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На ГКПП „Градина” 

Срещнаха се министрите 
Вулин и Рашков 
На ГКПП „Градина” край Цариброд 

тези дни се срещнаха министърът 
на вътрешните работи на Сърбия Алек-
сандър Вулин и подпреседателеят и 
министър на вътрешните работи в техни-
ческото правителство на България Бойко 
Рашков. 

В съобщението, което часове след 
срещата публикува сръбското МВР, стана 
ясно, че министрите на двете страни са 
разговаряли по темата за мигрантската 
криза, както и за откриването на нови 
ГКПП-та.  

Вулин заявил, че между двете страни 
няма парливи въпроси, освен възгледите 
им спрямо лъжливата държава Косово. 
Добавил, че сътрудничеството между 
полициите на двете страни е отлично. 
Споделил категоричното си становище, 

че „Сърбия няма да бъде паркинг за 
мигрантите” и добавил: „Никой не се 
интересува от това колко мигранти ние 
имаме на нашата територия, нито пък се 
интересува от това как ние живеем с тях. 
Само ние можем да се защититим и само 
съвместно можем да решим проблема.” 

Рашков потвърдил доброто сътрунич-
ество между двете полиции и подчертал, 
че сътрудничеството между тях представ-
лява начин за смекчаване на мигрант-
ската криза. Споделил тревогата си от 
миграционния поток. 

И двамата се съгласили, че трябва да 
се работи върху откриването на още едно 
ГКПП, заради разтоварването на пункта 
„Градина”, съответно „Калотина”. 

Б. Димитров

Продължава 
асфалтирането на 
регионалния път 
Босилеград - Граничен 
преход Голеш
Тези дни започнаха подготвителните 

работи за продължаване на асфал-
тирането на  регионалния път от Боси-
леград до Караманица и Граничания 
преход Голеш. Според плана ще бъде 
асфалтиран участък с дължина 7 кило-
метра - от местността „Стрея” под село 
Бистър през Долно Тлъмино и Горно 
Тлъмино и по-нататък към мината 
на „Босил метал” в Караманица и 
Граничния преход Голеш. Изпълнител 
на работите е Публичното предпри-
ятие „Сърбия пътища” чрез българската 
компания „Трейс”. 

Кметът Владимир Захариев казва, че 
асфалтирането ще се върши поетапно, 
така че заедно с подготвката и пола-
гането на асфалтовата настилка ще се 
работи и по разрешаването на въпро-
сите относно имуществените права 
върху парцелите, през които ще минава 
разширеното трасе, както и върху завър-
шването на проектно-техническата доку-
ментация за реализация на проекта, 
уточнява той. Най-напред ще бъде 
асфалтирана отсечка с дължина около 
2 километра, като предварително се 
подготви и построи основата на пътното 
платно, банкетите, отводнителните 
окопи, бордюрите и др., след което ще се 
положи асфалтова настилка.  

Захариев посочва, че асфалтирането 

на седемкилометровата отсечка от реги-
оналния път към Караманица и Голеш 
финансира републиканското прави-
телство, а въз основа на договорите на 
общинското ръководство с президента 
Александър Вучич и съответните репу-
блкански министерства. Стойността на 
проекта възлиза на около 450 милиона 
динара.  

- Изключително сме благодарни на 
държавното ръководство начело с прези-
дента Вучич, които отделят средства и за 
по-слабо развитите райони. Този реги-
онален път е от голямо значение, както 
за жителите от южната част на общи-
ната, за заетите в мината в Караманица 
и служителите на ГКПП Голеш, така и за 
всички граждани и преселници в Маке-
дония, които ще го ползват, подчерта 
Захариев и добави, че е поискал от 
държавата да отпусне средства и за 
продължаване на асфалтирането на 
регионалния път Босилеград - Горна 
Любата и на някои улици в града.  

- Асфалтирането на регионалния път 
Босилеград - ГКПП Голеш е започнало  
през 2006 г. и до момента са асфалтирани 
общо 22 километра, така че тези нови 7 
километра представляват продължение 
на тогава започналия проект, изтъквa 
Захариев. 

П.Л.Р. 

Босилеград

Модернизиране на 
Пощата 
Клонът на Пощата в Босилеград 

започна работа в обновен и модерен 
вид и подобрена функционалност за 
потребителите и служителите. След 
като приключи ремонта на вътрешната 
част на обекта, започна уреждането на  
пространството пред него, която дейност 
изцяло финансира oбщината. Освен 
ремонта на тротоарите и площадките 
пред входа, на които ще бъде сложена 
нова асфалтова настилка, ще бъде обно-
вена и детската площадка пред обекта, 
която ще включва ремонт на счупе-
ните люлки, пързалки и други играчки, 
подмяна на гумената повърхност и 
ремонт на оградата.

Кметът Владимир Захариев казва, че 
след приключването на строителните 
работи ще бъде организирано и офици-
ално откриване на обновената Поща, 
на което ще присъства лично Зоран 
Джорджевич, изпълняващ длъжността 
директор на публичното предприятие 
„Поща на Сърбия”, което, както изтъкна, 

било договорено на неотдавна проведе-
ната им среща в Белград.

Босилеградската Поща досега е извър-
швала услуги по подготовка, изпращане 
и доставка на пратки, обменни услуги и 
парични преводи, а в допълнение към 
тези пощенски и финансови услуги, на 
разположение на клиентите в бъдеще 
ще са и новите клонове на „Пощенската 
спестовна каса”, „Дунав застаховки” 
и услуги за мобилна телефония на 
„Телеком Сърбия”, а ще бъде поставен 
и банкомат на „Пощенската спестовна 
каса”. 

„По този начин Пощата ще предо-
ставя на потребителите всички необ-
ходими услуги на едно място на  много 
по-ефективен и по-бърз начин, така че 
гражданте за тези услуги вече няма да 
бъдат принудени да отиват във Враня 
или в други градове във вътрешността”, 
уточни Захариев.

П.Л.Р.
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Семинар за равенство между половете на Министерството на 
човешките и малцинствени права и обществен диалог на Р Сърбия

Участваха председателят и зам.-
председателят на Националния 
съвет 
Председателят и зам.-председателят 

на Националния съвет на българ-
ското национално малцинство Стефан 
Стойков и Страшко Апостолов участваха 
в семинара „Равноправно, женската сила 
на промените“, който Министерството 
на човешките и малцинствените права 
и обществен диалог организира в Аран-

джеловац. В семинара взели участие 
представители на 22 национални съвета. 

Принципа на равенство между поло-
вете в различни сфери на обществото 
и държавата обхваща много повече от 
увеличаване на участието на жените в 
процесите на вземане на решения, каза 
министърката на човешките и малцин-

ствени права и обществен диалог 
Гордана Чомич, предава официалният 
сайт на министерството.

„Интегрирането на принципа на 
равенство между половете в различни 
сфери на обществото и държавата 
обхваща много повече от увеличаване 
на участието на жените в процесите 
на вземане на решения“, каза Чомич. 
Равенството между половете трябва да 
се прилага при вземането на решения, 
изготвянето на средносрочните планове, 
бюджетните програми, институционал-
ните структури и процедури, но също 
така и за опита, знанията и интересите 
на жените и мъжете при разработването 
на политики, планирането и вземането 

на решения.
Предсеателят на нашия НС Стефан 

Стойков заяви, че организирането на 
такива семинари е от голямо значение 
за подобряване на зачитането на прин-
ципите на равенството между половете 
в процеса на планиране и вземане на 
решения в органите на Националния 
съвет и в обществото като цяло. „Ще се 
опитаме да предадем натрупания опит 
от семинара в нашия Национален съвет, 
за да подобрим и гарантираме после-
дователно зачитане на принципите на 
равенството между половете”, изтъкна 
той. 

П.Л.Р.

Писмо-инициатива на Община Босилеград и НС до 
Министерството на здравеопазването на Р България 

Да бъдат премахнати временните 
ограничения за българите от Сърбия 
при влизане в България 
След като на 15 септември т. г. Р 

България актуализира списъка на 
държавите по цветови зони, съгласно 
който Р Сърбия попадна в червената 
зона за влизане в Република България, 
кметът на Община Босилеград Владимир 
Захариев и председателят на НС на 
българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков отправиха 
писмо до Министерството на здраве-
опазването на Република България, с 
което настояват за премахване на огра-
ниченията за българите от Сърбия при 
влизане в България.

