
Почина Радко Стоянчов
На 20 октомври 2021 година 

завинаги ни напусна Радко 
Стоянчов - поет, писател, обще-
ственик, журналист, музикант, 
артист, дългодишен служител в 
КИЦ „Босилеград” и верен пазител 
на българщината. Стоянчов е по 
потекло от босилеградското село 
Белут. 

Пленяваше с бодрия си дух, безко-
ристния патриотизъм и безпредел-
ната обич към родния край и веков-
ните традиции на българите в Боси-
леградско. С уникалното си чувство 
за хумор вдъхновяваше позитивна 
енергия на всички около себе си. 

Автор е на редица книги с поезия 
и проза и един от най-известните 

литературни дейци сред българ-
ското малцинство в Сърбия и бивша 
Югославия. 

Радко Стоянчов е бил дългого-
дишен активен сътрудник на Изда-
телство „Братство”. 

Поклон пред светлата му памет!
П.Л.Р.
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Будителите и днес бият камбаната и зоват за събуждане и 
поемане на новия път на човешкото съзнание и живот

Тодор Ванчев нов председател 
на Държавната агенция за 
българите в чужбина
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Омбудсманът на  
Р България настоява за 
безплатни антигенни 
тестове
Омбудсманът Диана Ковачева 

изпрати препоръки до здравния 
и социалния министър във връзка с 
нововъведените мерки за борба срещу 
разпространението на коронавируса и 
правата на гражданите.

Ковачева настоя от влизането в сила на 
заповедта да бъде създадена организация 
за гарантиран достъп на гражданите до 

безплатни бързи антигенни тестове и 
издаването на "зелен сертификат".

Омбудсманът настоява и да бъдат 
регламентирани облекчения за хората с 
медицински противопоказания за вакси-
нация, работещи в обекти, за които е 
въведено задължително изискване за 
персонала за „зелен сертификат“.

С.Дж.

От 21 октомври в Р България влезе в сила нова мярка

Зелен сертификат за всички 
дейности на закрито 
Здравният министър Стойчо Кацаров 

след издаването на заповедтта за 
въвеждане на зелен сертификат каза, че 
повечето от експертите бяха на такова 
мнение да се заложи на варианта със 
зелен сертификат.

В България броят на заразените нара-
ства, нараства и броят на починалите, 
което  принуждава да се предприемет 
допълнителни мерки, обясни здравният 
министър.

Зеленият сертификат се въвежда 
за всички дейности на закрито, вклю-
чително: заведения за хранене и 
развлечения, хотели, кина, театри, 
циркови представления,  концерти, 
галерии, магазини тип мол - над 300 
кв.м. (мярката не важи за хранителни 
магазини и аптеки), фитнес центрове, 

спортни зали, клубове. Обекти, които 
не изпълнят изискването за зелен серти-
фикат от четвъртък, 21 октомври, ще 
бъдат затворени.

Зелен сертификат за работа се 
въвежда за всички служители в две 
сфери: лечебни заведения за болнична 
помощ, старчески домове.

Министър Кацаров съобщи, че изис-
кването за спазване на зелен сертификат 
е по-лесно да бъде контролирано, откол-
кото изискването за спазване на условия 
в помещения, като брой маси.

Освен ваксинираните граждани, зелен 
сертификат могат да получат гражда-
ните преболедували коронавирус и 
валидността на такъв сертификат ще 
бъде 12 месеца.

С.Дж.

Тодор Ванчев нов 
председател на Държавната 
агенция за българите в 
чужбина
Българското правителство прие 

решение, с което за председател 
на Държавната агенция за българите 
в чужбина (ДАБЧ) назначава Тодор 
Ванчев, съобщиха от Министерския съвет 
в София.

Ванчев  в периода от 2010 до 2016 г. е 
бил експерт в ДАБЧ, като същевремнно 
е и член на Съвета по гражданство към 
Министерството на правосъдието. От 
2016 г. работи в Министерството на обра-
зованието и науката като главен експерт 

в дирекция „Висше образование”.
Тодор Ванчев е  магистър по 

„История” и „Етнология и културна 
aнтропология” от СУ „Св. Климент 
Охридски”. 

Правителството преди да назначи 
Ванчев прие решение, с което осво-
бождава Илия Гюдженов като пред-
седател на ДАБЧ. Гюдженов заемаше 
длъжността от декември 2020 г. 

С. Бойкова

Босилеград

Двуезични табели с 
имената на улици и 
махали 
В Босилеградска община ще бъдат 

поставени над 900 нови двуезични 
табели на български и на сръбски език с 
именaтa на улиците и махалите в селата, 
както и табели с карти на населените 
места. 

Общината изготви проект за разпо-
ложение и монтиране на табелите, след 
което от  Министерството на държав-
ната администрация и местното само-
управление получи  2 293 500 динара за 
закупуване на табелите, а въз основа на 
успешно реализирания проект „Актуа-
лизиране на адресния регистър“. 

Даниел Миланов, член на Общин-
ския съвет и ръководител на проекта за 
поставяне на  табелите, казва, че след 
спроведената обществена поръчка за 
изпълнител е избрана фирмата „Семикс 
Техно” от Горни Милановац. „Сключен 
е договор за изработка на 850 табели 
от емайлирана ламарина с имената на 
улици и махали с размери 50 х 30 см, 
50 табели с размери 200 х 100 см и 10 с 
размери 300 х 200 см”, посочи той. Преди 
започването на реализацията на проекта, 
въз основа на предложенията на граж-
даните Общинската скупщина в Босиле-
град е взела решение за наименование на 

всички безименни улици в града и село 
Райчилиловци. 

Кметът Владмир Захариев заяви, 
че е доволен от реализацията на този 
проект, който включва поставянето на 
табели с имена на всички улици в града 
и село Райчиловци, както и на махалите 
в селата на цялата територия на общи-
ната. „Освен това на входа на Босилеград 
и Райчиловци, както и на други насе-
лени места, ще бъдат поставени големи 
табели с картите на населеното място, 
което ще дава възможност на пътниците 
по лесен и бърз начин да се ориентират 
и да намерят желаната улица, махала 
или значителен културно-исторически 
обект”, изтъкна той.

Захариев посочи, че това е втората 
част от проекта за поставяне на табели 
с имената на населените места, улици 
и махали в Босилеградска община. 
През 2019 г. са сложени 153 двуезични 
табели от емайлирана ламарина с 
размери 50 х 30 см с имена на улици по 
проекта „Подобряване на реализира-
нето на правата на българското наци-
онално малцинство в община Босиле-
град”, който бе финансиран от Съвета 
на Европа. Стойността на тези табели 

възлизала на 514 080 динара.
В общината казват, че след приклю-

чването на този проект ще кандидат-
стват и за средства за поставяне на малки 
табели с номера на къщи и други обекти. 

Междувременно въз основа на иска 
на Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия и 
на Община Босилеград бяха поставени 

двуезични табели на  автомагистра-
лата „Коридор 10” при отклонението за 
Владичин хан, както и двуезични табели 
с имената на населените места на всички 
регионални пътища на територията на 
Община Босилеград. 

П.Л.Р.
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На 1 ноември България отбелязва Деня на народните 
будители

Будителите и днес бият 
камбаната и зоват за 
събуждане и поемане на 
новия път на човешкото 
съзнание и живот
Първи ноември е денят, в който бълга-

рите по цял свят отдават почит на 
делото на книжовниците, просветите-
лите, борците за национално освобо-
ждение, съхранили през вековете духов-
ните ценности на нацията и нейния 
морал. Като се върнем назад в мина-
лото, в историята е имало много трудни 
и лоши времена, именно тогава са се 
появявали будителите, които са събу-
ждали хората, събуждали техните души, 
за да се сетят, че те са отговорни за своето 
настояще и бъдеще. Днес, като че ли 
повече от всякога имаме нужда от буди-
тели, защото живеем в крайни времена, 
когато борбата между доброто и злото 
е взела своята пределна точка. А такива 
има и те започват да светят все по-силно. 
Тези хора бият камбаната и зоват за 
събуждане и поемане на новия път на 
човешкото съзнание и живот. 

Празникът на народните будители 
ни е толкова нужен в мрака на бездухов-
ността и безчовечността, и като че ли ни 
дава порция надежда, че страхът, също 
има свой страх и това е любовта, която 
макар и трудно надупчва тъмнината.

Отдаваме почит към будителите на 
нашето минало, които ни служат за 
стожери и пример, как родолюбието и 
любовта към другия, вземат превес над 
егото. 

