 
„Услуга“. 

3. Условия за назначаване на директор на 
Публичното предприятие:

- да е пълнолетно и дееспособно лице;
- да има завършено висшe образование 

при следване от най-малко четири години, или 
академично образование с най-малко 240 ЕСПБ, 
„мастер“ образование, „мастер“ професионално 
образование, специализирано академично 
образование или специализирано професионално 
образование;

- да има най-малко пет години трудов опит 
на работни места, които изискват висше 
образование от параграф 2 от тази точка;

- да има най-малко три години трудов опит на 
длъжности, свързани с дейностите на Публичното 
предприятие; 

- да познава областта на корпоративното 
управление; 

- да има трудов опит в организирането и 
управлението; 

- да не е член на ораганите на политическите 
партии, съответно да му е определено временно 
неизпълняване на функциите в органите на 
политическите партии; 

- да не е осъждано на лишаване от свобода от 
най-малко шест месеца; 

- да не са му наложени мерки за сигурност в 
съответствие с приложимото законодателство за 
наказателни дела, и то:

а) задължително психиатрично лечение и 
пазене в лечебно заведение;

б) задължително психиатрично лечение на 
свобода;

в) задължително лечение на наркомани;
г) задължително лечение на алкохолици;
д) забрана за изпълнение на задачи, дейности 

и длъжности. 
4 .  Професионалната  компетентност, 

знанията и уменията на кандидата се оценяват 
в изборната процедура чрез разглеждане 
на данните и доказателствата, предоставени 
заедно с кандидатурата за конкурса, чрез 
писмена и устна проверка, или по друг подходящ 
начин в съответствие с нуждите на Публичното 
предприятие и в съответствие със Закона, който 
урежда правния статут на публичните предприятия 
и Наредбата за критериите за назначаване на 
директор на публично предприятие («Държавен 
вестник на РС», № 65/16).

5. Място на работа: Босилеград, в седалището 
на Публичното предприятие. 

6. Срок за подаване на заявки за участие в 
конкурса: 30 дена от деня на публикуването на 
конкурса в „Държавен вестник на РС“.

Назначаването на директор е за период от 
четири години. 

7. Заявлението за конкурса съдържа: име 
и фамилно име на кандидата, дата и място 
на раждане, адрес, телефонен номер, e-mail 
адрес, данни за образованието, данни за вида 
и продължителността на трудовия стаж с кратки 
описания на длъжностите, които е изпълнявал до 
момента на подаването на заявлението за участие 
в конкурса и отговорности на тези длъжности, 
данни за професионално усъвършенстване и 
данни за отделни области на пoзнания.  

8. Доказателства, които се подават заедно със 
заявката за участие в конкурса: 

- Акт за раждане (издаден съгласно Закона за 
граждански регистри),

- Удостоверение за дееспособност (издадено 
от страна на компетентния център за социални 
дейности),

- Удостоверение за гражданство на РС (не по-
старо от шест месеца от деня на публикуването на 
конкурса в “Държавен вестник на РС“), 

- Диплома за професионална квалификация, 
- Документи, доказващи трудовия опит 

(документи или други актове, с които се доказва 
най-малко пет години трудов стаж на работни 
места, изискващи висше образование), 

- Документи, доказващи трудовия опит в 
дейностите, свързани с тези на публичното 
предприятие (документи или други актове, с които 
се доказва, че лицето има най-малко три години 
трудов опит в дейностите, свързани с тези на 
публичното предприятие, с  кратко описание на 
задълженията, които е изпълнявал до подаването 
на заявлението). 

- Документи, доказващи опита в организацията 
на работа и управлението (документи или други 
актове, с които се доказва, че лицето има опит в 
организацията на работа и управление),

- Изявление на кандидата, че не е член 
на органи на политическа партия, съответно, 
че му е определено временно прекратяване 
на изпълняването на функция в органа на 
политическата партия, заверена съгласно Закона, 

- Удостоверение от компетентен орган, с 
което се потвърждава, че лицето не е осъдено на 
лишаване от свобода от най-малко шест месеца 
и удостоверение от компетентен орган, с което 
се потвърждава, че не са му наложени мерки 
за сигурност в съответствие с приложимото 
законодателство, с което са уредени наказателни 
дела, и то:

а) задължително психиатрично лечение и 
пазене в лечебно заведение;

б) задължително психиатрично лечение на 
свобода;

в) задължително лечение на наркомани;
г) задължително лечение на алкохолици;
г) забрана на изпълнение на задачи, дейности 

и длъжности. 
Ненавременни, неразбираеми и заявки, с 

които не са предоставени всички необходими  
доказателства, Комисията ще отхвърли със 
заключение, което не може да бъде обжалвано.

Всички доказателства се предоставят в 
оригинал или заверено копие. 