В Инициативата на Община Босиле-
град и НС на българското малцинство в 
Сърбия за премахване на ограниченията 
за българите от Сърбия при влизане в 
България се посочва:

След актуализирането на списъка на 
държавите по цветови зони, съгласно 
който Република Сърбия попадна в 
червената зона за влизане в Република 
България, от 15 септември от терито-
рията на Сърбия в България се допу-
скат само български граждани и лица 
със статут на постоянно, дългосрочно 
или продължително пребиваване на 
територията на Република България и 
членове на техните семейства и граж-
дани на Европейския съюз, чужди граж-
дани за получаване на указ по Закона 
за българско гражданство за придобито 
българско гражданство, удостоверено 
с писмо на Министерството на право-
съдието. Тези лица трябва да представят 
валиден цифров COVID сертификат на 

ЕС за ваксинация или за преболедуване 
или аналогичен документ, едновременно 
с отрицателен резултат от направен PCR 
тест до 72 часа. 

Изказваме голяма благодарност към 
Министерството на здравеопазването 
за допускането на територията на Репу-
блика България без предоставяне на PCR 
тест и сертификат за COVID-19 на погра-
нични работници, ученици, студенти и 
докторанти, които живеят в Република 
Сърбия.

Нашите сънародници в Сърбия имат 
нужда от често влизане на територията 
на Република България по различни 
битови причини, най-често работа, обра-
зование, здравеопазване... и временната 
забрана за влизане в страната може да 
има дългосрочни усложнения и непо-
правими щети за българите от Репу-
блика Сърбия, повечето от които имат и 
българско гражданство. 

От името на Община Босилеград, 
от Националния съвет на българското 
национално малцинство и от името на 
всички българи, живеещи в Република 
Сърбия, се обръщаме към Вас, с молба 
да преразгледате временната забрана и 
да създадете облекчения за влизане на 
територията на България за българите 
от Сърбия. 

Надяваме се нашата молба скоро да 
бъде разгледана и да бъде решена поло-
жително, се казва в писмото, подписано 
от кмета Владимир Захариев и председа-
теля на НС Стефан Стойков.

П.Л.Р. 
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На Малка Богородица в 
Босилеград 
Поради риска от разпространява-

нето на инфекцията от ковид 19 
и съгласно мерките за борба срещу 
вируса, тази година Денят на общи-
ната - 21 септември, Малка Богородица, 
бе отпразнуван със скромна културна 
програма, а от общината призоваха 
всички граждани да спазват предписа-
ните противоепидемични мерки. 

На централното градско кръсто-
вище съборяните имаха възможност 

да проследят празничната културна 
програма с участие на танцовите 
ансамбли към Културния център 
„Босилеград” и Спортното дужество 
„Младост”. Беше организирана и детска 
работилница за рисуване на открито, в 
рамките на която ученици от основното 
училище под ръководството на худож-
ничката Сандра Стоиманова, ръково-
дителка на секцията по изобразително 
изкуство към Спортното дружество 

„Младост”, с комбинирана техника 
създадоха голяма картина на тема Боси-
леград. На същото място и босилеград-
ският художник-любител Ненад Алек-
сандров представи свои картини.

На Малка  Богородица бе отбелязан 
и храмовият празник на градската 
черква „Рождество на Пресвета Богоро-
дица” и 144-ата годишнина на храма. 
Празничната литургия отслужи вран-
ският епископ Пахомий в съслужение 

на босилеградските свещеници - отец 
Зоран Стоянов и отец Занко Станойков и 
техни колеги, пристигнали специално за 
празника в нашия град. На тържеството 
присътваха и ученици от основното 
училище, които изучават вероучение. 

И тази година на Малка Богородица 
в града бе организиран традиционният 
народен панаир. Централните улици 
бяха изпълнени с хора, а навсякъде се 
разнасяше ароматния пушек от скарите. 
От подредениете сергии по „Долната 
улица” любезните търговци предлагаха 
най-различни стоки - дрехи, обувки, 
пластмасови изделия, килими, одеяла,  
мебели, занаятчийски продукти ...

П.Л.Р.

Поради пандемията от коронавируса 
и наложените ограничителни мерки 
миналата година изостанаха култур-
ните прояви по повод Деня на общи-
ната и традиционият народен събор.  

От Кабинета на министъра Новица Тончев 

Безвъзмездни средства за 
проекти на сдружения от 
неразвити общини 
Босилеградското сдружение „Център 

за култура, информиране и защита 
на правата на националните малцинства 
- Развитие” е получило 550 000 динара, 
а сдружението „Глас на жените“ – 200 
000 динара от конкурса на кабинета на 
министъра без портфейл Новица Тончев, 
отговарящ за насърчаването на недо-
статъчно развитите общини, за реали-
зация на проекти от обществен интерес. 
Кабинетът на министър Новица Тончев 
отпусна безвъзмездни средства в общ 
размер на 15 милиона динара за реали-
зация на проекти от обществен интерес 
на 33 граждански сдружения от слабо 
развитите общини в Сърбия. Максимал-
ният размер на одобрените средства за 
отделен проект е 750 хиляди динара, а 
крайният срок за тяхното реализиране е 
1 декември 2021 г.

От 33-те сдружения, получили сред-
ства за реализация на проекти, 24 са от 
южната част нa Сърбия. Средства са 

получили по три сдружения от Сурду-
лица, Буяновац и Куршумлия, по две 
от Бабушница, Свърлиг, Гаджин хан, 
Босилеград и Власотинце и по едно 
сдружение от Владичин Хан, Алексинац, 
Блаце, Лебане, Долевац, Княжевац, 
Опово, Варварин, Приеполе и Жабари. 

В публичния конкурс са участвали 
сдружения за програми за подкрепа в 
областта на  заетостта и самозаетостта 
на млади и лица, които трудно могат 
да си намерят работа, организиране на 
културни дейности, както и в областта 
на насърчаването на гражданския акти-
визъм, подобряването на капацитета 
на местната общност за намаляване на 
рисковете от употреба на наркотици, 
алкохол и други вредни вещества и 
повишаване на осведомеността за здра-
вословния начин на живот, устойчиво 
развитие и опазването на околната среда, 
подпомагане на асоциации, работещи в 
социалната сфера с хора в неравностойно 

положение, хора с увреждания, маргина-
лизирани групи и др. 

„Това е още едно усилие на кабинета, 
ръководен от мен, да даде възможност 
на гражданите от неразвитите общини 
да се доближат до по-развитите среди и 
сами си поставихме целта, да постигнем 
напредък и в тези общини с намерение 
да се подобри качеството на живота на 
хората. Реализирайки този и всички 
други проекти, искаме да покажем, че 
всеки човек и всяка община са важни за 

нас и че никой няма да бъде изоставен”, 
казал министър Новица Тончев при 
подписването на договорите със сдру-
женията, предават медиите. „Голе-
мият брой на сдружения, участвали в 
конкрса, ни показа, че сме на прав път и 
обещавам, че от позицията на министър 
ще полагам максимални усилия, така че 
гражданите в неразвитите общини да 
почустват подобрение в качеството на 
живота си“, добави Тончев.

П.Л.Р.
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АКТУАЛНИ ТЕМИ
Новица Тончев:

Да създаваме здрава 
основа за бъдещите 
поколения 

„Местното самоуправление: Как от 
кръга на неразвитите”, е названието на 
международната  кръглата маса, която 
се проведе от 17  до 19 септември  на 
Власина. Форума, който организира 
Кабинетът за развитие на слабо разви-
тите общини, привлече учени, кметове 
и специалисти от Сърбия и България. В 
събитието участва и консулът на Репу-
блика Българя в Ниш Петър Данов.

Министърът без портфейл, задължен 
за насърчаване на недостатъчно разви-
тите общини, Новица Тончев, откри-
вайки събитието, подчерта, че основ-
ното намерение на правителството на 
Република Сърбия, водено от премиера 
Ана Бърнабич и президента Алек-
сандър Вучич, като носител на идеята 
за бързо икономическо развитие на 
всички общини в Сърбия, е да работи за 
развитие на слабо развити и опустошени 
общини, за тяхното качествено и ефек-
тивно функциониране и насърчаване на 
устойчиво икономическо развитие.

-Целта на правителството на Репу-
блика Сърбия е да намали броя на 

слабо развитите общини, а аз и моят 
кабинет активно участваме в създава-
нето на възможности за техния растеж и 
развитие, подчерта министър Тончев и 
изрази увереност,  че в близкото бъдеще, 
чрез съвместните действия на правител-
ството и  гражданите, които са мотиви-
рани лично да помогнат за постигането 
на по-хубаво и по-добро бъдеще, ще 
има видимо по-малък брой недоразвити 
общини.

-Най-важната ни задача е да повишим 
качеството на живот на местното насе-
ление и да поддържаме и подобряваме 
демографските структури, които ще 
осигурят устойчиво социално-икономи-
ческо и демографско развитие и в тези 
части на Сърбия. Нашия приоритет е 
по-добър живот за всички граждани и 
мотивиране на младите хора да продъ-
лжат да живеят и работят в местата, 
където са родени.