Нека отново си припомним кои са 
народните будители. Свети Кирил и 
свети Методий, Паисий Хилендарски, 
Петър Берон, братя Миладинови, 
Петко Славейков, Захари Стоянов, 
Васил Левски, Христо Ботев, Иван 
Вазов и още много българи. Те са помо-
гнали на народа да се събуди от мрака 
и незнанието. В годините на робство 
и безправие, те са отваряли очите на 
българите за светлината на буквите и 
знанието, за славното минало. Народ-
ните будители са светъл пример за нас. 
Те са ни завещали своята смелост и чест-
ност, своята дълбока любов към отече-
ството.

Денят на народните будители 
възниква в трудното време на духовна 
разруха след Първата световна война. В 
такъв момент българите избират опита 
на своето общество. Те се вглеждат към 
най-светлите имена на българското 
духовно минало. Търсят съприкосно-
вение с онези, които в трудно и безпер-
спективно време с мощта на своята 
мисъл са връщали равновесието и духов-
ната стабилност на българите.

Приемат 1 ноември – денят на светеца 
Иван Рилски, за нов, но всъщност добре 
познат празник. Това се случва на 13 
декември 1922 година, когато 19-ото 
Обикновено Народно събрание приема 
Закон за допълнение на Закона за праз-
ниците. Предложението за тази промяна 

е направено от правителството на Алек-
сандър Стамболийски на 31 октомври 
1922 г. Инициатор на промяната е тога-
вашният министър на народното просве-
щение Стоян Омарчевски. За него и за 
правителството, на което принадлежи, 
въвеждането на новия празник се налага 
поради следните мотиви:

„Допреди войната образованието и 
възпитанието в нашите училища бе насо-
чено към едно планомерно и системно 
развитие всред учащата се младеж на 
национални и отечествени доброде-
тели, от една страна, и на граждански и 
културни, от друга. Любов и почит към 
старинно българското, благоговение 
пред дейците и строителите на нашето 
национално верую, старание и съревно-
вание към доброто и хубавото, увлечение 
към идеалното – бяха мили, симпа-
тични явления, които със своята същност 
трогваха и правеха живота приятен, 
съдържателен и високо осмислен.

Тия добродетели, насаждани в душите 
на поколения в продължение на цели 
десетилетия, бяха разклатени от отри-
цателните резултати на войната, преди 
всичко в самото общество, а оттам – и 
отражението на отрицателните прояви 
всред учащата се младеж. Последната се 
увлече по всекидневното, забавителното 
и лекото в живота; волност, безгрижие 
и лекомислие обладаха душите им и 
лека-полека тя се отдалечи от ценното и 
същественото в живота и миналото.

А в полумрака на това минало се 
откриват големите фигури на редица 
велики българи, които с необикнове-
ното увлечение и с една завидна само-

пожертвователност са служили на своя 
народ; които не са пожалили ни сила, 
ни младост, за да положат основите на 
нашия културен и политически живот. 
От Паисия насам до наши дни се редят 
светлите и лъчезарни образи на големи 
културно-обществени дейци, далечни 
и близки строители на съвременна 
България.“

На този ден не трябва да забравяме 
имената и делата на:

Паисий Хилендарски – монахът, който 
се е превърнал в знаме на българското 
Възраждане с едно от най-великите дела 
в историята ни – създаването на писана 
българска история, чиято цел е да събуди 
искрата на патриотизма на народа, да му 
вдъхне самочувствие, припомняйки му 
славното минало, извоювано достойно 
от предците.

Софроний Врачански – бележит 
възрожденски писател, общественик, 
просветител, родоначалник на новобъ-
лгарската литература и строител на 
новобългарския книжовен език. Той 
е и човекът направил първия препис 
на знаменитата „История славянобъл-
гарска“.

Васил Априлов – помогнал да се 
построи първото българско светско 
училище в родния си град Габрово.

Петър Берон – авторът на „Рибния 
буквар“, въвел нов начин на преподаване, 
придал европейски вид на българското 
образование.

Христо Ботев – национален герой, 
революционер, поет и публицист, 
оставил след себе си велики стихотво-
рения като „Майце си“, „Към брата 
си“, „На прощаване“, „Елегия“, „До 
моето първо либе“, „Хайдути“, „Хаджи 
Димитър“, „Обесването на Васил 
Левски“ и много други. Литературното 
и публицистично наследство на Ботев не 
е голямо по обем, но по своите художе-
ствени достойнства то бележи върха не 
само във възрожденската, но и изобщо 
в цялостното развитие на българската 
литература.

Димитър и Константин Миладинови 
– възрожденски патриоти и учители, 
събрали в сборници много народни 
песни, пословици, гатанки и обичаи.

Добри Чинтулов – човекът, създал 
текстовете на най-обичаните песни, 
които пеем и днес: „Стани, стани, юнак 

балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“, 
„Къде си, вярна ти, любов народна?“.

Васил Левски, чиято отдаденост и 
саможертва в името на свободата е 
най-силното човешко качество.

Любен Каравелов – български поет, 
писател, енциклопедист, журналист, 
етнограф и безспорен национален герой, 
допринася съществено за развитието на 
обществената мисъл в България през 
Възраждането, пише библиографски 
трудове, статии по българска литера-
тура, култура, лексикография, полити-
ческа история, нумизматика. Каравелов 
участва в националреволюционното 
движение като член и председател на 
Българския революционен централен 
комитет в Букурещ, Румъния, в началото 
на 70-те години на 19 век.

Добри Войников – писателят драма-
тург, основал първия български театър, 
с което положил основите на театрал-
ното изкуство в страната, подложил 
на критика чуждопоклонничеството в 
пиесата си „Криворазбраната цивили-
зация“.

Неофит Рилски – първопроходник 
и продължител на идеята за превръ-
щането на българското образование в 
светско.

През 10-ти век епископ Константин 
пише: „Голи са народите без книги, 
немощни да се борят без оръжие с 
противника на нашите души.“

„О, будители народни, цял низ светли 
имена чисти, сияйни, благородни, 
вий сте нашите знамена най за вечни 
времена.“

Поклон пред всички тях! Безспорно 
е, че и сред нашите съвременници има 
такива, които могат да се нарекат буди-
тели, нека Господ им дава сили да отсто-
яват и защитават тези изконни ценности, 
завещани ни от нашите предци. А 
ние да вървим по пътя заедно с тях, да 
имаме кураж в тези трудни времена, 
да не прекланяме глави пред силните, 
които сеят чужди семена в нашата нива, 
изникват чужди плодове, а да защита-
ваме, да браним и да развивам собстве-
ното, националното, родното, за да не 
се срамуват предците ни от нас в деня, 
когато ще трябва да се срещнем очи в 
очи!

Подготви Д. Христова
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Любопитно 

Крали Влада 
Екипът от Цариброд под название 

„Най-лудата усмивка” е победител 
в 8-ия сезон на мероприятието „Буркан 
срещу буркан”. На проведения неот-
давна финал в Белград, в който участваха 
над 20 екипи от цяла Сърбия, цари-
бродчани бяха най-успешни. В състава 
бяха членовете на семейство Павлови 
– Владимир, Весна и Милица, както 
и „попълненията” Моника Костова 
и Аница Иванова. Капитан на екипа 
бе единственият представител на 
„по-силния пол” – Владимир Павлов, 
който от страна на организаторите 
бе провъзгласен за - Крал на айвара в 
Сърбия за 2021. 

Информацията предадоха много 
медии в страната, както и цариброд-
ските. Предвид, че вестникът ни излиза 
два пъти месечно, не можем да претен-
дираме да бъдем актуални и ексклу-
зивни, съответно да се преборваме в това 
отношение с медиите, които предават 
ежедневни информации, но затова на 
нашите читатели можем да съобщим, че 
Владимир Павлов познаваме от години и 

знаем, че е твърде трудолюбив човек. Той 
просто не спира с работа. Роден е преди 
53 години, две и половина десетилетия 
е работил в Железниците на Сърбия 
в Белград, а преди няколко години се 
е завърнал в родния си Царибродски 
край и е продължил да работи в същата 
фирма. Със съпругата си Весна имат три 
дечица. 

Нека да отбележим, че победителите 
получиха златен медал, купа в трайна 
собственост, парична награда и печка 
„Смедеревац”. 

Организаторите съобщиха,  че 
след края на осмия сезон национал-
ният керван „Буркан срещу буркан” е 
обиколил 190 града, по време на сърев-
нованията са произведени 40 хиляди 
буркана с айвар, за състезателите са 
обезпечени 90 тона чушки, меропри-
ятието са посетили към 900 хиляди 
посетители и че за над 30 домакинства 
в Сърбия то е представлявало базисен 
подтик за задвижване на собствен бизнес, 
т.е. – производство на айвар. 