9. Адрес, на който се подават заявленията: 
Заявлението за участие в публичния конкурс, 
заедно с документите и доказателствата, се 
подава в запечатан плик с препоръчана поща 
или лично чрез приемния офис в общината, до 
Комисията за провеждане на конкурса за избор 
на директори на публичните предприятия, чийто 
основател е Община Босилеград, на следния 
адрес:

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД
До Комисията за провеждане на конкурс 

за избор на директори на публичните предпри-
ятия, чийто основател е Община Босилеград, 
с бележка: Заявление за конкурс за избор на 
директор на Публичното предприятие за кому-
нални дейности и услуги „Услуга“ Босилеград 

- НЕ ОТВАРАЙ
ул. „Георги Димитров” 82

17540 Босилеград
10. Данни за лицето за контакти:  Лицето за 

предоставяне на информации относно конкурса 
- Славица Стоянова, e-mail: slavica@bosilegrad.
rs, телефон за контакти: 045/6667151, всеки 
работен ден от 9:00 до 14:00 часа.
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Босилеградчани ще 
представляват България 
в музикалния спектакъл 
„Сърбия в ритъма на 
Европа“
Община Босилеград за пореден път 

ще участва в най-голямото детско 
музикално шоу „Сърбия в ритъма на 
Европа“, което тази година ще се проведе 
на 5 септември в Чачак, градa - побе-
дител в миналогодишното състезание. 

Босилеградчани ще представляват 
България (под № 14). Изключителният 
певец Добри Миланов ще изпълни 
българските песни „Кавал свири“ и „ 

Рум, дум, дум“, а на сцената ще бъде 
придружаван от: Стефан Стоянов, 
Никола Стойчев, Стефан Атов, Кристина 
Йовев, Ивана Костов, Таня Иванов, Саня 
Владимиров, Исидора Иванов, Мартина 
Миланов, Милица Рангелов, Габриела 
Гонев, Исидора Миланов и Михаела 
Григорова.

Гласуването стартира на 1-ви 
септември, а нашите представители 

можем да подкрепим чрез изпращане 
на SMS съобщение със следното съдър-
жание: PESMA 14 на номер 1557. От един 
мобилен телефон могат да бъдат изпра-
тени неограничен брой съобщения до 
края на телевизионното предаване по 
Първа сръбска телевизия на 5 септември 
2021 г.

Под управлението на ръководителя на 
проекта Игор Карадаревич нашият екип 
направи музикален клип в село Извор и 
по време на Международния фолклорен 
фестивал „Босилеградско Краище пее и 
играе”, както и в Чачак. 

Кметът Владимир Захариев казва, че 
общината от години подкрепя финан-
сово участието на наши музикални 
таланти в това престижно състезание, 
а тяхното представяне е и своеобразнa 
промоция на общината. „Надяваме се 
тази година нашите представители да 
осъществят голям успех. И във всички 
досегашни участия музикалните ни 

таланти имаха блестящи представяния и 
постигнаха отлични резулатати”, изтъква 
Захариев.

Всяка вечер в 20 ч. ще бъдат обявявани 
резултатите въз основа на изпратените 
SMS съобщения за десетте най-добре 
класирани изпълнители. Ежедневно 
в профила на Instagram „Ритъм на 
Европа“ ще бъде обявяван победи-
телят в гласуването за този ден, а всяка 
събота победителят в гласуването за тази 
седмица ще бъде гост наживо в предава-
нето „150 минути“ по Първата сръбска 
телевизия в Белград. 

Сърбия в ритъма на Европа е състе-
зание, в рамките на което общините и 
градовете от Сърбия представляват по 
една европейска държава и пеят на езика 
на тази страна. Този музикален проект са 
подкрепили посланиците на страните от 
Европейския съюз в Сърбия.

П.Л.Р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Димитровград
Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-73/2021-14/1
Датум:12.07.2021.год.
Димитровград
Б.К.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 

на животну средину 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. 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 
следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину. 
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац 
пројекта, предузеће А1 SRBIJA D.O.O, из Београда, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, 
Нови Београд, поднело Општини Димитровград Захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину - реконструисани постојећи извор ЗАТЕЧЕНО 
СТАЊЕ пројекта радио базне станице „NI4245_01 PI_VLKOVIJA“ A1 SRBIJA d.o.o., на 
катастарској парцели бр. 2197, КО Влковија, на територији Општине Димитровград, 
дана 09.07.2021. године, заведен под бројем 501-73/2021-14.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног 
дана од 10 - 14 часова у просторијама Одсека за пољопривреду и заштиту животне 
средине, ул. Балканска бр.12, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана 
објављивања овог обавештења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл.правник Драган Голубов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Димитровград
Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-79/2021-14/2
Датум: 10.08.2021.год.
Димитровград
Б.К.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 

на животну средину 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. 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 
следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину. 
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац 
пројекта, предузеће Teлеком Србија а.д., из Београда, ул. Таковцка бр. 2, поднео 
Општини Димитровград Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне 
станице „PI02 PIU02 PIL02 PIO02 Dimitrovgrad“, Димитровград на животну средину - 
на катастарској парцели бр. 2748, КО Радејна, на територији Општине Димитровград, 
дана 23.07.2021. године, заведен под бројем 501-79/2021-14.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног 
дана од 10 - 14 часова у просторијама Одсека за пољопривреду и заштиту животне 
средине, ул. Балканска бр.12 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана 
објављивања овог обавештења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл.правник Драган Голубов