Според него целта на кабинета е да 
развива една община наведнъж, както 
чрез конкретна финансова помощ и 
образование, така и с помощ да изпъ-
лнят всички онези програмни дейности, 
които биха ги издигнали до нивото на 
по-развитите общини. 

-Наблюдавайки демографските 
показатели, извода е, че основният ни 
мотив е с нашите дейности и реализи-
рани проекти да запазим младите хора 
в родината си. Може би с този пример 
ще мотивираме жителите на други 

Директорът на Ветеринарната 
амбулатория в Босилеград д-р Рада 
Джорджевич, която участва в кръглата 
маса, след като обясни, че ведомството 
се намира в трудно финансово поло-
жение, попита как може да обезпечи 
средства, за да запази дребните 
преживни животни в общината?

Гражданското участие 
при формирането на 
местните политики е 
много важно

Проф. д.н. Борислав Борисов от  
Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в 
Свищов, България, счита, че привли-
чането на гражданите в управлението, 
тяхното овластяване да участват при 
вземането на решения, които ги засягат 
и правото им да упражняват контрол 
върху дейността на органите на властта, 
е проява на пряка демокрация и израз 
на демократична зрялост на всяко обще-
ство.

- За местните власти това е още 
по-важно, тъй като те са най-близо до 
хората и до техните проблеми. Граждан-
ското участие при формирането на мест-
ните политики позволява на местните 
власти във всеки момент да са уверени, че 
работят в полза на своите граждани и да 
търсят поткрепа от тях при реализира-
нето на тези политики, поясни той.

Ученият, който участва в кръглата 
маса „Местното самоуправление: Как 
от кръга на неразвитите”, провела се на 
Власина, пред нашия вестник посочи 

като пример, че отношенията между 
народните избраници в централните 
и местните власти от една страна и 
техните избиратели от друга, не винаги 
са безпроблемни. 

-Нарушаването на етичността на тези 
отношения (а понякога и на законността) 
може да доведе до възникване на обще-
ствени напрежения, протести и дори 
до революции. В най-добрия случай 
нарушеното доверие на обществото 
към представителите на властта води 
до подмяната им чрез провеждането на 
редовни или извънредни избори, добави 
той.

Според проф. Борисов демократич-
ното общество, основано на принципа 
на спазване на законите, наред с всички 
плюсове има и една характеристика, с 
която лесно може да се злоупотреби – 
то осигурява равни възможности и на 
тези граждански организации, които 
имат благородни цели и допринасят 
на обществото или на отделни групи от 

обществото, както и на тези, които се 
използват за защита на теснопартийни, 
олигархични интереси на политически 
партии или икономически групировки 
и не може да разграничи едните от 
другите. 

-Впрочем, същото се отнася и до 
медиите, чиято цел е коректно да инфор-
мират обществото, а често стават инстру-

мент за неговото манипулиране в полза 
също така на отделни партии или иконо-
мически групировки. Може би следва-
щата фаза на зрялост на демократичното 
общество е тази, при която то ще може 
да различава едните от другите, уточни 
професорът.

Сунчица Бойкова

части на Сърбия и региона да видят 
своето и бъдещето на своите семейства в 
тези общини. Да покажем с проекти за 
развитие и най-вече устойчиви проекти, 
че и тук е възможно да се живее и работи 
добре и прилично, изтъкна министърът.

Според него най-важното му послание 
е, че трябва да създадем здрава основа за 
идните поколения, да се раждат повече 
деца, да напредват и да се развиват в 
местата, където са родени.

-Всички трябва да си помислим какво 
можем да направим за себе си, семей-
ството си, средата, в която живеем, 
така че животът ни да бъде по-добър 
и по-красив в Сърбия, която обичаме, 
приключи министър Тончев.

Като плод на тридневното събитие, бе 
публикуван сборник „Местното самоу-
правление: Как от кръга на неразвитите”, 
който подготвиха доц. д-р Дарян Бойков 
и д-р Саша Джорджевич.

Сунчица Бойкова

Проф. д-р Драган Колев, универ-
ситетски преподавател от Белград, 
отбеляза, че решение за излизане на 
бедните общини от кръга на неразви-
тите има и за начало предложи създа-
ване на стратегия. Министър Тончев 
прие неговото предложение.

Към четвъртата група общини 
по отношение на развитието, т.е. 
тези, чието ниво на развитие е под 
60 процента от средното за страната, 
принадлежат 44 общини, т.е. една 
четвърт от всички общини в Сърбия. 
Сред тях има 19 опустошени общини, 
с ниво на развитие под 50 процента от 
средното за страната. Най-много недо-
развити общини се намират в югоиз-
точната част на страната. 
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Започна ловният сезон на 
диви свине
В началото на септември в Босиле-

градска община започна новият 
ловен сезон на диви свине и ще 
продължи до 31 януари следващата 
година. Началото на сезона бе успешно 
за босилеградските ловци, които през 
първите няколко уикенда са отстерелили 
немалък брой диви прасета. 

Преди откриването на новия ловен 
сезон в местното ловно дружество 
„Сокол” бяха проведени редовни 
заседания на Скупщината и на Упра-
вителния съвет, на които са приети 
решения за старта за сезона, както и 
съответни правила относно спазването 
на мерките за безопасност при бора-
вене с огнестрелно оръжие и мерките за 
противопожарна защита. 

Председателят на босилеградското 
дружество Славко Григоров на всички 
членове на сдружението пожела 
успешен ловен сезон и апелира за 
спазване на закона и правилата по време 
на ловуване. „Всички ловци трябва да 
се грижат за личната си безопасност, за 
безопасността на другите ловци, както 

и на хората, които през този период от 
годината често обитават баирите, където 
са ловните райони. Ловците задължи-
телно трябва да са облечени в жилетки с 
ярък сигнален цвят и да спазват проти-
вопожарните изисквания по време на 
ловните излети”, изтъква Григоров. Той 
посочи, че тази година дружеството е 
осигурило още една кола за дейностите 
на охранителите на ловните район. 
Подчерта още, че всички отстрелени 
диви прасета ловците трябва да донесат 
в специализирания хладилник на друже-
ството, където се съхраняват, след което 
месото ще бъде изпращано за проверка 
на трихинела и африканска чума във 
Ветеринарния институт в Ниш. 

В момента в „Сокол” членуват към 
400 ловци. Членският внос за предсто-
ящия сезон e нeпроменен в сравнение с 
миналата година и възлиза на 9 хиляди 
динара. За пенсионерите абонамента 
е 5 хиляди, за жени - 3 хиляди, докато 
сезонния абонамент за млади - начи-
наещи ловци, е хиляда динара. 

П.Л.Р.

Инициатива 

Контейнери нови, дали 
навиците ще останат стари? 
Об щ е с т в е н о т о  п р е д п р и я т и е 

„Комуналац” неотдавна купи от 
собствения си бюджет шест нови контей-
нера, с които замести старите и изхабени 
в по-важните градски улици – „Христо 
Ботев”, „Найден Киров” и др. 

В предприятието се надяват, че ще 
получат нови контейнери от някой 
донор, с които да подменят немалкия 
брой на старите, които в по-малка или 
по-голяма степен са негодни.  

През изминалите години бяхме свиде-
тели, че неотговорни граждани в контей-
нерите през зимния период хвърлят 
незагасена пепел, в резултат на което се 
стигше до запалване на боклука в тях и, 
разбира се, ощетяването им. 

По тази проблематика би трябвало да 

се размисля занапред по-сериозно, съот-
ветно би трябвало да се намерят начини 
несъвестните граждани, които предиз-
викват горенето на контейенрите, да се 
глобяват. Процедурално погледнато 
това може би малко би било комплици-
рано, но..., защо пък на електрическите 
стълбове, наблизо до контейнерите да 
не се сложат камери, които ще реги-
стрират постъпките на гражданите. Една 
такава инвестиция в днешно време и не 
е толкова скъпа. Впрочем камери могат 
да се инсталират само на местата, където 
се забелязва, че до запалване на контей-
нерите се стига твърде често, а не могат 
да се разкрият виновниците. 

Б. Димитров

Ще има нов инвеститор в БЗ „Белеш” 

Дали ще е истинският? 
На работната част от последната сесия 

на Общинския съвет в Цариброд 
бе взето решение за продажба на площ 
в рамките на Бизнес зоната „Белеш” 
(БЗБ) чрез публичен търг на „Мега 
груп 21” д.о.о. от Цариброд. Става дума 
за фирма-представител на по-голяма 
фирма от България със сходно название. 