Б. Димитров

Кметът на Царибродско д-р Владица Димитров:

Неспазването на 
предпазните мерки 
срещу Ковид-19 е углавно 
дело 
Между двата броя на вестника ни в 

Цариброд се случи нещо, за което 
по обективни причини не успяхме да 
информираме по-рано. Кметът д-р 
Владица Димитров и директорът на 
Здравния дом д-р Роберт Петров прове-
доха пресконференция, на която основ-
ната тема представляваше ситуацията в 
общината във връзка с заболяването на 
населението от коронавируса. Събитието 
се проведе в сряда, докато крайния срок 
за набиране на материали за вестника 
ни е всеки втори вторник в месеца преди 
излизането на следващия брой. 

Макар че става дума за събитие, за 
което някои може би ще коментират, 
че не е вече актуално, преценяваме, 
че във вестника ни все пак трябва да 
осъмнат няколко реда във връзка с него. 
В къси черти - директорът на местния 
Здравен дом д-р Петров поде иница-
тива за актуализиране на темата, отна-
сяща се до състоянито в общината във 
връзка с кризата с короната, Експер-
тно-оперативният тим към Общинския 
щаб за извънредни ситуации проведе 
заседание и заключи, че предпазните 
мерки на ниво на общината трябва да 
се спазват стриктно, за да не се стигне до 
още по-трудна ситуация.  Мощностите 
на Здравния дом, каза на пресконферен-
цията д-р Петров, са напрегнати макси-
мално, така че излиза, че ведомството 
работи като че ли става дума за двe с 
такива мощности. Той информира за 
броя на заболелите от ковид през изми-
налия период от две-три седмици (става 
дума за относително голям брой особено 
в сравнение с общия брой на населе-
нието), сподели, че сред медиците има и 
заболели, като твърдението си докумен-
тира, привеждайки факта, че от общо 

тримата лаборанти, двама са заразени и 
не работят. 

Кметът д-р Владица Димитров 
сподели това, което хората, осъзнаващи 
реалната заплаха от коронавируса, от 
известно време с нетърпение очакваха 
да чуят – занапред няма да се толерира 
заразените с коронавируса да се разхо-
ждат из града (забелязано е, че някои от 
заразените не само, че са правили това, 
но дори не са носили и предпазни маски) 
и да влизат по магазините и други обще-
ствени помещения. „Аз знам кои лица 
са положителни за коронавирус и ако 
ги виждам как се разхождат из града и 
влизат в магазините и по други места, 
ще се обадя на инспекциите и ще бъда 
свидетел”, каза първият царибродчанин 
и предупреди неспазващите мерките 
заболели от корона, че на практика 
вършат углавно дело, регламентирано с 
Наказателния кодекс”. 

В Цариброд от този ден никой не се 
осмели да влезе в магазин без предпазна 
маска. Инспекторите обикаляха магази-
ните, предупреждаваха, както купува-
чите, така и продавачите. Дали е имало 
глобявания на място за нарушението, не 
ни е известно. Междувременно влязоха 
в сила и мерките на национално ниво, 
които бяха взети от Кризисния щаб, 
които, както е известно, се прилагат и на 
по-долни нива, съответно в градовете и 
общините. 

Във връзка със ситуацията с коронави-
руса в Царибродско нека да отбележим, 
че напоследък всеки ден в общината се 
регистрират по немалък брой заразени 
– един ден ги има 10-ина, други – 12-ина, 
трети 15-ина и т.н. В сравнение с броя на 
населението това е голям брой. 

Б. Димитров
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Проект на Община Босилеград и на организацията „Help”

Помощ при заетост 
и откриване на 
собствен бизнес
Община Босилеград и германската 

хуманитарна организация „Help” 
подписаха договор за сътрудничество 
за изпълнението на проекта „Помощ 

при заетост и самостоятелна заетост на 
уязвими групи“. Проектът се финан-
сира от Правителството на Швеция чрез 
Шведската агенция за сътрудничество за 
международно развитие „Sida” с цел да 
допринесе за намаляване на бедността, 
социално включване, устойчиво иконо-
мическо развитие, както и постигане на 
достойни условия за работа за всички 
хора чрез осигуряване на по-добър 
достъп до пазара на труда и заетостта. 

В рамките на този проект в Босиле-
град ще бъдат подкрепени най-малко 25 
души с безвъзмездни средства за обору-
дване на средна стойност между 2 000 

и 3 600 евро за започване или развитие 
на бизнес. По този начин се подобряват 
възможностите на  уязвимото население 
със специален акцент върху групите с 
повишен риск от бедност и социално 
изключване, каквито са дългосрочно 
безработни младежи, жени, селско насе-
ление, многодетни семейства, по-ниско 
образовани и малцинствени групи.

В първата едногодишна фаза на този 
проект общата стойност на преките 
инвестиции в Босилеград ще е над 61 
хиляди евро. Участието на „Help” е 
62% от общата сума, Община Босиле-
град осигурява 28%, докато ползващите 
донорските средства ще осигуряват по 
10% от общите суми за реализацията на 
проектите си.

Кметът Владимир Захариев посочи, 
че подписването на договора с „Help” 
е резултат от усилията на общинското 
ръководство за реализация на иници-
ативата и подчерта изключителното 
сътрудничество на Община Босилеград 
с тази хуманитарна организация при 
реализацията на предишните съвместни 
проекти. Той допълни, че всички 
желаещи могат да кандидатстват в общи-
ната и че на 8, 9 и 10 ноември в заседа-
телната зала в сградата на Общинската 
администрация ще бъдат организирани 
презентации на проекта.

Общата стойност на проекта „Помощ 
при заетост и самостоятелна заетост на 
уязвими групи“ е на стойност 2 милиона 
и 876 хиляди евро и ще се реализира 
от юли 2021 г. до края на юни 2025 г. в 
16 града и общини в Сърбия. В първата 
фаза ще бъдат отпуснати най-малко 176 
гранта за оборудване на стойност 2 000 и 
3 600 евро и ще се реализират бизнес и 
професионални обучения за потребите-
лите и членовете на техните семейства.

П.Л.Р. 

Община Босилеград 
подписа анекс към 
договора за LED улично 
осветление 
Община Босилеград и Министер-

ството на държавната админи-
страция и местното самоуправление 
подписаха анекс към договора за реали-
зация на проекта „Подмяна на съще-
ствуващи електрически крушки с LED 
лампи“. 

Стойността на проекта възлиза около 
34 милиона динара. Около 29 милиона 
динара от общата сума осигурява мини-
стерството, а 5,7 милина ще бъдат отпус-
нати от общинския бюджет. 

Проектът за подмяна на съществува-
щите електрически крушки за улично 
осветление с LED лампи Босилеградска 
община е спечелила миналата година в 
рамките на Програмата „Партньорство 
за местно развитие“, която съвместно 
реализират Република Сърбия и Евро-
пейската инвестиционна банка. 

Кметът Владимир Захариев е изклю-
чително доволен от спечеления проект 
и изтъква, че с монтирането на нови LED 
лампи уличното осветление ще бъде 
много по-качествено, а същевременно 

и разходите за улично осветление ще са 
далеч по-ниски.

Координаторът на проекта и член на 
Общинския съвет Даниел Зарев подчер-
тава, че проектът е спечелен благода-
рение на огромните усилия и ангажи-
раността на общинското ръководство за 
подготовката на необходимата проектна 

документация. Той посочи, че се очаква 
до края на годината Министерството на 
държавната администрация и местното 
самоуправление да обяви публична 
покана за избор на изпълнител на рабо-
тите по пороекта.  

П.Л.Р.
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Община Босилеград 
ще реализира проект 
за подобряване на 
енергийната ефективност 
Община Босилеград спечели 1 

милион динара от конкурса за подо-
бряване на енергийната ефективност на 
Министерството на минното дело и енер-
гетиката чрез монтаж на соларни панели 
върху фамилни къщи и жилищни 
сгради. 

Нашата община се е класирала на 
второ място сред 37-те, спечелили 
конкурса, изтъква Даниел Зарев, ръко-
водител на проекта и член на Общин-
ския съвет, и добавя, че за реализацията 
на проекта Община Босилеград от 
своя страна ще отпусне също 1 милион 
динара. Общината ще обяви конкурс 
за разпределяне на средствата, а граж-
даните, които спечелят конкурса, ще 
трябва да финансират 50 процента от 
разходите за реализация на проектите 
си. Предназначените средства ще се 
ползват за монтаж на соларни панели 

и спомагателни инсталации за произ-
водство на електроенергия за собствени 
нужди и за „вкарване” на произведената 
енергия в електромрежата.

Кметът Владимир Захариев изказва 
благодарност към Министерството за 
отпуснатите средства и изтъква изклю-
чителното сътрудничество, което нашата 
община има с Министерството на 
минното дело и енергетиката. 