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел за селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-73/2021-14/1
Дата: 12.07.2021 г.
Димитровград
Б.К.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Относно подаден иск за решаване във връзка с необходимост от оценка на 

въздействие върху околната среда  

На основание чл. 10. алинея 1., а във връзка с чл. 29. алинея 1. и 3. от Закона 
за оценка на въздействие върху околната среда («Сл. вестник на Р. Сърбия» 
135/04,36/09), компетентен орган за оценка на въздействие върху околната среда 
в Общинското управление Димитровград, даде уведомление относно подадения иск 
за решаване във връзка с необходимостта от оценка на въздействие върху околната 
среда. 
Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, че 
носителят на проекта, предприятието А1 SRBIJA D.O.O, от Белград, ул. „Милутин 
Миланкович“ № 1ж, подаде искане до Община Димитровград за решаване във 
връзка с необходимостта от извършване на преценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) – реконструиран съществуващия източник в НАМЕРЕНОТО 
СЪСТОЯНИЕ за проекта за радио базовата станция за мобилна телефония „NI 
4245_01 PI_VLKOVIJA“ A1 SRBIJA d.o.o., на кадастрален парцел № 2197, КО 
Вълковия, на територията на Община Димитровград, на 09.07.2021 година, вписан 
под № 501-73/2021-14.
Заинтересованите граждани могат да проверят съдържанието на искането всеки 
работен ден от 10 - 14 часа в помещението на  Отдела за селско стопанство и 
опазване на околната среда, ул. „Балканска“ № 12, и да предоставят мнението си в 
рамките на 10 дни от деня на публикуването на уведомлението. 

НАЧАЛНИК
Драган Голубов, юрист

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел за селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-79/2021-14/2
Дата: 10.08.2021 г.
Димитровград
Б.К.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Относно подаден иск за решаване във връзка с необходимост от оценка на 

въздействие върху околната среда  

На основание чл. 10. алинея 1., а във връзка с чл. 29. алинея 1. и 3. от Закон 
за оценка на въздействие върху околната среда («Сл. вестник на Р. Сърбия» 
135/04,36/09), компетентен орган за оценка на въздействие върху околната среда 
в Общинското управление Димитровград даде уведомление относно подадения иск 
за решаване във връзка с необходимостта от оценка на въздействие върху околната 
среда. 
Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, 
че носителят на проекта, предприятието Teлеком Сърбия а.д., от Белград, ул. 
„Таковска“ № 2, подаде искане до Община Димитровград за решаване във връзка 
с неопходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) – на базна станция „PI02 PIU02 PIL02 PIO02 Dimitrovgrad“, на кадастрален 
парцел № 2748, КО Радейна, на територията на Община Димитровград, на 
23.07.2021 година, вписан под № 501-79/2021-14.
Заинтересованите граждани могат да проверят съдържанието на искането всеки 
работен ден от 10 - 14 часа в помещението на  Отдела за селско стопанство и 
опазване на околната среда, ул. „Балканска“ № 12, и да предоставят мнението си в 
рамките на 10 дни от деня на публикуването на уведомлението. 

НАЧАЛНИК
Драган Голубов, юрист  
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Интегрирана 
туристическа оферта
В Ниш се проведе кръгла маса по 

популяризиране на местоположе-
нията на селските райони от Нишавска 
и Пчинска административна области от 
сръбска и от българска страна – обла-
стите Кюстендил и Перник, както и 
възможността за тяхното развитие чрез 
създаване на интегрирани туристически 
оферти и създаване на мрежи за малки 
производители.

Събитието, което се проведе в нача-
лото на месеца, е част от проекта „Инте-
грирана туристическа оферта“, изпъ-
лняван по Програма за трансгранично 
сътрудничество Interreg-IPA Българи-
я-Сърбия 2014 – 2020 г.,  който се реали-
зира от сдружението Азбуки от Ниш. 
Партньор на aсоциациятa Азбуки в този 
проект е Министерството на туризма на 
България.

Драгана Лазаревич от сдружение 
Азбуки подчерта, че във фокуса на 
проекта са малки производители, местни 
домакинства, които имат възможност с 

местното население да ускорят разви-
тието на трансграничните райони.

-Кръглата маса е продължение на 
подписания през 2019 г. Меморандум за 
разбирателство между Министерството 
на търговията, туризма и телекомуни-
кациите на Сърбия и Министерството 
на туризма на Република България, 
подчерта заместник-министърът на 
туризма в българското служебно прави-
телство Мария Белколева.

Проектът „Интегрирана туристическа 
оферта” визира популяризирането на 
туристическата привлекателност на 
трансграничния район с акцент върху 
подобряване на достъпността на тури-
стическото предложение и изграждане 
на силна мрежа и интеграция на транс-
гранични туристически субекти. 

Резултатите от проекта ще бъдат 
представени на два фестивала – в гр. 
Кюстендил от 13 до 16 август и в Ниш в 
периода 18 - 21 август. 