Драган Манчев, член на Общинския 
изпълителен съвет, обясни, че става дума 
за благонадежден инвеститор, който 
трудовата си дейност би трябвало да 
започне до края на следващата година. 
За площта от 7 638 м2 в БЗБ се е обвързал 
еднократно да плати около 53 466 евро. 
Това е била началната цена на търга, в 
който е участвал само представител на 
тази фирма.

Манчев добави, че инвеститорът е 
споделил намерението си да откупи 

допълнителни площи от други фирми, 
които са купили площи в БЗБ по-рано, 
но все още не са започнали стопанска 
дейност, макар че са оповестявали. 

Каза и това, че идването на инвести-
тора е в резултат на срещата на прези-
дентите на Сърбия и България в Цари-
брод преди няколко месеца, съответно 
срещата на министрите на стопанството 
на двете страни, последвала няколко 
седмици по-късно. 

На безработните царибродчани, но и 
на всички граждани на общината остава 
надеждата, че този път наистина става 
дума за благонадежден инвеститор, 
който ще изпълни обещанието си, съот-
ветно ще започне трудова дейност в БЗБ 
в предвидения срок. 

Б. Димитров 

Кръводарителска акция в Босилеград

Весна Николова 89-ти 
път дари ценната течност
Весна Николова, босилеградската 

кръводарителка - рекордьор, 89-ти 
път протягна ръката си и дари ценната 
течност по време на акцията за добро-
волно кръводаряване, която на 24 
септември в Босилеград организираха 
Общинската организация на Червения 
кръст и Институтът за кръвопреливане 
от Ниш. 

И този път инициативата се проведе 
в заседателната зала на общинската 
администрация при строго спазване на 
противоепидемичните мерки за защита 
от covid 19, а в нея се включиха 26 добро-
волци. Сред участниците бяха три жени, 
както и три лица, които за първи път 
взеха участие в кръводарителска акция. 

В ОО на ЧК изтъкнаха, че въпреки 
трудната епидемиологична обстановка 
и този път кръводарителите са потвър-
дили своята хуманност. 

Секретарката на босилерадския ЧК 
Руска Божилова каза, че това е била трета 
доброволческа акция по кръводаряване, 
която местната организация на Червения 
кръст организира заедно с Института за 
кръвопреливане от Ниш от началото на 
годината и добави, че през 2021 година 

са провели и една акция заедно с общи-
ната и Военномедицинската академия 
в Белград. До края на годината ОО на 
ЧК ще организира още две акции - през 
ноември заедно с общината и ВМА и 
през декември с Института за кръвопре-
ливане от Ниш, посочи тя.

П.Л.Р.
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Тревога 

Докога? 
Може би вече прекалихме, но... 

Просто преценяваме, че това е 
същественото. Отново заснехме и ви 
предоставяме на вниманието осведо-
мителното табло до царибродската 
църква. И отново е пълно. Разбира се, 
на некролозите са не само хора, които са 
се поминали преди броени дни, но има 
и помени за четирдесет дни, половин 
година и година от смъртта, но... Много 
е! Прекалено е много... Виждате и сами, 
че няма място, където нови траурни 
вести да се качат. 

Забелязахме, че старите некролози от 
сравнително продължителен период от 
време не се свалят. Забелязахме и това, 
че един от работниците на „Комуналац”, 
който бе задължен да сваля старите 
некролози, за да могат да се слагат нови, 
също е -  на таблото! Става дума за Сава 
Иванов, роден през 1959 година. Следо-
вателно, става дума за не толкова стар 
човек. Негови колеги разказаха, че лоша 
болка предизвикала бързата му смърт. 

Тревожна гледка! Няма как, а да не си 
помислим: Какво ще стане с Цариброд 
и Царибродска община като цяло само 
след няколко години? Дали ще станем 
като днешното Смиловци? Или може би 
Сенокос? 

Както неофициално разбираме, от 
началото на годината в Цариброд са 
родени само около 25 бебета. До края на 
годината остават още три месеца. Нека 
да предположим, че до Нова година ще 
се родят още 10-ина. Това е оптимистич-
ната прогноза. Но, малко е... Броят на 
починалите е няколкократно по-голям. 
Официално сведение за това (за броя 
на починалите) нямаме, ще опитаме 

да го разберем в края на тази или в 
началото на следващата година, макар 
че и тук възниква проблем, тъй като в 
държавната книга за починалите не се 
регистрират жители на Царибродско, 
които умират в други места. Примерно 
в Пирот, Ниш, в последно време и в 
Крушевац... 

Б. Димитров 

Селскостопанско мериприятие в Цариброд 

Изложба на крави от 
породата буша и научно 
събрание  
В Цариброд неотдавна се проведе 

изложба на крави от породата буша. 
В СЦ „Парк” бяха представени крави 
буши, собственост на селскостопански 
производители от този край. Меропри-
ятието е организирано в рамките на 
проект на ФАО (Организация за храна и 
селско стопанство) под название „Устано-
вяване на основи за запазване и развитие 
на говедата буши в Стара планина”. 
Организатори са Институтът за прила-
гане на науката в селското стопанство 
в сътрудничество със стопаните, които 
отглеждат буши в Стара планина, орга-
низацията ФАО, Министерството на 
селското стопанство, горското и водното 
дело на Сърбия и Община Цариброд. 

Научното събрание бе проведено в 
Конферентната зала в рамктие на спорт-
ната зала в  СЦ „Парк”. Участниците 
бяха приветствани от члена на Общин-
ския изпълнителен съвет Драган Манчев. 
Цафаристът Душан Антич от Пирот 
изпълни няколко народни мелодии от 
този край. 

По време на трудовата част на събра-

нието говориха: Александър Ментов, 
представител на ФАО, д-р Сърджан 
Стоянович, висш съветник в Министер-
ството на селското стопанство на Сърбия, 
д-р Раде Йованович, директор на Инсти-
тута за прилагане на науката в селското 
стопанство, и Борис Берисавлевич, наци-
онален координатор на проекта. 

За големия си принос в запазването 
на говедата от породата буша благодар-
ствени писма получиха: Йованка Стева-
нович Иванова, Александър Богданович, 
Мартин Кръстев, Миодраг Момчилов, 
Марела Самарджинова, Миломир 
Петрович, Тони Тодоров, Горан Йова-
нович, Горан Гогов, Милутин Николич, 
компанията „Концепт аграр” от с. Горни 
Криводол, Никодия Велинов от органи-
зацията „Стадо” и Община Цариброд. 

След научното събрание и разглеж-
дането на бушите в СЦ „Парк” гостите 
обиколиха ферми на буши в Цари-
бродско. 

Б. Димитров 
Вечна и блажена памет!

Упокои се в Господа 
царибродският свещеник 
протойерей Александър 
Джорджевич

Цариброд и царибродчани се 
простиха със своя многообичан пастир, 
свещеник Александър Джорджевич 
или както накратко му викаха отец 
Аца. Често, когато се събирахме, на 
шега ни казваше „На мен още едно ми 
е останало!“, като че ли искаше да ни 
подготви за този момент. И той стана на 
23 септември, но все пак бяхме неподго-
твени. 

Отец Аца беше винаги усмихнат, 
добронамерен и отзивчив към нуждите 
на хората свещеник. Макар че беше 
пенсиониран, до последно служеше 
Литургия и ревностно изпълняваше 
църковното си послушание. И както 
почти 60 години служеше на цариброд-
ската църква „Рождество Богородично“, 
така и от нея бе изпратен по пътя на 
вечността на 24 септември. Тялото му бе 
изложено за поклонение в храма, където 
бе извършено и свещеническото опело. 
Опелото бе водено от наместника на 
пиротското архиерейско наместниче-
ство йерей Душко Видачич в съслужение 
с още четирима свещенослужители. 
Земните останки на о. Александър бяха 
погребани в царибродските гробища до 
съпругата му Милованка.

Протойерей Александър Джорджевич 
е роден на 10 октомври 1936 г. в с. 
Изатовци, като второ дете в семейството 
на свещеник Тихомир и съпругата му 
Зорица. Имал е две сестри по-възраст-
ната му Любинка живее в Сремска 
Митровица, а по-малката Радица е 
починала, живяла в Сплит. Основно 

училище завършил в Пирот, а Бого-
словия в Призрен. След ръкоположе-
нието е назначен на служба в пиротското 
село Осмаково, а от 22 декември 1966 
г. изпратен в Царибродската енория, 
където прекара земния си живот и откъ-
дето се пресели във вечността. Отец 
Александър много се потруди на тукаш-
ната Божия нива – по негово време са 
възстановени всички църкви в селата 
към Царибродска енория, а два пъти е 
реставриран и градският храм. Често не 
е взимал пари за извършените чинодей-
ствия, особено за кръщенета. Преборвал 
се е с бройни трудности, разказваше 
ни за времето, когато нямал кола, как е 
вървял пеш до някои отдалечени села по 
сняг, студ и жега, за да изпълнява свеще-
ническите си задължения. Но често, 
за да ни увесели, си припомняше и ни 
разказваше някои интересни анекдоти 
и случки, които е преживявал по време 
на дългогодишното си служение на 
енорията. Изказваме своите съболезно-
вания към най-близките му – сина Миле 
със семейството му!