- Реализацията на този проект е 
резултат от ангажирането ни за подо-
бряване на  енергийната ефективност 
чрез производство на електроенергия от 
възобновяеми източнци. Гражданите ще 
имат възможност да ползват електри-
ческа енергия от възобновяем източник 
и по този начин да спестяват енергия, 
заяви Захариев.

П.Л.Р.

Благодарение кампанията „Вземи касовата бележка и победи” 

Мултифункционална 
кола за Здравния дом 
Кметът на Царибродско д-р Владица 

Димитров миналия петък по търже-
ствен начин връчи на директора на 
местния Здравен дом д-р Роберт Петров 
мултифункционална кола. Тe са купени 
благодарение масовото участие на 
гражданите на общината в кампанията 
„Вземи касовата бележка и победи” и 
факта, че общината бе наградена с 20 
хиляди евро. От общинската хазна бяха 
заделени допълнителните 30 хиляди 
евро за купуване на колата. 

Директорът на Здравния дом сподели, 
че колата ще се ползват предимно за 

превозване на ваксини и други съоръ-
жения до и от здравни ведомства в 
Пирот и Ниш, но не e изключено с него 
да се превозват и пациенти от Здравния 
дом до Стационара в самия град, както и 
за други цели. 

Димитров и колегата му Петров 
благодариха на гражданите на Цари-
бродско, че в своеобразния народен 
плебисцит чрез Интернет гласуваха 
парите от кампанията да се използват за 
купуване на мултифункционалната кола. 

Б. Димитров

След Панаира на заетостта в Цариброд 

66 лица намерили работа 
От филиала на Националната служба 

по заетост (НСЗ) в Пирот неот-
давна споделиха информацията, че 66 
лица са намерили работа благодарение 
на контактите си с работодателите по 
време на Панаира на заетостта, който се 
проведе в Цариброд в края на юли. 

На Панаира, който организира фили-
алът в сътрудничество с Община Цари-
брод,  23-има работодатели предложиха 

280 трудови места. 
Изпълняващ дължността директор на 

филиала Сузана Джорджевич сподели 
удовлетворението си от броя на заетите 
лица. 

Според регистъра на НСЗ в Цариброд 
през септември в общината е имало 1055 
безработни лица. 

Б. Димитров

Босилеград

Хуманитарна помощ за 
бедни семейства 
В Босилеградска община е вход акция 

по раздаване на хуманитарни пакети 
на социално слаби семейства. Става 
дума за редовна годишна акция, която 
посредством Общинската организация 
на Червения кръст реализира Министер-
ството на труда, заетостта, ветераните и 
социалните въпроси.

В рамките на акцията ще бъдат разда-
дени общо 600 пакета на бедни семей-

ства в града и селата. Пакетите от първа 
необходимост съдържат хранителни 
продукти, брашно и средства за хигиена. 

Секретарят на местната организация 
на ЧК Руска Божилова казва, че хума-
нитарна помощ на социално слабите 
семейства се раздава по предварително 
изготвени списъци от страна на съветите 
на  местните общности.  

П.Л.Р.

ОО на ЧК в Босилеград

Лекции за борба срещу 
трафика на хора
По повод 18 октомври - Европей-

ския ден за борба срещу трафика 
на хора, босилеградският Червен кръст 
и тази година организира лекции за 
четвъртокласниците от босилеград-
ската гимназия. Лекциите изнесе Митра 
Симеонова, преподавател по руски език 
и сертифициран лектор за борба срещу 
трафика на хора. 

Учениците бяха запознати с опасно-
стите и предизвикателствата, пред които 
могат да бъдат изправени, и с превантив-
ните действия за защита срещу трафика 
на хора, една от най-опасните форми на 
организираната престъпност.

Трафикът на хора е организирана 
криминална дейност, чиято цел е 
висока печалба чрез сексуална и трудова 
експлоатация на хора. Включва насил-
ствена проституция, принудителен труд, 
държане в принудително подчинение, 
експлоатация с цел просия и джеб-
чийство, отнемане на телесни органи и 
трафик на бремени жени с цел продажба 
на  новородените им. 

Печалбите от трафика на хора могат 
да се сравняват само с тези от незакон-
ната търговия с оръжие и наркотици. 

П.Л.Р.
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Инициатива 

Внимавай, дупка! 
Предоставяме на вниманието ви 

снимка, на която се вижда една 
(дано не заприлича на много грубо 
описание) – „дупка”! В самия център 
на Цариброд, в тротоара пред входа на 
едно помещение в сградата на Търгов-
ския център (ТЦ) се намира, хайде, да 
го наречем може би и малко неудачно 
(предвид, че не сме специалисти за 
строителната дейност, прощавайте ни!) 
прозорче, за светлина (и проветряне) за 
едно от мазетата в рамките на ценътра, 
върху което първоначално е можало да 
се стъпва, съответно да се минава безпро-
блемно. Специалните дебели стъкла 
обаче отдавна са счупени (или по-кон-
кретно казано - няма ги), арматурата с 
желязото е скъсана, зейнала е „дупка”, 
през която може да се „гмурне” долу не 
само дете, а и „цял човек”, доколкото 
стъпи по неподходящ начин. Да падне 
и да се нарани. Да счупи крак, ръка, 

глава... Да загине дори! А долу, в дъното 
на „дупката” – боклук. Истина е, че този 
вход за помещението е закрит (влиза се 
в него от вход откъм вътрешната страна, 
съответно от коридора на ТЦ). Истина е, 
че царибродчани по принцип знаят, че 
на това място дебне опасност и внимават, 
но... 

Не бива, наистина не бива и нататък 
да е така! Не навлизаме в имуществе-
но-юридическите въпроси, съответно в 
това кой трябва да реши този проблем– 
дали собствениците на помещенията 
в ТЦ, дали местното самоуправление? 
Не навлизаме, а  само констатираме, че 
„дупката” представлява заплаха за здра-
вето, а може би и за живота на хората. А 
и не става дума за Бог знае какво капита-
ловложение, за да не може да се финан-
сира... 

Б. Димитров

Босилеград 

ОУ отбеляза Световния 
ден на прехраната 
В Основното училище „Георги 

Димитров” в Босилеград бе отбе-
лязан Световният ден на прехраната 
- 16 октомври. По този повод в хола на 
училището за поредна година бяха орга-
низирани: изложба на плодове и зелен-
чуци от Босилеградски край, изложба на 
рисунки на тема Здравословно хранене и 
лекции за значението на здравословното 
хранене, екологичното отглеждане на 
плодове и зеленчуци. 

Ръководител на проекта, който е част 
от програмата за извънкласно обучение 
под название „Едносменна работа”, бе 
учителката Весна Тодорова Радойков, а в 

реализацията  са й съдействали и други 
колеги. 

По време на мероприятието бе орга-
низирана и работилница за изработка 
на украшения  от ябълки, грозде, домати 
и други автентични сортове плодове 
и зеленчуци от нашия край. Бе изне-
сено и куклено представление „Хана и 
храна” с цел децата да се запознаят със 
значението на здравословния начин на 
хранене. Поради спазването на противо-
епидемичните мерки, мероприятието бе 
организирано поотделно за всички пара-
лелки в училището. 

На всички ученици и преподаватели 
организаторите подарихa непръскани 
екологично чисти ябълки.

По инициатива на ФАО (Организа-
цията на храната и земеделието към 
ООН) през 1979 г. за първи път офици-
ално е обявено, че една от най-важ-
ните задачи е изкореняването на глада 
по света и създаването на условия за 
устойчиво земеделие, което би могло да 
прехрани населението в световен мащаб. 
Целта е да се предизвика по-голямо 
разбиране от страна на световната обще-
ственост на проблемите с прехраната 
и с общи усилия страните да се борят 
с глада, лошото хранене и бедността. 
Денят на прехраната се отбелязва в над 
150 страни.

П.Л.Р. 

Хуманитарен есенен крос в Босилеград

Надбягвания за по-
щастливо детство
В организация на босилеградския 

Червен кръст на стадиона „Пескара” 
се проведе традиционният хуманитарен 
есенен крос под мотото „Надбягване 
за по-щастливо детство”. В проявата 
участваха ученици от основното 
училище и гимназията, както и деца от 
бежанския център в града. Название на 
тазгодишното състезание беше „Имаме 
цел - ела на старта”.  

В Червения кръст изтъкват, че участ-
ниците в надбягванията са дарявали по 
50 динара за  стартовите номера, а събра-
ната сума е предназначена за помощ на 
социално слаби ученици. 

На най-успешните състезатели Черве-
ният кръст връчи грамоти и ученически 
пособия. 

П.Л.Р.