С. Бойкова

Защо умират пчелите?
През последните години пчеларите 

алармират, че се увеличава смърт-
ността сред пчелите. Това тяхно виждане 
се съвпада с изследванията на учените, че 
Земята губи 1 до 2% от насекомите всяка 
година  вследствие на климатичните 
промени, инсектицидите, хербицидите, 
светлинното замърсяване, настъплението 
на други видове и промените в употре-
бата на почвите и земеделието. И още 
нещо, амерканците предупреждават, че  
излагането на коктейл от агрохимични 
препарати увеличава в пъти смъртността 
сред пчелите.

Голямото изследване, публикувано 
в сп. „Нейчър”, анализира десетки 
предишни труда, публикувани от 20 
години. Авторите обръщат специално 
внимание на взаимодействието между 
агрохимични продукти, паразитите и 
недохранването на пчелите. 

Босилеградските пчелари, с които 

разговаряхме, казаха, че според това  
каква е годината трудно може да 
обезпечи достатъчно храна за пчелите. 

Митко Атов от Долна Любата 
подчерта пред „Ново Братство” след-
ното, въпреки че пчелите опрашват 
между 70% от 100-те селскостопански 
култури, агрохимичните препарати не са 
проблем, понеже не се прилагат.

-Трудностите идват от прихранва-
нето. Ето тази година липите въобще 
не цъфнаха, а какво означава това за 
липовия мед, известен с лечебните си 
качества, излишно е да се говори, добави 
той. 

Според него изоставане на уханието 
идва от това, че липите са нападнати 
от листни въшки, заради повишената 
атмосферна влажност, с множество 
превалявания през годината.

С. Бойкова

По пътеките на миналото 
в Странджа
Село Бръшлян е разположено в севе-

роизточната част на Странджа 
(в границите на Природен парк 
„Странджа“), на 240 м надморска висо-
чина. Намира се на 14 км северозападно 
от Малко Търново и на 64 км от Бургас, 
не е далеч и от плажовете на Южното 
Черноморие. 

Бръшлян в Странджа планина е село 
с най-много запазени стари къщи, 76 от 
тях са архитектурни паметници, които са 
представители на странджанската архи-
тектура през XVIII-XIX век, селото също 
така е и архитектурен резерват. Самото 
с. Бръшлян педставлява истинска среща 
с миналото - тесни улички между двеста-
годишни къщи, по които сякаш и до 
днес се чуват стъпките на някогашните 
моми и момци.

Селото разполага с църква посве-
тена на св. Димитър, която е типичен 
представител на местната възрожденска 
архитектура. Тя е била изградена върху 
древно тракийско светилище. През 1975 
година е обявена за паметник на култу-
рата, а през 1982 година за паметник с 
национално значение. Храмът е вкопан 
в земята и в миналото е бил ограден 
със стена, висока около 2,5 м. Вкопан е 
заради турските изисквания през това 
време - да няма постройка по-висока 
от един турчин на кон. Към църквата е 
присъдинено килийно училище, осно-
вано през 1871 година, когато България 
получава църковна независимост. В нача-
лото там са се обучавали 12-13 годишни 
момчета, които след овладяването на 
българското четмо и писмо са пригла-
сяли свещеника по време на църковните 
служби. Днес стаята има първоначалния 
си вид, когато децата не са седели по 
чинове, а на земята върху кожи, които 
са си носили от къщи, и вместо на 

черна дъска са пишели с пръчица върху 
восъчни плочки. 

Една от запазените автентични къщи 
- Етнографска къща, е сграда-музей на 
200 години, която е запазена в автен-
тичен вид, както външно, така и по 
отношение на вътрешната уредба на 
помещенията. По своята архитектура 
представлява възрожденска двуетажна 
къща с каменно приземие и дървен етаж, 
изграден без пирони, измазана с керпич. 
Къщата показва особеностите на бита и 
занаятията в с. Бръшлян през XIX век. 
На втория етаж се намира голяма стая 
с типично огнище, изградено от камък 
към стената. На първия етаж са гледани 
животните, благодарение на което на 
втория етаж е било по-топло.

Казват, че още по времето на Второто 
българско царство е имало селище в 
района, което в края на XIV век пада под 
турско робство. Сегашното село датира 
от края на XVII век, когато жителите на 
три селца Юртет, Селище и Живак се 
заселват в Долна махала – най-старата 
част на селото. Турското име на село 
Бръшлян е било Сърмашик. След Осво-
бождението на България село Сърмашик 
остава под турско робство. Жителите 
на с. Бършлян участват в Преображен-
ското въстание през 1903 година и дават 
доста жертви. Сърмашик става част 
от България през 1913 година. В една 
от къщите в с. Бръшлян е пренощувал 
Васил Левски в подготовката му за всена-
родно българско въстание.

През последните 30 години тук не са 
живеели над 50 души. Казват, че живот 
започва да се усеща едва от 2000 година 
насам. Според едно от преданията 
именно тук бил роден Орфей.

С.Дж.



novo.bratstvo.rs

10 20 август 2021 годинаСПОРТ

„Босилеградско спортно 
лято 2021“
В рамките на традиционното меро-

приятие „Босилеградско спортно 
лято 2021”, което ежегодно органи-
зират Община Босилеград и тукашният 
Спортен съюз, и това лято се проведоха 
редица турнири - по футбол на малки 
врати, тенис на маса, баскетбол 3х3 и 
волейбол.  