Никой не умира истински, докато има 
живи, които го помнят! Ще го помним 
като един мил, добродушен, старателен... 
наш духовен отец. Отче Ацо, почивай си 
от трудовете, дано Божията милост всели 
душата ти на мястото, където няма мъка, 
болка, скръб и печал, но живот безкраен!

Бог да прости преселилия се от нас 
протойерей Александър и да го приеме 
в Своите Отечески обятия!

Д. Х.
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Царибродчани отбелязаха патронния си празник

Богородица – нашата 
закрилница
И тази година празникът Рожде-

ство на Пресвета Богородица на 21 
септември в Цариброд бе отбелязан с 
тържествено архиерейско литургично 
събрание в градския храм, посветен на 
Божата Майка и именно на Нейното 
раждане, а както е известно това е и 
Денят на общината. Празничната света 
служба оглави Негово Преосвещенство 
Нишки епископ Г. Арсений в съслу-
жение със свещеници и монаси от Пирот 
и нашия край. И както се казва в един 
акатист – „Защо цялата природа тайн-
ствено се усмихва в дните на празниците? 
От какво тогава в сърцето се разлива 
дивна мекота, несравнима с нищо земно, 
и самият въздух в олтара и храма става 
светлоносен? Това е полъх на Твоята 
благодат, това е отблясък от Тавор-
ската светлина; тогава небето и земята 
хвалебно пеят: Алилуя!“ Именно така 
можаха да се почувстват присъстващите 
на празничната служба, сред които бяха 
представители на общинската власт, на 
накои ведомства в града, гости и местни 
енориаши.

След заамвонната молитва Негово 
Преосвещенство освети и преряза 
обредния хляб, който приготвиха пред-
ставителите на тазгодишния домакин 
- Дома за стари, а присъства Владан 
Игич, работещ във ведомството. В 
тържествения ритуал участва и пред-
ставителката на компанията „Дунав 
застраховане“, директор на пиротския 
клон Мариа Станкович, която в името 
на компанията пое домакинството на 
празненството за следващата година. 

Станкович бе придружена от колегата 
си в димитровградския клон на „Дунав 
застраховане“ Владица Огнянов.

Отново поради епидемичните мерки 
бе отменено традиционното литийно 
шествие из града, но знем, че нашата 
закрилница Пресвета Богородица няма 
да изостави своите чада, до нея достига 
всяка наша молитва. 

Предаваме ви думите на влади-
ката Арсений, с които се обърна към 
присъстващите на това евхаристийно 
събрание:

„Драги братя и сестри, позволете 
ми да ви честитя този велик празник 
- Рождество на Пресветата Владичица 
наша Богородица, който чества този 
свят храм, но го чества и град Дими-
тровград като свой празник. Наистина 
няма нито по-голям, нито по-добър 
защитник и молитвеник пред Господа 
от Неговата Пресвета Майка, чието 
раждане честваме, а чието раждане е 
повратна точка в историята на човече-
ството. Защото тя е била определена от 
Бога, по Божия промисъл и Божието 
всезнание. Господ е знаел, че единствено 
Тя ще бъде достойна да роди Сина Божи 
и Спасител, защото тя с добродетелния 
си живот се е удостоила да вмести в 
себе си Сина Божи и Своята утроба да 
направи по-широка от небесата. Един 
съвременен теолог казва: „Благодаря 
Ти Господи за всичко, което си ни дал. 
А какво ние – грешният и недостоен 
човешки род, можем да принесем на 
Теб като дар на нашата благодарност.“ 
Този дар на нашата благодарност е 

именно Тя – Пресвета Богородица, която 
човечеството е дарило на Нашия Бог и 
Спасител. Тя е дар от страна на човече-
ството, но и застъпница на човешкия 
род, посредница между Бога и човеците.

Затова ние в православната църква 
знаем колко Тя е важна, колко ние я 
уважаваме и обичаме и че няма нито 
една църковна служна или молебен, 
в който да не се споменава Нейното 
име и не се призовава Нейното молит-
вено застъпничество. И нашият право-
славен народ най-често стреми към Нея, 
търсейки избавление от всекидневните 
житейски изкушения. А към кого ще 
стреми, ако не към майката, защото тя 
е Христовата Майка, а същевременно и 
Майка на Неговата Църква и Майка на 
всички нас. Затова ние винаги стремим 
към Нея, търсейки Нейните молитви, 
Нейната благословия, Нейното застъп-
ничество. Съществува ли нещо по-есте-
ствено от това децата да идват при своята 

майка. А Тя ни закриля и пази със своя 
покров, защитава ни с молитвите си, 
защото Тя пред престола на живия Бог 
има свобода и смелост да иска всичко 
онова, което ни е необходимо, но на 
първо място, което ни е необходимо за 
нашето спасение, за вечния ни живот. 
Затова и Христос е дошъл в света, за 
да ни избави от греха, смъртта, дявол-
ското проклятие. Защото човекът, 
като съгреши в Рая, се отдели от Бога 
и внесе смърт в своето съществуване, 
в своя всекидневен живот. Но именно 
в моментите на изкушение виждаме 
колко човекът е немощен и точно в тези 
моменти му е необходима милостта и 
помощ Божия. Но, драги братя и сестри, 
не трябва към изкушенията да пристъ-
пваме със страх, защото знаем, че Господ 
е този, който ни защитава и пази, и че 
всичко става с Неговото допущение. 
Не затова, че Господ иска да унищожи 
човешкия род, Своето творение, а всяко 
изкушение е едно предупреждение за 
нас, да бъдем по-добри хора, по-добри 
християни, да обичаме ближните, 
комшиите, приятелите, да си пома-
гаме, защото Господ казва „По това ще 
ви разпознаят, че сте мои ученици, ако 
любите един другиго!“ Тези изкушения 
Господ допуска, за да се поправим, да 
тръгнем по верния път и да разберем, 
че този живот не е единствения, но, че 
човекът е сътворен да живее вечно, а 
този наш земен живот е временен и 
краткотраен. И този живот не е край на 
нашето съществуване, ние продължа-
ваме да живеем в Царството Божие, там 
където са всички наши предци, където 
са нашите родители, приятели... всички, 
с които сме живели заедно и с които за 
съжаление сме се простили временно, 
но с които, ако даде Бог, ще се срещнем 
отново в Царството Небесно, Царството 
на Господа и Спасител наш Исус 
Христос. 

Нека да е честит и благословен днеш-
ният ден и празник на Пресвета Богоро-
дица, Нашата Майка и закрилница, нека 
Тя да ви пази и защитава във времето на 
днешните изкушения. Бог да ви благо-
слови, на многая и благая лета!“

След като и нашият архиерей 
повече пъти ни припомни, че Пресве-
тата Владичица е нашата закрилница, 
нека това винаги имаме на ум и в труд-
ните моменти да бягаме към нейните 
Майчини скути, защото там не може да 
ни докосне каквото и да било зло.

Д. Х.
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МОЗАЙКА
По повод Деня на Царибродска община 

Връчени награди на заслужили 
лица, органи и ведомства 
По случай Деня на Царибродска 

община 21 сепември – Рождество 
на Пресвета Богородица – Малка Бого-
родица, бяха връчени награди на заслу-
жили лица, органи и ведомства, дали 
принос в развитието на средата през 
изминалия период. 

Наградата във вид на златна монета с 
тежест 16 грама бе присъдена на Програ-
мата “Свис Про” за помощта й при въве-
ждането на нови съвременни е-услуги, 
подкрепата при установяването на прин-
ципи за добро управляване и заякване 
на местните механизми за равнопоставе-
ност на половете. Програмата се реали-
зира с подкрепата на Правителството 
на Швейцария. От името на програмата 
наградата прие Ана Неделкович Беля. 

Признания във вид на грамоти полу-
чиха: Здравният дом в Цариброд, МВР 
на Сърбия, Дирекцията на полицията, 
Управата на граничната полиция, Регио-
налният център на граничната полиция 
към България, Лозан Гоцев, Димитър 
Илиев, Слободан Манов Нона (след 
смъртта му) и Слободан Кръстич. 