Изложба в царибродската галерия 

Експонира Мирослав 
Живкович 
Галерията „Методи Мето Петров” 

в Цариброд организира изложба 
от картини на художника Мирослав 
Живкович. Пред 20-ината посетители 
на откриването говориха представите-
лите на ведомството Саша Костов и Лана 
Джурова, както и самият автор. 

Публиката имаше възможност 
да види част от опуса на художника, 

който е и редовен професор във Факул-
тета по изкуството в Ниш. Ставаше 
дума предимно за абстрактна маслена 
живопис върху платно. 

Живкович е миналогодишен участник 
в пленара „Погановски манастир”. 
Досега е записал 70-ина самостоятелни 
изложби в страната и в чужбина. 

Б. Димитров
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Георги Господинов с ново 
отличие
На церемонията, проведена в Италия, 

град Торино, българският писател 
Георги Господинов получи най-престиж-
ната италианска награда за литература 
„Премио Стрега Еуропео“ и така стана 
първият българин получил тази награда 
и пъвият писател от Източна Европа, 
който я получава. Наградата му беше 
връчена на церемонията в Торино на 17 
октомври, където се проведе Междуна-
родният панаир на книгата.

Романът на Георги Господинов 
„Времеубежище“ спечели наградата в 
конкуренция с други четири книги на 
известни автори. Произведението му за 
победител определи журито, съставено 
от 20 италиански писатели.

Това не е първата му награда в Италия 
- миналата година за книгата си с разкази 
„И всичко стана луна“ получи отличието 
Серро, което се връчва от 1955 година.

„Времеубежище“ излезе в Италия 
през юни. Наградата „Премио Стрега 
Еуропео“ е сред най-престижните 
отличия, печелени от Георги Госпо-
динов, заедно с европейската награда 
"Ангелус" (2019) и швейцарската "Ян 
Михалски" (2016). По-рано през годи-
ната българският автор получи датската 
награда "Цинклар" и наградата "Узедом", 
връчена от жури с председател нобелист-

ката Олга Токарчук. В България "Времеу-
бежище" беше обявен за роман на годи-
ната от НДФ „13 века България“.

С.Дж.

В ОУ в Босилеград

Октомври - Месец на книгата
Основното училище „Георги Дими-

тров” в Босилеград за поредна 
година през октомври отбеляза “Месеца 
на книгата”. По този повод училищната 
библиотека, със съдействието на начал-
ните учители и преподаватели по езици, 
подготви пана с рисунки и есета, посве-
тени на книгата, четенето и писаната реч. 
Паната бяха поставени на централния 
вход на училището в града.

В рамките на мероприятието ще 
бъдат организирани и изложба и презен-

тация на най-нови издания, с които през 
тази година се е сдобила училищната 
библиотека. Ще бъдат представени 
заглавия на български и на сръбски език 
- книги за задължителна лектира, енци-
клопедии, речници, научна литература и 
детски прочетни книги. 

Традиционно по повод „Месеца 
на книгата” училищната библиотека 
подари по една книжка на всички първо-
класници.   

П.Л.Р.

Босилеград 

Малчугани от 
предучилищния курс 
посетиха Народната 
библиотека „Христо Ботев” 
Децата от предучилищния курс в 

Детската градина ”Детска радост” 
в Босилеград, придружавани от възпи-
тателките си, направиха първото си 
посещение на Народната библиотека 
„Христо Ботев” в града. 

По един нестандартен начин малките 
посетители на библиотеката бяха запо-
знати с дейността на институцията и 
тайните, които светът на книгите е готов 
да им разкрие. Новите приятели на 
библиотеката с голям интерес разгле-
ждаха рафтовете с книги, а осбено отдела 
с детските книжки. Библиотекарките 

им разказаха за правилата за ползване 
на библиотечните услуги, а особено за 
реда на взимане и върщане на книгите в 
изряден вид.

По традиция на раздяла на всичките 
32 бъдещи първокласници библиотеката 
подари детски книги с рисунки за оцве-
тяване.

Подобна инициатива ще бъде орга-
низирана и за десетте деца от предучи-
лищния курс, които се учат в подведом-
ствената паралелка на детската градина в 
село Райчиловци.

П.Л.Р.

Фотооко 

Край манастира „Св. 
Кирик и Юлита” 

Осъмна още една платформа 
В близост до с. Смиловци и мана-

стира „Св. Кирик и Юлита” неотдавна 
„осъмна” още една платформа, от 
която се разгръща хубава гледка към 
Одоровско поле, Смиловските езера и 
цялата котловина в Забърдието. 

Както и платформата в местността 
„Остри връх”, за която писахме в 

предишния брой на вестника ни, така 
и тази постави публичното предпри-
ятие СТЦ „Цариброд”. Целта е същата 
– разгръщане на туристическата оферта, 
която предлага Царибродския край, и 
подобряване условията за пребиваване 
на туристи в природата. 

Б. Димитров

В с. Смиловци в района на Забърдието 

Проведени „Михолски 
срещи на селата” 

Миналата събота всички пътища в 
Царибродско водиха към с. Смиловци. 
Там се проведе мероприятието 
„Михолски срещи на селата”, за който 
проект на Община Цариброд финан-
сови средства задели Правителството на 
Сърбия, съответно - Министерството за 
грижа за селото, на чието чело е Милан 
Къркобабич. 

Събитието предизвика голям интерес 
сред жителите на Царибродско. Имаше 
културно-художествен, забавен и спор-
тно-възстановителен характер. Предста-
вители на селата в общината се състе-
заваха в традиционните селски прояви 
– хвърляне на камък от рамо, теглене 
на въже, скачане с чувал и стрелба по 
глинени гълъби с въздушна пушка. 
В селския културен дом бе устроена 
изложба от стари снимки, оръдия и 
други предмети, които някога, преди 
много десетилетия, са можали да се 
видят почти във всяко едно селско дома-
кинство, съответно, които са били част 
от селското битие. Проведено бе и кули-
нарно съревнование по подготвяне на 
гулаш. Победител стана отборът от с. 
Гоин дол. 

За музикалната част бе задължен 
оркестъра към царибродския Център за 
култура, както и други музиканти. 

Рейсове прибираха жители на Цари-
бродско, които проявиха желание 

да присъстват. След това ги връщаха 
обратно. Забелязан бе и голям брой на 
автомобили, съответно на хора, които за 
пътуването до селото се погрижиха сами. 

Носител на проекта бе Община Цари-
брод, докато за организационната част 
се погрижи предимно публичното пред-
приятие СТЦ „Цариброд”. 

Към информацията за меропри-
ятието в с. Смиловци, нека добавим 
още една, която косвено е свързана с 
нея. Община Цариброд кандидатства с 
проект на още един конкурс на посоче-
ното сръбско министерство – за получа-
ване на средства за купуване на къщи в 
селата на общината за брачни или извън-
брачни двойки, които искат да живеят 
в тях. Благодарение на конкурса две 
царибродски семейства Глигориевичи и 
Пантеличи получиха по 10 хиляди евро 
за купуване на къщи в селата Желюша 
и Градине. Министерството внесе сред-
ствата на сметката на общината, а общи-
ната ги пренасочи към посочените 
семейства за целта. 

Компетентни органи на мест-
ното самоуправление споделиха, че 
очакват и други сходни конкурси, на 
които Община Цариброд е готова да 
участва с проекти, като по този начин 
да се постарае до определена степен да 
съживи селата. 

Б. Димитров
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Празникът на двама 
светители
На 31/18 октомври православният 

свят почита автора на третото Еван-
гелие - свети апостол и евангелист Лука, 
а Сръбската православна църква и свети 
Петър Цетински. 

Свети апостол и евангелист Лука

Освен дванадесетте апостоли, които 
навсякъде следвали своя Небесен Учител, 
Господ Иисус Христос избрал още седем-
десет ученици и ги пратил да пропо-
вядват Неговото учение по градове и 
села. Преди да ги изпрати на проповед, 
Той ги наставлявал как да учат народа. 
Дал им власт да изцеряват всяка болест. 

При изпращането им казал: 
- Жетвата голяма, а работниците 

малко. Затова молете Господаря на 
жетвата да изпрати работници на 
жетвата Си. Вървете! Ето, аз ви пращам 
като агнета посред вълци. Не носете 
ни кесия, ни торба, нито обуща ... И в 

която къща влезете, първом казвайте: 
мир на тая къща!... В който град влезете 
и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; 
изцерявайте болните, които са в него, 
и казвайте им: приближи се до вас 
царството Божие! [Лук. 10:1-16].

Под жетва Спасителят разбирал 
сърцата на хората, които били готови да 
приемат в себе си истините на словото 
Божие. Под работници или жетвари 
разбирал проповадниците на словото 
Божие. Господарят на жетвата е Сам Бог. 