Участието в турнирите бе безплатно, а 
за най-успешните състезатели и отбори 
общината осигури купи, медали и 
грамоти. 

Най-голям интерес сред любите-
лите на спорта в Босилеград и този 
път предизвика турнирът по футбол 
на малки врати за мъже на Спортния 
център „Пескара”, в който триумфира 
отборът „Ю група”, побеждавайки на 
финала с 4:2 „Больи живот”. На трето 
място се класира „Краин дол”, който в 
малкия финал след изпълнение на дузпи 
спечели срещу „Мушама”. 

За най-добър футболист на турнира 
бе избран Дамир Величкович  от шампи-
онския състав „Ю група”, наградата 
за най-резултатен голмайстор получи 
Стефан Манасиев - също от „Ю група”, 
а за най-добър вратар бе провъзгласен 
Даниел Новков от „Мушама”. Сред 
участниците бе и отборът „Камп”, 
съставен от футболисти от Приемния 
център за бежанци в Босилеград.   

След края на финалния мач зам.-
кметът на Община Босилеград Стефан 
Стойков и председателят на Спортния 
съюз Владица Манасиев връчиха купи, 
медали и грамоти на най-успешните 
отбори и футболисти на турнира, както 
и на най-успешните участници в турни-
рите по футбол на малки врати за деца 
и на победителите в турнира по тенис на 
маса. 

Турнира по футбол на малки врати 
за деца на възраст от I до V клас спечели 
отборът  „Неки нови клинци”, който на 
финала с 5:1 надигра „Неки нови клинци 
1”. Приза „футболист № 1” спечели 
Михайло Асков, нагадата за най-резул-
татен голмайстор получи Марко Коста-
динов, а за най-добър вратар бе избран 
Лука Русимов. 

Победител в турнира за деца на 
възраст от V до VIII клас бе отборът 
„Повратак отписаних”, който на финала 
се наложи с 4:3 срещу „Висша сила”. За 
най-добър футболист в състезанието бе 
избран Никола Стойчев, най-резултатен 
голмайстор бе Неманя Стаменкович, а 
най-добър вратар  - Петър Зарев.

Първо място в категорията „млади 
кадети” на турнира по тенис на маса, 
който се проведе в спортната зала на ОУ 
„Георги Димитров”, спечелели Дарио 
Андонов, на второ се класира Стефан 
Андонов, а на трето - Андрей Миланов. 

При „кадетите” най-успешен тени-
сист бе Борислав Григоров, второ място 
зае Милян Митков, а на трето се класира 
Неманя Василев.

На турнира по волейбол за мъже, 
който също се проведе в спортната зала 
на ОУ, първо място завоюва отборът 
„Байлук”, който спечели финала срещу 
„Краин дол”, докато трето място зае 
отборът „Таската до Токио“. Александър 
Веселинов бе избран за най-добър волей-
болист на състезанието, Дарко Трайков 
спечели титлата за най-добър техничар, 
а Боян Стоименов получи наградата за 
най-успешен реализатор. 

Отборът „4 и половина” завоюва 
първо място на турнира по баскетбол 3х3 
за мъже, който се игра на баскетболния 
терен в училищния двор. На финала „4 
и половина” триумфира с 21:15 срещу 
„Горки лист“. Трето място спечелиха 
баскетболистите на отбора „Панчо 
ванила“, които в малкия финал триум-
фираха с 21:20 срещу „Телетабиси“. За 
„баскетболист № 1” на състезанието бе 
избран Ненад Янев, а Алек Стоименов 
получи приза „топ реализатор”. И тази 
година бе организирана надпревара 
по стрелба от тройката, която спечели 
Михайло Стойнев.

До края на август общината и Спорт-
ният съюз ще организират и турнир по 
тенис на игрището в квартала Извор-
щица. 

П.Л.Р.
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Възпоменание
През aвгуст 2021 г.  се навършват 

ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ГОДИНИ от 
смъртта на нашия баща

КИРИЛ ПЕТРОВ 

а през септември 2021. г. ШЕСТ 
ГОДИНИ от смрътта на майка ни 

ПАВЛИНА ПЕТРОВА
 и двамата учители от Димитровград 

Мили родители изминаха много години, 
но ние не ви забравяме! 

Почивайте в мир! 
Вашите дъщери Дана и Злата със 

семействата си. 

Деца от Босилеград 
присъстваха на 
мача „Цървена 
Звезда” - „Каират” в 
Белград
В организация на Фен клуб „Цървена 

Звезда” - Босилеград и Основното 
училище „Георги Димитров”, 45 деца и 
5-има учители, които ги придружиха, 
присъстваха на реванша от втория кръг 
на квалификциите за Шампионската 
футболна лига между „Цървена Звезда” 
и „Каират” от Казахстан, който се игра 
на стадиона „Райко Митич” в Белград.

За малките босилеградски фенове 
„Цървена Звезда” осигури безплатен 
транспорт до Белград, храна и билети за 
мача. 

Малчуганите бяха въодушевени от 
играта и резултата на любимия си отбор, 
който триумфира с убедителните 5:0, 
както и от самата атмосфера на стадиона.  