Здравният дом е заслужил призна-
нието за успешно проведеното вакси-
ниране срещу КОВИД-19, МВР, съот-
ветно посочените му подразделения 
– за приноса им при запазването на 
сигурността и защитата на държавната 
граница по време на мигрантската криза, 
Лозан Гоцев – затова, че със собствени 
средства е изградил обществена чешма в 
с. Било, Димитър Илиев – за приноса му 
в развитието на изобразителното изку-

ство, Слободан Манов Нона – за приноса 
му в развитието на футбола, атлетиката и 
спорта като цяло, и Слободан Кръстич за 
публицистичната му дейност, съответно, 
както е набелязано в обоснованието на 
решението – за приноса му в запазването 
на културната и спортната история на 
Царибродско. 

 От името на покойния Симеон Манов 
и болния Димитър Илиев наградите 
приеха синовете им. 

На тържеството говориха кметът д-р 
Владица Димитров и председателят 
на Общинският съвет Зоран Гюров. И 
двамата в кратките си речи наблегнаха 
теми, касаещи по-нататъшното развитие 
на Царибродска община. С кракти речи 
към присъстващите се обърнаха посла-
никът на Р България в Белград Петко 
Дойков и посланикът на Р Сърбия в 
София Желко Йович, както и зам.-
кметът на българската община Дими-
тровград Яшо Минков. 

Прочетени бяха поздравителните 
адреси, които по повод празника на 
Царибродско са отправили представите-
лите на българските общини Асеновград 
и Етрополе, както и на организацията 
СОС Детски села на Сърбия. 

На тържествената сесия присъства и 
началникът на Пиротски окръг Драган 
Тончич, представители на общини в 
Сърбия и други гости. 

В края на тържеството концерт изнесе 
”Рошер етно бенд”.  

Б. Димитров

Успех на босилеградските аниматори на фестивала „Златен 
охлюв” във Враня

Анимационият филм „Шопска 
салата“ със специална награда за 
най-добра анимация
Анимационният филм „Шопска 

салата“  на  босилеградската 
школа по анимация „Маниме“, която 
е в състава на Спортното дружество 
„Младост”, спечели специална награда 
за анимация в категорията младежи от 
15 до 18-годишна възраст на Междуна-
родния фествал за анимация „Златен 
охлюв 2021“, който през септември се 
проведе във Враня. Автори на филма 
са ученици в тукашната Гимназия - 
Любица Георгиев, Деян Василев, Дарко 
Димитров, Габриела Георгиев, Маша 
Пенев и Манойло Янев под ръковод-
ството на Любиша Пенев, преподавател 
по изобразително изкуство в ОУ „Георги 
Димитров” и ръководител на школата 
по анимация. 

Журито било съставено от светов-
ноизвестни аниматори - Нитин Донде 
(Индия), Кузман Кузмановски (Репу-
блика Северна Македония) и Никола 
Майдак Джуниър (Сърбия).

Фестивалът „Златен охлюв“ във 
Враня е с дълогодишна традиция и 
събира аниматори от цял свят. Въпреки 
че поради пандемията от covid 19 
тази година на фестивала физически 
присъстваха само аниматори от Сърбия 
и съседните държави, това не повлия на 

качеството му. Организатор на мерприя-
тието е школата по анимационни филми 
ШАФ, с подкрепата на град Враня и 
Министерството на културата и инфор-
мирането на Република Сърбия.

„Тази година за конкурса са пристиг-
нали 1 723 филма от 101 държави. 
Факта, че нашият филм е подбран да се 
състезава сред най-добрите седемдесет 
и е получил специално признание за  
най-добра анимация, говори, че сме се 
справили добре”, каза ръководителят на 
„Маниме” Любиша Пенев.

Заедно с Пенев на фестивала 
присъстваха и младите аниматори - 
Стефан Жижов, Данка Стойнев, Саня 
Радойков и Игор Йорданов, ученици в 
ОУ „Георги Димитров” и в Гимназията 
в Босилеград, които вече са автори на 
няколко анимационни филма. Участието 
на нашите аниматори на фестивала във 
Враня е реализирано под покровител-
ство на  Община Босилеград. 

Фестивалът „Златен охлюв 2021“ имал 
и съпътстваща програма, посветена на 
деца, младежи, ментори и организатори 
на фестивали и асоциации от Сърбия, 
които се занимават с анимация. 

П.Л.Р.

В НБ „Детко Петров” в Цариброд и с. Сенокос 

Промоция на научна книга 
В Народната библиотека „Детко 

Петров” в Цариброд тези дни бе 
промоцирана книгата „Традиционното 
архитектурно наследство в района на 
Стара планина”, автор на която е Горица 
Любенова. 

Същата книга няколко дни след това 
бе представена и в Планинарския дом в 
старопланинското село Сенокос. Книгата 
е публикувана от САНУ. Любенова е с 

корени от Царибродския край, a живее и 
работи в Белград. 

В организирането на промоциите в 
Цариброд и Сенокос се включиха мест-
ните  неправителствени организации 
„Натура Балканика” и „БалканАР-
Хитрав”, както и Община Цариброд, 
предвид, че публикуването на моногра-
фията е част от общински проект. 

Б. Димитров

Александър Каракашевич посети 
Босилеград
Председателят на Съюза по тенис на 

маса на Сърбия и многократен евро-
пейски шампион и носител на редица 
престижни отличия от световни състе-
зания по тенис на маса Александър 
Каракашевич на 21 септември - Малка 
Богородица, посети Босилеград. Той бе 
приет от кмета Владимир Захариев, а 
след това посети отбора по тенис на маса 
„Младост” и присъства на тренировката 
на малките тенисити във физкултур-
ната зала в ОУ „Георги Димитров”. На 
срещата в кабинета на кмета присъстваха 
и зам.-кметът Стефан Стойков, председа-
телят на Спортния съюз на Босилеград 
Владица Манасиев, зам.-председателят 
на ОС Иван Йорданов и председателят 
и треньор на босилеградския отбор по 
тенис на маса Никола Талески.  

Каракашевич заяви, че е изключи-
телно впечатлен от факта, че общината 
изцяло финансира дейностите на отбора 
по тенис на маса „Младост” и полага 
големи грижи за    развитието на редица 
други спортове, което е извънредно и 
рядко може да се срещне на други места 
в Сърбия. 

- Много се радвам, че в босилеградския 
отбор по тенис на маса членуват тридесе-
тина деца, които редовно тренират. Глав-
ната цел на Асоциацията по тенис на 
маса на Сърбия е да популяризира този 
спорт и да включи възможно повече деца 
в отборите, посочи той и пожела успех 
на младите босилеградски тенисисти. 

Каракашевич особено подчерта, че 
отборът по тенис на маса „Младост“ е 
отлично организиран и че се радва от 
факта, че общината полага грижи за 
развитието и омасовяването на този 
спорт сред децата. 

Кметът Владимир Захариев благодари 
на Каракашевич за посещението му в 
Деня на общината - Малка Богородица, 
и посочи: 

- Изключително се радвам, че Боси-
леград посети председателят на Съюза 

по тенис на маса на Сърбия Александър 
Каракашевич, един от най-известните 
състезатели по тенис на маса и носител 
на редица медали и признания от евро-
пейски и световни състезания. Запо-
знахме го с дейностите и материалната 
и финансова подкрепа, която общината 
оказва на клуба по тенис на маса и на 
другите отбори и секции в рамките на 
Спортния съюз на Босилеград. Заедно 
констатирахме, че председателят на 
отбора по тенис на маса „Младост” 
Никола Талески отлично ръководи 
клуба. Гордея се с нашия отбор и благо-
даря им за успехите, които редовно 
осъществяват на различни състезания 
и по този начин достойно презентират 
общината. Надявам се някой от малчу-
ганите, които тренират тук, в бъдеще да 
стане световноизвестен тенисист на маса 
и наследник на нашия гост Каракашевич, 
каза Захариев и добави, че като млад 
активно е упражнявал този спорт. 

И председателят на отбора по тенис 
на маса „Младост” Никола Талески 
изказа благодарност към Александър 
Каракашевич за посещението му в Боси-
леград и изтъкна отличното сътрудниче-
ство, което босилеградскадският отбор 
„Младост” и лично той имат с господин 
Каракашевич и републиканския съюз по 
тенис на маса. 

- Посещението на г-н Каракашевич е 
само потвърждение за добрата работа 
на нашия клуб през изминалите сезони. 
Още веднъж изказвам благодарност към 
общината, която изцяло финансира 
дейностите на нашия отбор, изтъкна 
Талески.

Председателят на Асоциацията по 
тенис на маса на Сърбия подари на 
кмета Захариев хилка за тенис на маса 
с надписа „Караш”, а кметът му връчи 
екипировка на „Младост” с надписа 
„Александър Каракашевич”.