След като благовествували по много 
градове и села, седемдесетте ученици се 
върнали с радост и казали: - Господи, в 
Твое име и бесовете се покоряват нам. 

А Той им отвърнал: - Не се радвайте 
на това, че духовете ви се покоряват, а се 
радвайте, че имената ви са написани на 
небесата! [Лук. 10:17-20].

В числото на седемдесетте ученици 
бил и св. Лука. Той бил родом от Анти-
охия, където на младини изучавал меди-
цина и живопис. След време дошъл 
в Йерусалим. Слушал проповедта на 
Спасителя. Бил поразен от силата на 
думите и чудесата Му и станал Негов 
ученик.

Св. апостол Лука бил спътник на 
св. апостол Павел при мисионерските 
му пътешествия. От Рим апостолът на 
народите, Павел, пратил послания дo 
християни от различни места. В тях той 
нарича апостор Лука "лекар, многоо-
бичан и брат, когото възхваля цялата 
Църква". Освен книгата "Деяния на 
светите апостоли", св. Лука е написал и 
третото от четирите Евангелия (според 
реда в Новия Завет), поради което се 
нарича и евангелист. 

Св. апостол и евангелист Лука се счита 
и за пръв християнски иконописец. 
Свещеното предание говори, че той 
нарисувал две икони: на св. Дева Мария с 

Божествения младенец на ръце (Богоро-
дица Одигитрия) и на светите първовър-
ховни апостoли Петър и Павел. По тоя 
начин той сложил началото на църков-
ната иконопис за слава на Божията 
Майка и на всички светии. 

Св. Лука умрял мъченически на 
80-годишна възраст в гръцката страна 
Ахаия. 

Император Констанций, син на 
Константин Велики, като чул за чуде-
сата, които ставали при гроба на св. Лука, 
наредил да се пренесат мощите му в 
цариградската църква "Св. Апостоли", 
където почивали мощите и на апосто-
лите Андрей и Тимотей. При тържестве-
ното пренасяне на светите мощи един 
болен царедворец бил чудно излекуван. 
След това се заредили в храма множе-
ство други чудеса. 

Свети Петър Цетински
Свети Петър е роден на 1 април 1749 

г. в с. Негуши, Черна гора. Когато бил на 
10 години, митрополит Сава Петрович, 
чичото на бащата на Петър Марко, го 
довежда в Цетинския манастир „да 
изучава писмо“ (сръб. „да учи књигу“). 
На дванадесетгодишна възраст той полу-

чава монашески постриг, а петнадесет-
годишен е изпратен в Русия за допъл-
нително образование. Когато през 1766 
г. починал митрополит Василий, йеро-
монах Петър се завърнал на Цетине. 
Скоро епископ Сава го ръкоположил за 
йеромонах, а по-късно го въвел и в чин 
архимандрит.

С благословията на митрополит Сава 
през 1777 г. той заминава за Русия, за 
да събира помощ и да търси закрила 
за своя сръбски народ. След смъртта на 
митрополит Сава през 1781 г. за негов 
наследник е избран племенникът му 
Арсений Пламенац, който умира три 
години по-късно. Тогава за духовен 
и светски владетел на Черна гора е 
избран архимандрит Петър Петрович. 
Ръкоположен е за епископ в Сремски 
Карловци през 1784 г. от митрополит 
Мойсийе Путник. Свети Петър Цетински 
особено се застъпва за предотвратява-
нето на кръвното отмъщение сред сръб-
ските племена в Черна гора. Той дава 
първия написан кодекс (сръб. писани 
законик) през 1796 г. Написал е Исто-
рията на Черна гора до 1711 г., възхвала 
на покойния Караджордже Петрович, 
няколко стихотворения и над 260 архи-
пастирски послания.

След 46 години архипастирство, в 
81-ата година от земния си живот, св. 
Петър Цетински се представил в Господа 
в Цетинския манастир, на 31/18 октомври 
1830 г. Житието и службата на свети 
Петър Цетински е написана през 1893 
г. от белградския митрополит Михайло 
въз основа на исторически източници 
и устното разказване на митрополит 
цетински Митрофан Бан. Още приживе 
митрополит Петър, с прякора Петър 
Цетински, е бил уважаван като светец.

Много храмове в Сръбската патри-
аршия са посветени на този светец. Него-
вите чудотворни мощи и днес почиват в 
Цетинския манастир, в който постоянно 
идват вярващи да му се поклонят и да го 
помолят за помощ при най-различни 
беди.

Подготви Д. Христова

В Деня на народните будители

Църквата отбелязва 
успението на единия от тях – 
св. Иван Рилски
На 19 октомври Църквата праз-

нува скромния отшелник от Рила 
планина, когото още приживе наричали 
земен ангел и небесен жител и който 
се смята за покровител на българския 
народ - св. Иван Рилски.

Най-великият светец на българската 
земя, преподобни Иван Рилски се родил 
около 876 г. в Скрино, разположено в 
гънките на Осоговската планина край 
р. Струма (край град Дупница). Бил 
съвременник на княз Борис (852-889) и на 
неговия син Владимир, на цар Симеон 
Велики и на Симеоновия син цар Петър. 
До 25-годишната си възраст бил пастир. 
От крехка възраст в душата на Иван 
започнала да се развива и крепне рели-
гиозната вяра. По това време из цяла 
България започнали да се строят църкви 
и манастири.

Новооснованите обители ставали не 
само огнища на християнството, но и 
книжовни и просветни средища. Жела-

нието на юношата било да се посвети 
напълно в служение на Бога и в някоя 
света обител да се отдаде на монашески 
живот. Отначало Иван постъпил в 
близкия манастир "Св. Димитрий" под 
самия връх Руен. Тук той не само развил 
своите заложби към духовно съзерцание, 
но и получил образование и придобил 
знания от свещените, богослужебни и 
религиозни книги. Приел монашеството, 
но не останал задълго в обителта, а се 
отдал на живот в пълна самота, молитви, 
пост и лишения. 

Преподобни Иван Рилски се подви-
завал на много места, докато най-после 
се установил в прекрасната рилска 
планинска пустиня, където останал до 
края на живота си. Там той основал 
манастир, който съществува вече хиляда 
години. Извършил много чудеса през 
живота си и подир смъртта си: нахранил 
овчари, излекувал с молитвата си един 
побъркан, изцерил и изцерява от разни 

болести благочестиви люде, опазва мана-
стира си чрез своята благодатна сила. 

Славата на отшелника постепенно 
се разпространила по цялата страна и 
достигнала чак до столицата. Изпол-
звайки едно свое пътуване до София, 
цар Петър I изминал около 120 киломе-
тровото разстояние до планината, за да 
се види с благочестивия старец. Правед-
ният Иван обаче не го допуснал до себе 
си, а само му се поклонил отдалеч, като 
монархът отговорил със същото. Отшел-
никът, естествено, върнал обратно и 
изпратеното му от цар Петър злато. 
Това още повече увеличило славата му 
и към него започнали да се присъеди-
няват ученици, които строели за себе си 
колиби наоколо. Такова било началото 
на най-известния български манастир. 

Преди смъртта си преподобни 
Иван отишъл на пълно уединение, там 
съставил своето "завещание" (Завет на 
Св. Иван Рилски Чудотворец). В него 
светецът завещава на хората да съхранят 
вярата си непорочна от "всякакво 
зломислие" и да се пазят от "сребролю-
бивата змия", "защото сребролюбието е 
корен на всички злини". В Завета още се 
казва: "Не търсете да бъдете познавани и 
обичани от земните царе и князе, нито се 
поддавайте на тях!"

Починал на 18 август 946 година 

на около 70 годишна възраст и бил 
погребан в притвора на църквицата в 
каменна гробница, която е запазена и до 
днес. Свети Иван Рилски, наричан още 
преподобни Иван Рилски Чудотворец, е 
обявен за изключителен небесен покро-
вител на българския народ и за най-по-
пулярния български народен светец 
лечител, основател на Рилския мана-
стир през Х век. Народната медицина 
препоръчва при продължителна болест 
да се направи служба пред мощите на 
светеца в Рилския манастир. Препо-
добният Иван Рилски е почитан като 
общобългарски светец, но славата му се 
разнася из целия Балкански полуостров 
и в Русия.