П.Л.Р.
В организация на Община Босилеград и СД „Младост”

Международно 
изкачване на Църноок 

Около 200 планинари и любители 
на природата от Сърбия и България 
участваха в oсмото Международно изка-
чване на връх Църноок, което Община 
Босилеград и Спортното дружество за 
планинарство „Младост“ организираха 
на 14 август. Заедно с домакините от 
босилеградското планинарско друже-
ство и тази година в изкачването взеха 
участие планинари от различни сдру-
жения от Ниш, Лазаревац, Сурдулица, 
Власотинци и Пловдив. Поради ограни-
ченията заради пандемията от ковид - 19 
тази година изостанаха планинари от 
Македония.

По традиция сутринта в местността 
Обе реки кметът Владимир Захариев 
официално даде старт на изкачването 
и планинарите потеглиха към върха на 
Църноок, който е с надморска височина 
1881 метара. Общата дължина на трасето 
в двете посоки е около 23 километра, а 
пътеката до самия връх минаваше през 
махалите „Заношка” и „Придол“. Разли-
ката във височината между началната и 
крайната точки на изкачването е близо 1 
000 метра. 

След няколко часа катерене, при 
изключително топлото време, колоната 
се изкачи до ретранслатора на РТС и 
„покори” най-високия връх в Босиле-
градска община. На върха планинарите 
имаха уникалната възможност да се 
наслаждават на впечатляващата гледка 

към върховете на Осоговска планина, 
Рила, Пирин, Витоша, Шар планина, 
Стрешер... 

Планинарите след това слязоха в мест-
ността Соборище (1600 м) при църк-
вата „Свети Петър и Павел”, където 
любезните домакини от СД „Младост“ 
и общината им подготвиха обяд и 
уникален безплатен купон. Трапезата 
бе изпълнена с традиционни ястия от 
нашия край - най-различни зелници, 
вити баници, попарници.., както и фасул 
и зеле, които в големи котли бяха приго-
твяни на самото Соборище. 

На всички клубове, сдружения 
и участници в изкачването кметът 
Владимир Захариев връчи благодар-
ствени грамоти, а за веселото им настро-
ение се грижиха членовете на танцовия 
състав към Спортното дружество 
„Младост”. След културната програма, 
уморените, но заредени с позитивна 
енергия планинари, се хванаха на хорото. 

Специална грамота бе присъдена на 
Марко и Теона Трайкови от Белград, 
по потекло от Босилеград, които бяха 
най-малките участници в инициативата.  

За повечето участници в изкачва-
нето извън Босилеград организаторите 
осигуриха безплатни нощувки и престой 
в ученическото общежитие в Долна 
Любата. 

П.Л.Р.

Купата спечели „Хотел ’Хепи’“
Във финалната среща на тазгодишния 

Турнир на малки врати в Цариброд 
победител стана отборът на „Хотел 
’Хепи’“, който надделя „Млекара Марин-
кович“ със 6 : 1. Третото място спечели 
„Реал Цариброд“, побеждавайки 
„Фиеста Матлекс“ с 5 : 0. За най-добър 
футболист бе провъзгласен Данило 
Васов, а най стрелец е Давор Петров 
(и двамата от победителския отбор), 
най-добър вратар е Дарян Джорджевич 
от отбора „Реал Цариброд“.

В категорията на пионерите титуляр 
стана оборът на „Реал Цариброд“, който 
на финала бе по-добър от „Бабушница“, 
като победи с 3 : 0. Със същия резултат 
победа извоюваха и футболистите 
на „Балкански“ над „My Freedom“ за 
трето място. Най-добър играч пионер е 
Димитрие Христов („Реал Цариброд“), 
а най-добър вратар Андрия Живкович 
(„Бабушница“).

При по-младите пионери подреж-
дането е следното: най-добър „Бабуш-
ница“, следван от „Балкански“ и „Ние 
сме екип“. Най-добър футболист е 
Стефан Наков, а вратар - Андей Иванов.

Последната вечер на турнира (1 август) 
с едноминутно мълчание и дълги апло-
дисменти публиката отдаде почит на 
Симеон Манов – Нона, един от учреди-
телите и организаторите на това спортно 
мероприятие в Димитровград. Бил е 
футнолист на ФК „Асен Балкански“, а 
фланелката на отбора е носил от 1964 до 
1974 г. Нона почина след тежко боледу-
ване, точно по време на провеждането 
на спортното мероприятие, на което 
посвети младежките си години.

Покровител на традиционното 
спортно мероприятие бе Община Дими-
тровград, а организатори СТЦ и Съюзът 
на спортовете Димитровград.