П.Л.Р.
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МОЗАЙКА

Водоравно :  1 .  Математически 
многочлен. 8. Пиво (син.). 9. Слободан 
Алигрудич (иниц.). 11. Автознак за 
Кикинда. 12. Марка руски самолети. 13. 
Вид папагал. 15. Уреди за гимнастика. 
17. Английско мъжко име. 19. Позиция в 
шахматната игра. 20. Фамилното име на 
сръбския финансов министър (Синиша). 
24. Игрище за тенис. 26. Роберт Овен 
(иниц.). 27. Баскийската сепаратистка 
организация (съкр.). 28. Течност, която се 
излъчва от тялото. 29. Завод за тухли от 
Зренянин. 30. 17 и 9 буква. 31. Област в 
Сърбия. 33. Димитър Милев. 34. Лично 
местоимение. 35. Мюсюлманско име. 37. 
Името на настоящия президент на Черна 
Гора. 40. Духовници в католическата 
църква. 41. Музикален инструмент във вид 
на тепсия. 

Отвесно: 2. Река в Сибир. 3. Лице на 
човек. 4. Град в Срем. 5. Един предлог. 
6. Постоянна преценка на напредък на 
проект. 7. Област в Индия. 10. Спиртно 
питие в Южна Азия. 12. Най-високият 
връх в Турция. 14. Еврейско мъжко име. 
16. Иван Попов (иниц.). 18. Изповедание, 
символ на вяра. 20. Кеф (син.). 21. 
Хунски владетел. 22. Една нота. 23. Пойна 
птица. 25. Отбор (син.). 28. Монети (син.). 
31. Хълм, рът. 32. Град в Германия. 36. 
Милорад Рангелов. 37. 13 и 1 буква. 38. 
Името на актьора Марвин. 39. Река в 
Италия.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Димитровград
Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-98/2021-14/1
Датум: 16.09.2021.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 „GP Gradina UMTS“ - PIU33, Димитровград на животну средину - на 
катастарској парцели бр. 2608, КО Бачево, на територији Општине Димитровград, 
дана 15.09.2021. године, заведен под бројем 501-98/2021-14.

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. Контакт особа Борис Котев – моб. 062/8037950; 
тел/факс 010/360882; ekologija@dimitrovgrad.rs.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл. правник Драган Голубов

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел за селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-98/2021-14/1
Дата: 16.09.2021.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 въздействието 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 преценяване във връзка с 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) – на базна станция „GP Gradina UMTS“ - PIU33“, на кадастрален парцел № 
2608, КО Бачево, на територията на Община Димитровград, на 15.09.2021 година, 
вписан под № 501-98/2021-14.

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 настоящото уведомление. Лице 
за контакт Борис Котев – моб. тел. 062/8037950; тел./факс 010/360882; имейл: 
ekologija@dimitrovgrad.rs.

НАЧАЛНИК 
Драган Голубов, юрист  
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СПОРТ
Пчинска окръжна футболна лига 

„Младост” - 
„Минералац” 3:0      
Футболистите на босилеградска 

„Младост” спечелиха с 3:0 като дома-
кини срещу „Минералац” от Вранска 
баня, в третия кръг от тазгодишното 
първенство в Пчинска окръжна футболна 
лига.

Ненад Петров откри резултата през 
първото полувреме, а в края на мача 
нападателят на „зелените” Стефан 
Манасиев добави още две попадения и 
оформи крайния резултат 3:0 в полза на 

„Младост”. 
След три изиграни кръга босилеград-

ският отбор е начело във временното 
класиране с 6 спечелени точки и голова 
разлика 7:2. По 6 точки имат и отборите  
„Павловац”, „Челик” и „Левосое”. 

В следващия кръг (неделя, 3-ти 
октомври, 14:30 ч) „зелените” гостуват на 
„Левосое” в едноименното буяновашко 
село.

П.Л.Р.

Два медала за 
босилеградските 
лекоатлети-ветерани на 
Балканското първенство 
в Албания
Ветераните от клубa по лека атле-

тика „Младост” редовно ни радват 
с медали и признания от престижни 
състезания, а традицията продължи и 
на Балканското първенство, което от 17 
до 19 септември се проведе в град Корча, 
Албания. Като членове на националния 
състав на Сърбия те завоюваха един 
сребърен и един бронзов медал.

Стефан Радованов, пенсиониран 
офицер и редовен участник в маратони и 
полумаратони, спечели сребърен медал 
в надбягването на 3 000 метра с препят-
ствия, а Йордан Григоров, полицай, се 
закичи с бронзов медал в дисциплината 
спортно ходене на 5 километра.

Отлично се представиха и остана-
лите трима босилеградски лекоатлети -  
Ненад Георгиев, който в момента живее 
и работи в Герамния, завоюва 4-то място 
в спортното ходене на 5 хиляди метра, 

Мирослав Георгиев, треньор на боси-
леградския волейболен клуб, бе пети 
в състезанието по троен скок, а Блажа 
Воинович завоюва осмо място в същата 
дисциплина.

 На Балканиадата в Корча са взели 
участие около 700 състезатели от девет 
държави. 

И този път финансовите средства 
за участието на нашите лекоатлети-ве-
терани в това спортно мероприятие 
осигури Община Босилеград. 

Босилеградските лекоатлети-ветерани 
изразиха удоволствие от постигнатите 
резултати и изказаха благодарност към 
общината и Спортния съюз на Община 
Босилеград, които им оказали помощ и 
подкрепа за участието в това престижно 
състезание. 

П.Л.Р. 

Царибродски спорт

БАСКЕТБОЛ
В първия кръг на ,,Купата на Сърбия“ 

баскетболистите на БК „Димитров-
град“ загубиха от ,,Актавис академия“ 
(Лесковац) със 67 : 60.

След две седмици стартира и Първа 
мъжка регионална лига ,,Изток“, когато 
царибродските баскетболисти гостуват в 
Ниш на новака в лигата ,,Ратници“.

ФУДБОЛ
В 6-ия кръг на ,,Зона – ИЗТОК“ фудбо-

листите на ,,Балкански“ претърпяха 
поражение, като домакини от ,,ОФК 019“ 
(Зайчар) 2:1 (0:0). Единственото попа-
дение за царибродския отбор бе дело на 

Душан Манчич.
След 6 изиграни мача царибродчани  

заемат 10-то място със 7 точки и в след-
ващия кръг гостуват на ,,Танаско Раич“ в 
Пирот.

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ЛИГА
В 4-ия кръг футболистите на  

,,Желюша“ претърпяха поражение от 
пиротския отбор ,,Драгош“ с 3:2. Голмай-
стори за желюшани бяха Бранислав 
Иванов и Владимир Гогов.

След 4 изиграни мача отборът на 
Владимир Дончев заема 8-мо място с 
1 точка и в следващия кръг гостува на 
отбора ,,Гнилан“ в Пирот.

ЛЕКА АТЛЕТИКА
Лекоатлетката на „Балкан“ Дими-

тровград Милица Стоицев зае 1-во място 
и спечели златен медал на Междуна-
родния турнир „Ботева слава“ в българ-

ския град Враца.
Милица се състезава в дисциплината 

60 метра гладко бягане.
А. М.
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 [ Никога не се сравнявам със себе си. Не искам да се унижавам.
 [ Отрязал клона, на който е седял, и паднал на плещите на народа.
 [ Най-четени писатели са ония, които знаят да четат читателите.
 [ Виж му обувките па го пусни вкъща. А какво ще правим с босите? 
 [ Когато жената на приятеля ти се оплаква много 

од мъжа си, изпий кафето и бягай.
 [ Удобен случай трябва да използваш, макар че е 

по-малко удобен от оня, който имаш вкъщи.
 [ Своя с часове дълъг говор винаги започва 

с думите: ще бъда кратък. 

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

Че ви буде жал ка си отидемо. Ако не 
за нас, оно за пензиицете ни 

Здравейте, братстваджийе! Абе, те 
навъртеше се две неделье зачас, та се 
наложи пак с нещо да ви забавлявам. 
Искрено да ви кажем, поче помалко 
да ме замара писуваньето, йер имам 
проблем с очите, а и с пърстите. Лъсно е 
на младите, они кълцаю на конфютори, 
а я, сирома, имам некакву стару писакьу 
машину, па ударам по копчетата, а оно 
ме пърстите почньу болу. А, и това да 
ви кажем, поче помалко и проблеми да 
имам заради това що писуйем. Нема-
нема, па у чаршиюту ме сретне некой 
царибродчанин, та ми наорати сваща: 
Те млого ти нападаш власту, те млого 
нападаш бившите управльващи, те 
млого се праиш паметан, те... Йедън 
па ньекньа ми припрети ко че ме суди. 
Тикье ми рече: „Води рачун, я че ти 
пущим тужбицу, а ти му мисли.” А 
я, ка некой почнье да ми прети, скроз 
полудейем. Превърчам се у побесне-
лога вълка. Гризем и цепим све що ми 
се найде на пут. Майкьа си ми беше 
таква пъркосна. Од ньу съм требе 
наследил това. Одговори му: „Ако, я па 
бъш обичам да се судим, не съм скоро 
ишъл на суд, па ми йе млого омилело 
да отидем пак. Ако докажеш да съм 
увредил тебе и пайташите ти, че ти 
платим, я имам паре и то млого. Ама, 
ако не докажеш, я че на тебе  пущим 
тужбицу за душевен тормоз, па му ти 
мисли.“

Текво йе време дошло, драгьи брат-
стваджийе! Види ли народ да йе некой 
човек кротачък, почну сви да га зайе...... 
Понекигаш мора да се покажу зубите. 
Добро, де, немой да сте формалисти - я 
мойти зуби извади, ама, те, съга имам 
вещачку вилицу. Докторката и зубният 
техничар ми напраише млого убаву 
вилицу, та съга ка се насмейем приличам 
на Роджера Мура. Тека ми бар йедна 
комшика ньекньа рече. Я се не сечам кой 
беше тия фудбалер, ама предполагам да 
йе убав и да има убаву усмивку. 