Свети Иване моли Бога за нас!
Подготви Д. Христова
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Кръстословица за брой 117 
Съставил: Б. Димитров 
Водоравно: 1. Името на баскетболиста 

Гърбович. 7. Плоска повърхност на стена 
в архитектурата. 9. Самичък, без друг. 
10. Мярка за площ. 12. Един предлог. 
13. Столицата на Италия. 15. Парична 
единица в Кувейт. 20. Колективен танц. 
23. Област в Индия. 25. Въртящата се част 
на електромотор. 27. Лично местоимение. 
28. Завод за камиони от Марибор. 30. 
Област в Русия. 32. Милан Лазаров 
(иниц.). 34. Името на мафиота Капоне. 36. 
Името на актрисата Бейсингър. 38. Който 
е на предната страна. 40. Вид кафе. 42. 
Съзвучие на думи. 44. Самолет (сръб.). 
46. Първите четири букви от азбуката. 42. 
Името на артиста Марвин. 48. Бранко 
Рангелов (иниц.). 49. Агенция за борба 
срещу наркотици в САЩ (иниц.).

Отвесно:  2.  15 и 16 буква.  3. 
Фамилното име на сръбска актриса 
(Ева). 4. Някогашен водач на ООН 
(Кофи). 5. Скитник, чергарин. 6. Името на 
баскетболиста Паспал. 8. Неформалното 
название на стадиона „Райко Митич”. 
11. Хищно животно. 14. Шахматен 
термин. 16. Иван Рилски (иниц.). 17. 
Орган на обонянието. 18. Унгарски 
герой. 19. Обезправени хора. 21. Един 
предлог. 22. Циганин (син.). 24. Градинско 
или полско цвете с едри цветове. 26. 
Благородническа титла в средновековието. 
29. Противоположното на война. 31. 
Гласен плач. 33. Река в Сибир. 35. Хляб 
(мак.). 37. Драг (син.). 39. Зрение (сръб.). 
41. 18 и 3 буква. 43. Третата нота. 45. 15 
и 6 буква.

Стартира „Балканска лига за 
хора в инвалидни колички“
През миналия уикенд стартира 

борбата за титлата на междуна-
родния турнир „Балканска лига по 
баскетбол за хора в инвалидни колички“, 
в която участват ККК „Наис” от Ниш, 
ККК „Биелина” от БиХ, БХКУ „Левски” 
от София и ККОСИ „Парамаонт” от 
Черна гора. 

Идеята за надпреварата е от 2019 

г., а „Балканската лига по баскетбол в 
колички“ стартира през 2021 г. Насто-
ящото издание на надпреварата ще 
се проведе последователно в Биелина, 
Подгорица, Ниш и финален кръг в 
София.

Идеята е турнирът да се провежда 
всяка година. 

С. Бойкова

Департамент на САЩ 

Косово да създаде Общност на 
сръбските общини
Говорител на Държавния департамент 

на САЩ каза, че Косово и Сърбия 
трябва да спазват ангажиментите си, 
като изпълнят всички предишни спораз-
умения, включително Споразумението 
за създаване на Общност на общините 
със сръбско мнозинство. 

„От съществено значение е Косово и 
Сърбия да спазват своите ангажименти, 
като прилагат всички предишни спораз-
умения. Това включва Общността на 
сръбските общини”, каза говорителят на 
Държавния департамент на САЩ пред 

един прищински вестник. 
Говорителят подчерта, че САЩ не 

предписват как трябва да се прилага 
Споразумението за асоциране или което 
и да е друго.

„Ние не предписваме как трябва да се 
прилага това споразумение или което и 
да е друго. Техническите особености на 
прилагането са предмет на споразумение 
между страните”, поясни говорител на 
Държавния департамент на САЩ.

С.Б. 

Подпредседателят на Правителството на Сърбия в Цариброд 

Връчени договори за 
съфинансиране 
Подпредседателят на Правителството 

на Сърбия и министър на минното 
дело и енергетиката Зорана Михайлович 
тези дни пребивава в Цариброд, където 
участва в церемонията по тържественото 
връчване на 57 договора с граждани на 
общината, отнасящи се до съфинанси-
ране на мерките за енергийно възстано-
вяване на семейните им къщи и апарта-
менти. 

Тя сподели, че Община Цариброд 
най-бързо и най-ефикасно се е спра-
вила със своята част от работата в този 
огромен проект и добави: „Енергийната 
ефективност за нас е еднакво важна като 
изграждането на каквито и да е електрое-
нергийни мощности. Ние днес в Сърбия 
наистина харчим 40 на сто повече елек-
трическа и топлинна енергия в срав-
нение с всички наши съседи. Нямаме 
причина да се разсейваме в това отно-

шение, държавата е готова и иска да 
вложи пари не само тази, но и през след-
ващите две-три години, за повишаването 
на енергийната ефективност в домакин-
ствата”. 

Към получателите на договорите и 
представителите на медиите се обърна и 
кметът на общината Владица Димитров, 
който между другото каза, че енергийно 
ефективните къщи и апартаменти не 
са само бенефит за хората, които в тях 
живеят, а са благодат за цялата общност. 

На церемонията говори и началникът 
на Пиротски окръг Драгана Тончич. От 
името на получателите на договорите, 
които до тях се добраха след проведен 
конкурс, се обърнаха Драган Симеонов 
и Илия Методиев, които благодариха на 
Община Цариброд и на Министерството 
на минното дело и енергетиката. 

Б. Димитров

Съставил: Б. Димитров
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СПОРТ

Възпоменание 
На 6 октомври се навършиха ДВАДЕСЕТ 

И ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
мила майка и баба 

ДУКА ТОДОРОВА
(1928-1999), 

а на 31 октомври ще се навършат 
ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на 

нашия мил татко и дядо 

МЛАДЕН ТОДОРОВ 
(1927-1986) 

Нека всички, които ги познаваха и 
обичаха, си спомнят за тях! 

Поклон пред светлата им памет! 
Семейство Тодорови

Възпоменание
На 28 октомври се навършват 20 ГОДИНИ от 

смъртта на 

МИЛЕНА БОЖИЛОВА
 учител по български език и литература

(1940 - 2001)

В тишината на вечния мир нашата обич е 
по-силна от забравата. 

Благодарим ти за всичко!
Твоите най-близки: съпругът Драган и 

децата Новица, Воислав и Елизабета със 
семействата си

Футболна новина 

Успех на двама 
царибродски млади 
футболисти 
Журналистът на РТ „Цариброд” 

Драган Йовичич тези дни за 
медията си предаде новината, че двама 
царибродски младежи са подписали 
първите си професионални договори 
(тригодишни) с отбора на „Локомотив” 
от София. Става дума за вратаря Жарко 
Истатков и играча в средата на терена 
Лука Иванов. 

Йовичич в статията си набляга, че 
двамата футболисти „са продукт” на 
школата на посочения софийски първо-
дивизионен отбор и добавя, че първите 
си футболни крачки те са направили в 
отбора на царибродския „Балкански”. 

Като добър познавач на футболната 
игра, журналистът информира, че Лука 
Иванов в края на миналия сезон е дебю-

тирал в пръвия състав на „Локомотив”, 
докато вратарят Истатков няколко пъти 
шанс за изява в първия състав е дебнал от 
скамейката, но затова е незаменим страж 
на юношеския състав на този отбор. 

Новината зарадва всички доброжела-
телни царибродчани, предвид, че не е 
малка работа двама техни съграждани да 
ритат за един такъв отбор и в един такъв 
ранг на състезание. 

Да добавим още, че софийският 
„Локомотив” е четирикратен шампион 
на България. Също толкова пъти е 
грабвал и футболната купа на тази 
страна. 

На царибродските момчета нека да 
пожелаем блестящи кариери. 

Б. Димитров

Скръбна вест 
На 15 октомври ненадейно почина нашият 

мил и непрежалим 

Зоран Петков 
от Босилеград
(1959 - 2021)

С невероятните си доброта и човечност ти 
ежедневно ни даряваше радост, щастие и 

любов. 
Ще ни липсваш толкова много, но никога 

няма да те забравим!
Почивай в мир!

Опечалени: съпругата Валентина, синът 
Станислав, братът Драган със семейството 

си и многобройни роднини и приятели

Тъжен помен  
На 28 октомври се навършват 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на 
нашия мил баща

ВАСИЛ  ЗАХАРИЙЕВ
(1935 - 2001)

Винаги ще те носим в сърцата си с 
много обич и признателност! 

Поклон пред светлата ти памет! Почивай 
в мир!

Децата Владимир и Валентина със 
семействата си

Пчинска футболна лига 

Босилеградска „Младост” 
записа две победи
Футболистите на „Младост” запи-

саха две победи в 6-тия и 7-мия кръг 
от тазгодишното издание на Пчинска 
окръжна футболна лига и в момента 
заемат 3. място във временното класи-
ране с 13 точки. От  началото на сезона 
„зелените” осъщствиха 4 победи, 1 равен-
ство и 2 загуби, като вкараха 19 гола и 
допуснаха 9 попадения в своята врата. 
Водач в подреждането е „Павловац” с 
15, а на втора позиция е „Левосое” с 14 
спечелени точки. 