А. М.
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Манчин рабуш 

Од Нишкуту банку до 
ЦЕНТРАЛ ПАРК  

и назад  
У последнье време ми се чини 

да несмо я и Пера Завалията у 
чаршиюту нема да има кой да оди. 
Много од мойти приятелье „се пресе-
лише на слъчевият брег”, ама, те, 
я и Пера йош не мислимо „да си 
отодимо”. Он запуца из Кьеркьеску 
малу, я пойдем откуди чаршиюту 
и се сретнемо негде пред Нишкуту 
банку. Оно, де, знаемо ми дека нейе 
више Нишка, съга се ока ОТП банка, 
ама смо си научили да гьу окамо по 
старому. Мойта бабичка, дека има 
проблем с ногьете, дългье године нейе 
слазила у чаршиюту и често пути 
ми каже: „Манчо, свърни у „Блед” та 
ми купи четвъртинку бурек, руча ми 
се”. А, я, сирома, свакьи пут ньу одго-
ворим: „Абе, моме, па колко пути, че 
ти кажем дека у „Блед” више не прае 
бурек, него йе съга тамо продавница.” 
Она, уж се просвести, па рече: „Да, бе! 
Я па све забоварим!” Нема-нема, мине 
извесно време, она пак че ми рече: 
„Манчо, ка слазиш у чаршиюту, купи 
ми у „Блед” четвъртинку бурек, руча 
ми се!”. Я се изнервирам и за еди-кой 
си пут ньу кажем ко у „Блед” више не 
прае буреци...  

Е, тека йе и с мене и Перу Зава-
лиюту. Растаимо се дънъска, па 
кажемо: „Айде, ютре че се видимо 
пред Нишкуту банку. Оно, ми знаемо 
дека теква банка више не постои у 
Цариброд, ама... Йедна българска 
поговорка каже: „Навиката йе йедна 
мука, а одвиката – друга.” А и дърти 
смо ми веч да памтимо коя банка 
там йе била, па йе затворена, па съга 
йе некоя друга отворена... Кой че си 
више замара мозак с тейе работе. И 
онова малко мозак що ни йе остало у 
главуту, гледамо да га искористимо 
за по-важне работе. Ка се видимо с 
Перу пред Нишкуту банку углавном 
пойдемо къмто центарат, та посе-
димо малко на клупете у, да кажем 
тека, централният градскьи парк. Да 
смо у Нюйорк, вальда би га окали – 
ЦЕНТРАЛ ПАРК. Само би требало 
да се договоримо дали да га пишемо 
одвойено (ЦЕНТРАЛ ПАРК) или 
спойено (ЦЕНТРАЛПАК). Я пред-
лагам на общинскьите оци на тую 
тему да распишу референдум, па да 
гласуйемо кико да окамо цариброд-
кьият парк у центарат. Бог да поживее 
тия що на това место напраише парк, 
та да може народ малко да си поод-
мори. Фабрикье у тия град нема, а кико 
иду работете, я сумньам занапред и да 
че гьи има, йер оно млади човеци кои 

йош може да работе од дън на дън су 
све по-малко, тека да, ако накрай и 
отворе некою фабрику, сумням да че 
мож и работници да найду. 

Е, това, драгьи братстваджийе, беше 
уводат за тия рабуш, кой мож малко да 
йе и по-дълг него що йе редно, ама... 
Я се кладим да ви вас съга интересуйе 
какво я и Пера Завалията, ка седнемо 
на клупете у нашият ЦЕНТРАЛ 
ПАРК, паламу..... Абе, за много работе 
си говоримо, освен за женете, йер 
станумо више некадърни, та тейе 
работе мануше да ни занимаю. И ка 
мине некоя убава жена, ми се више 
не удзъртамо. Кво че се више глупи-
рамо. Да почнемо да се заплескуйемо 
и да ни оне случайно пристану, ми не 
би могли нища да ньим напраимо. 
Йедино би могли с рукье малко да гьи 
премазнимо, ама за това задовольство 
би морали да платимо, а я и Пера 
Завалията имамо мълечкье пензийице, 
па ни се нещо паре за тия мераци 
више и не даваю. Свакьи дън ка с Перу 
седнемо на клупете „на дневни ред” йе 
практично друга тема. Ка се последньи 
пут видомо, говоримо си за „Ново 
Братство”. А те и кво: 

Пера: - Абе, Манчо, ма ти у „Ново 
Братство” си скоро вътрешан. Ти 
знаеш да я тую новину читам отка 
знам за себе и свакьи ред прочитам 
най-малко по два пути. Очу те питам 
за кметатога на Босилеград. Он, гледам 
га, свакьи пут с некакви големци йе у 
друщво. А йе с президентатога, а йе с 
премийеркуту, а йе с патриярхатога... 

Я: - Ма, кво сам вътрешан. Я ньим 
само пишем рабуш. Хонорар ми даваю 
од дъж на ветар, ама на мене ми и нейе 
млого до хонорарат, него да помогнем 
на децата у новинуту, малко ли гьи 
зайеба....., не даваоше ньим плате, иде 
мука и неволя...  

Пера: - Па, познаваш ли некога 
новинара у новинуту? 

Я: - Па, познавам онога Бобчу Дими-
трова, ама он у заднье време поче 
млого да си дидза носат, па ка иде по 
улицу кока звездете брои и ка йе дън и 
ка йе сунчано време. Дали йе уобразил 
да йе млого голем новинар, дали па 
си йе умислил да йе млого важан..., 
незнам! Све у свему, ка ме види на 
улицу йедва ми каже и добър ден. 

Пера: - Ама, я сам чул, Манчо, да йе 
това дете некига било млого добро, ама 
млого га сви зайе...., па йе морало тека 
малко да се укур..., да заузне гард, да га 
више не би зайе..... толко. А другьи у 
новинуту познаваш ли? 