На мене топърва некой у 80 и кусур 
године да ми прети..., а-а-а, това нема 
да може! На мене некой да ми прети у 
време на демокрациюту, ка све може 
да се каже, ка йе укинут вербалният 
деликт..., а-а-а, това нема да може! 
Веруйете ли да понекигаш размишльам 
и тека: Може и тия пъркос мене йоще 
да ме държи! Тия стремеж да се борим 
докрай. Това кока ми некакву силу 
и енергию дава, та засъга, да чукнем 
у дърво, никаква пипка не ме вача, 
скочанил съм се, ама съм здрав ко дрен, 
а докторйете и да оче, немож ми найду 
некакву фалинку. Добро, де, това що 
понекигаш забоварлям, що недовид-
жуйем и що оная работа поче да ме 
издава..., това се не важи. И младите у 
дънъшнье време млого забоварляю. А и 
недовиджую, йер само зяпаю у екраните 
на конфюторите и мобилните телефони. 
Предполагам да не су на завидно ниво 
и ка йе реч за оную работу, йер само 
седу по кавенете, цревче алкохол, пуше 
цигаре и некакве травкье... 

Друга тема: Гледасте ли ко протече 
празнуваньето на Дънът на общинуту? 

Раздаваше награде, малко пояше, малко 
праише айвар... Я не би да оценьуйем 
съга дали на некои йе требало да се даду 
награде, а на другьи нейе. Има и по-па-
метни човеци од мене, нали? Ако су 
дали на тия човеци, органи и установе 
– добре! Вальда су заслужили? Имало 
йе комисия, па су тия членове на коми-
сиюту вальда нещо мутили мозак по 
тия въпроси. А и народат йе могъл да 
дава свои предлози. Чисто, явно, демо-
кратично... Буни ме що тия мойти у 
„Братство” слабо су писували за онога 
журналисту и публицисту що му дадоше 
признание. Мале, това млого голем човек 
бил! Що ли йе книгье изнаписал! А они 
у “Братство“ за ньега никигаш нища не 
су писували. А-а-а, че гъи галатим я! Да 
видимо може ли за йедног таквог човека 
да се не писуйе! Он йе със своето дело 
Цариброд задужил. Свите ние, цари-
бродчани, би требало да му захвалимо. 
Да му будемо захвални до смърт. „Да му 
кажемо: - Хвала ти, що постоиш, що те 
имамо!” Додуше, од йедни човеци чу да 
он млого лоше говори и за „Братство” 
и за пойедини новинари кои за нови-
нуту писую. Ама и да йе тека, требе да 
му опросте, да подвиваю шиюту, йер 
они със ньега не мож да се мере. Он йе 
за ньи марка! Ако гьи критикуйе, он 
ньим мисли добро, сака да достигну, ако 
некако може (мада йе това тешко, готово 
немогукье), журналистическо ниво койе 
йе он достигал. А оно йе млого, млого 
високо. 

Яд ме що времето по време на мани-
фестациюту „Излезни ми на теглу” беше 
лоше, та немаше млого народ. И такми-
чарите кока се помързоше. Я, сирома, 
ли дома еве неколко године с бабичкуту 
не праимо айвар, йер, ко що знаете, она 
више нейе за никакву работу, а я сам 
не могу, бео жельан малко да пробам 
од айварчекат, ама, ли съм си срамеж-
льив, не приоди близка до такмичарите. 
Некако ме срамота беше. Мож некои и 
да би ме поканили малко да обиднем, 
ама... Уосталом, че си купим домашан 
айвар, имам си пензийицу... 

Да ви най-искрено кажем, од све що 
се деси за време на празнуваньето мене 
ме най-млого зарадува йедна вест що гьу 
съобщише на работнуту част на заседа-
нието на скупщинуту. Ви на това мож и 
да не сте обърнули довольно пажньу, ама 
я, ли съм си стара лисица, обърну. Йедън 
функционер рече ко у Цариброд че 
дойде сериозан инвеститор и че отвори 
фирму до краят на следекьуту годину. 
Тамо у Белеш, у раднуту зону. Дай Боже 
да йе тека! Я одавна говорим ко йедва 
чекам у Царибродско да се отвори некоя 
стопанска фирма и да се изапошляваю 
бар неколко десетина работници, а 
после – нема да ми буде жал и да умрем! 
Само да дочекамо и тия дън, да има куде 
децата да работе, да примаю плате... 

И трекьата тема: Не се зайе...., човеци! 
Шприцуйте се против коронуту и водете 
рачун кво работите. Видите ли колко 
народ измре! И нашият дъглогодишен 
парох – Александър Дьордьевич или, 
како си га ми окаомо – поп Аца, тия дни 

си отиде. Деца, и ви немой се играете! 
Шприцуйте се да не изпозаразите нас, 
старците. Ми се че си отидемо, нема 
проблем, ама с нас, че си отиду и пензи-
ицете ни. Ко що знаете, ми немож све да 
гьи изедемо, да гьи потрошимо. Остане 
нещо од ньи и на вас да потвърльимо. Да 
имате за чоколадку, бонбонку, свесчицу, 

оловку... А и за нов мобилни, нали? Че ви 
буде жал после ако ни изпозаразите, па 
помремо. Ако не за нас, оно за пензии-
цете ни че ви буде жал. 

Толко за тия пут, драгье братствад-
жийе. Че се чуйемо за две неделье. 

Ваш Манча

„Буркан срещу буркан” за шести път 
В рамките на празненството по случай 

Деня на Царибродска община се 
проведе вече традиционното меро-
приятие „Буркан срещу буркан” или, 
както организаторите го оприличават, 
„Най-големият гастрономически керван 
на Балканите – Голямото състезание 
по приготвяне на айвар.” В централ-
ната градска улица на 22 септември се 
състезаваха 10-ина отбора. Мероприя-
тието нека да отразим с фоторепортаж, 
съобразявайки се със неписаното 
правило, че една снимка струва като 
хиляда думи. 

Снимка 1: Мирослав Андреев бе в 
екип, който спечели първата награда на 
първото издание на мероприятието в 
Цариброд. Беше един от редките пред-
ставители на по-силния пол, които 
участваха в състезанието. Ерген е. Ето, 
реклама за него – представителките на 
по-нежния пол нека да видят за пореден 
път какъв е домакин, съответно какви са 
сферите на интереса му... 

Снимка 2: Защо да крием, симпатиите 
на журналистическия екип на нашата 
медия бяха към екипа с най-голям кули-
нарски опит – представителките на 

общинската пенсионерска организация. 
Снимка 3: Брегович, съответно Душко 

Трифунович (да е жив, де!) вероятно би 
коментирали: “Какво бихме дали, когато 
би били на тяхното място“ – журито 
в състав: Йелена Борисова, Бранислав 
Васов и Ваня Петрова - икономист, спор-
тист и физик. Пред публиката и състе-
зателите споделиха, че големи разлики 
между качеството на предложените 
мътеници (на сръбски: айвари) не е 
имало, а са решавали нюансите. 

Снимка 4: Той е победителят – екипът 
с название „Най-благият буркан”. 
На второ и трето места се наредиха  
„Най-лудата усмивка” и „Фантазия 
буркан”. 

Снимка 5: Организаторите (и участни-
ците) тази година нямаха много късмет, 
когато става дума за климатичните 
условия – времето беше студено, а по 
някое време  валеше и дъжд, в резултат 
на което и посетители имаше сравни-
телно малко. Най-добрият екип получи 
печка „Смедеревац”, второкласираният 
и третокласираният получиха награди 
във вид на ваучери. 

Текст и снимки: Б. Димитров