В шестия кръг футболистите на 
„Младост” надделяха с 2:1 „Челик” от 
Бело поле като домакини, а голмай-
стори бяха Небойша Йорданов и Дарко 
Трайков. „Младост” бе по-добрият 
отбор през целия мач и създаде редица 
изгодни голови положения, пропу-
скайки да осъществи много по-убеди-

телна победа. 
В рамките на седмия кръг „зелените” 

триумфираха с 6:1 като гости на „Южна 
пруга” 

в с. Стубал, Община Владичин хан. По 
две попадения за нашия отбор в този мач 
вкараха Стефан Манасиев и Мирослав 
Георгиев, а по един път се разписаха 
Небойша Йорданов и Александър Тасев. 

Срещу „Южна пруга” възпитаниците 
на треньора Владица Манасев играха 
в следния състав: М. Йойич, Д. Дими-
тров, А. Тасев, М. Георгиев, М. Асков, Д. 
Трайков, С. Манасиев, Н. Йорданов, С. 
Динов, Н. Петров и И. Зарков. 

В следващия кръг (31 окомври, неделя 
от 13 ч) „зелените” посрещат „Раднички 
2021”.

П.Л.Р.

Тенис на маса

Максимална победа за 
босилеградска „Младост”
Босилеградска „Младост“ през 

уикенда спечели гостуването си на 
„Нец“ в Ниш с максимален резултат 
4:0, в рамките на втория кръг на Каче-
ствената лига А1 по тенис на маса на 
Централна Сърбия.

Илия Воденичаров донесе две победи 
на нашия отбор, а Преслав Пиперов и 
Лука Николов записаха по една точка. 

Резултати:  Пиперов - Йованович 3:0 
(11-5; 11-6; 11-7); Николов - Йованович 3:0 
(11-5; 11-7; 11-6); Воденичаров - Стошич 
3:0 (11-5; 11-6; 11-3) и  Воденичаров - 
Антич 3:0 (11-5; 11-5; 11-4). 

„Изключително съм горд и доволен от 
играта на всички момчета. Смело вървим 

към целта си, а това е първото място на 
таблицата и класирането във Втора 
лига“, каза треньорът на СТК „Младост“ 
Никола Талески и изказа благодарност 
към общинското ръоводство и  Спортния 
съюз на Босилеград за огромната помощ 
и подкрепата, която оказват на отбора.

 „Младост” в момента заема първо 
място в класацията с 4 спечелени точки.

В следващия кръг босилеградчани 
посрещат „Анти Спин” от Ниш. Мачът 
ще се играе в спортната зала на ОУ 
"Георги Димитров" на 6 ноември от 12 
часа.

П.Л.Р.
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За последните галопи на божишкото ергеле

Конете умират 
изправени
Своя път без завръщане, при нощна 

закрила, копитните приключват в 
някоя от кланиците

От чаровния пейзаж на Божица, изче-
зващ в полите на Власина, за минува-
чите отдавна лъха тъга. Защото тихомъ-
лком и почти незабелязано изчезват и 
последните коне от стадото, което тук във 
великолепната природа с десетилетия 
оцеляваше успешно.

Платото, залегнало под високите 
чукари, наречено от древни времена 
Слатина, бе главното убежище за конете. 
Тук, покрай бистрите като сълзи води на 
рекичката и криволичещото шосе към 
Власина, всеки пътник е спирал, за да се 
възхищава на тези прелестни животни, 
намерили своя дом под небето.

Така бе с години, а сега вече рядко се 
забелязва пореденото стадо, което се 
отклонява от асфалтовото шосе. Сетне 
се прочуло, че при нощна закрила 
опитни „ловджии” хващали и товарили 
в камиони конете на път без завръщане 
- в кланицата. За гибелта на добиче-
тата, тези които знаят повече, не искат 
да говорят. Така по една или друга 
причина, подробностите за човешкото 
себелюбие остават тайнствени.

Божичани уверяват, че от няко-
гашното стадо са останали още десе-
тина коне, предводени от породиста 
жълта кобила. От време на време 
забелязват как те крайно предпаз-
ливо кръстосват баирите, обикаляйки 
в широк кръг Слатина, която за тях е 
била съдбовна. Хроникьорът на този 
край Любен Михайлов, бивш дългого-
дишен директор на основното училище в 
Божица, забелязал, че съединяването на 
конете, при необикновени обстоятелства, 
започнало преди около три десетилетия.

По това време мнозина божичани 
започнали да затварят домовете си, 
преселвайки се на длъж и шир в Сърбия, 
като прочути дюлгери. При невъз-
можност веднага да намерят купувачи, 
повечето от тях пускали конете си в 
природата сами да се справят с предиз-
викателствата. Към това необикно-
вено стадо под открито небе, преди 18 
години придружили и десетина коне от 
фермата на Власина. Поради епидемия 
на бруцелоза тогава били избити всички 
овце, говеда, но и коне, които не успели 
да избягат. Сетне от по-близките села: 
Лисина, Ръжана и Топли дол, някои 
докарвали свои коне на широките 
тревисти божишки и власински пасища 
и ливади. Правили го с цел добичетата 
да не ги обременяват в сезона на пашата, 
пояснява Любен. Така стадото на копит-
ните непрекъснато се увеличавало чрез 
естествена репродукция. По едно време, 
казват, конете били повече от сто. Тогава 
вече все по малко от собствениците им 
с увереност могли да различават своите 
някогашни коне. Защото, веднъж откъ-
снати от човека, те са намерили път 
към свободата и все повече възвърщали 
особеностите на своите неукротени пред-

шественици. Не позволявали някой 
да им се доближи, а още по-малко да 
използва оглавник. 

- Дори и в най-жестоките зимни 
условия конете преживяваха. Виждал 
съм ги как край реката с копито 
разгръщат сняг и лед, за да намерят поне 
остатъци от трева или корени. Често на 
асфалтовия път лижеха солта, хвърлена 
за разтопяване на поледиците, разка-
зваше Боян Йорданов, пенсионер от 
Божица, когото отдавна вълнува съдбата 
на тези животни.

Той изтъква, че е особено впечатлен от 
факта, как конете дълго време успешно 
се защитавали от атакувашите ги вълчи 
глутници. Дори и от тази опасност някак 
са оцелели, но не и от доближаването си 
до човека. Жалко е, че именно вярата в 
човека са заплатили с главите си.

- Доближаването до хората конете 
започнаха преди десетина години. Тогава 
вълците успяха да им пробият „нощните 
блокади“. Става въпрос за инстинктив-
ното им събиране в кръг при опасност, 
с глави обърнати един към друг, за да 
запазят себе си и ждребетата, поместени 
вътре в отбранителния кръг. Тогава 
пострадаха няколко коне повече от 
потомството им. Останалите по инстинкт 
усетили, че трябва да се доближат до 
човека, за да получат закрила. С първата 
тъмнина конете напускаха пасищата и 
в пълен галоп се спускаха в центъра на 
селото. Тук, на селския мегдан, нощуваха 
край стълбовете с електрически крушки - 
обяснява Боян за времето, когато добиче-
тата се спасявали от естествения си враг 
- вълците.

За съжаление това било само продъ-
лжение на голготата им. Възможността 
за лека и бърза печалба при някои 
изтласкала исконната човешка любов 
към прелестното и умно животно. Със 
шепа сол или трици те печелили дове-
рието на конете. Оттогава и започнало 
„ловуването им”. Бе забелязано, че в 
една нощна „рация” преди повечето 
години, два коня се измъкнали и потър-
сили спасение в Босилеград, отдалечен 20 
километра от Божица. 

Страданията на това, по всичко един-
ствено, стадо коне, предизвикват тъга 
при всички любители на животните и на 
природата. Обаче личи, че те все още са 
безпомощни да ги защитят. Затова все 
по-малко са надеждите скоро в околно-
стта на Божица да се чуе масово конско 
препускане, тъй като то е потушено от 
егоистичността и алчността на отделни 
лица.

Вене Велинов, бивш журналит на в-к 
„Братство“

 [ И падането може да бъде успешно. Зависимо пред кого.
 [ И твоето напредване в службата може да 

се ускори – с падането на шефа ти.
 [ Изтрезнял тъкмо когато всичко изпил.
 [ Разбираме се да не се разбираме.
 [ Истината е като Бог. Вярва се, че съществува, а не се вижда.
 [ Честен изход могат да бъдат и страничната врата.
 [ Родителите учат децата си да говорят 

истина. Но не и за тях.

Афоризми        Симеон КОСТОВ