 [ Първо е Бог сторил човека, а след това човек измислил Бога.
 [ Дупките в законите съдиите използват като нови параграфи.
 [ Колко може човек да забогатее със своите десет пръста? Зависи 

од дължината на пръстите, собствените и чуждите.
 [ Защо няма лежащи полицайки? Да не мисли народа, че са леки жени.
 [ Най-големия проблем на човечеството е – човекът.
 [ Сърбите най-често споменават майките. Чужди.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Я: - Абе, с директоратога се чуйем 
понекигаш, ка требе хонорар да ми 
исплати. Он йе млого любазан човек. 
Увек ми каже: „Чика, Манчо, ти си 
богатство за нашту новину. За кои 
месеци требе да ти исплатим хоно-
рарите? Де, да те първо консултуйем, 
немой случайно грешку да напраимо, 
да се обрукамо, душу да си огрешимо. 
Добар и пощен човечек, ама кока йе 
залетел арно с онога Бобчу, па муку 
мучи довольно материяли да найде и 
увек йе под стрес. На Бобчу нече душа 
работу, знам га я убаво, а знам и пред-
ците му и од йеднуту, и од другуту 
страну. Кой од кога по-леняв. Само да 
има негде оклапина. Само да има леб 
без матику… 

Пера: - А окаю ли те од време на 
време на редакцийскьи састанци? 

Я: - Ма, кви, бе, Перо, редакцийскьи 
састанци!?! Кво бълскаш! 

Пера: - Абе, па немой се сърдиш, я 
рачунам дека си ньим сътрудник... 

Я: - Ма....
Пера: - А тия кмет на Босилеград 

кока йе млого кадъран човек. Абе, ако 
га не видимо у новинуту с президен-
татога, премийеркуту или патриярха-
тога, тъгай га видимо ко се сретал с по 
неколко министри... 

Я: - Епа, способан си йе човекат. 
Пробитачан. Ко пробояц йе. Он и ония 
председател на Националният съвет 
на българите у Србию тия новинари 
у „Ново Братство” с леб гьи ране. Да 
ньим несу они, пцетасували би. 

Пера: - Абе, а кой беше председател 
на Националния съвет на българското 
малцинство? 

Я: - Боже, Перо, па ли ти йеднуш 
расправльа кой йе. И това бъш на тую 
клупу. Тебе кока те склерозата млого 
поче йе..... Йедно църноманьасто дете, 

спортист, майкьа му йе од Цариброд, 
од Велчините... 

Пера: - А-а-а, сети се...! На Стефана 
мислиш. А майкьата му се ока 
Марчето... Ено, прав си, она йе од 
Велчините, знам ньу и бракьата и 
покойните родителье. Това йе млого 
пощена фамилия. Йедън брат ньу йе у 
Шпанию, художник йе.  А, де ми кажи, 
Манчо, кико тия кмет на Босилеград, 
еве толко млого године све си побед-
жуйе на изборите. Ти си пак по-запо-
знат од мене, сараджуйеш с босиле-
градчанье... 

Я: - Е-е-е, Перо, дълга йе това 
приказка, а я немам време за дългье 
приказкье, йер требе да си идем дом да 
ручам и да си испийем лековете. Само 
че ти разкажем йедну приказку коя йе 
верна, па ти сам заключуй кико он 20 и 
кусур године печали изборите у Боси-
леград. А и изборите за Национал-
ният съвет. Пойде он уютру на работу 
и види кико некой ньегов комшия 
започел кукьу да праи и моментално 
лийе плочу. Одработи си кво има да 
си одработи у общинуту и после отиде 
при комшиюту, облачи радничкье 
дрейе и му помага да излийе плочуту. 
И не само що му он помага, него каже 
и на служителите у общинуту и на 
другьи приятелье: „Кой може нека и 
он пойде да помогнемо на човека. Ред 
йе...” Е, затова он, Перо, 20 и кусур 
године печали изборите. Затова що 
има порив да помага на човеците, па 
било на кой начин. А, съга мора да 
си идем да испийем лековете. Че се 
видимо ютре пред Нишкуту банку! 

Пера: - Ютре пред Нишкуту банку, 
Манчо, у 9, док йе йош ладовинка. 

Айд, уздравлье, братстваджийе! Че 
се чуйемо! 

Ваш Манча

На поетичната среща „Гордана Брайович” в Алексинац 

Специална похвала за 
„Фарче” 
На поетичната среща „Гордана Брай-

ович”, която през лятото се проведе 
в гр. Алексинац за 24-ти пореден път, 
продукцията на царибродското сдру-
жение „Емблема” – списанието за деца 
и младежи „Фарче”, получи специална 
похвала. 

Списанието е двумесечник и е реги-
стриран като трета медия на посоче-
ното сдружение. Този медиен проект се 

финансира от Министерството на външ-
ните работи на Република България 
в рамките на програмата „Българска 
помощ за развитие”. 

Редактор на списанието е известният 
литературен деец от Цариброд Елиза-
бета Георгиева, а художествен и техни-
чески редактор Милана Виденова Мила-
нова. 

Б. Димитров


