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Гръмнаха 265-килограмов 
глиган в Босилеградско

700 години от успението на св. 
крал Стефан Милутин

Гимназията в Босилеград 
отбеляза 80-годишния си 
юбилей

Представен доклад за служебната 
употреба на българския език и писмо

Гостува Владислав Панев 
Разговаряно за 
демографските проблеми 
„Златна Ника – Богиня 
на победата” за Ваня 
Миялкова 
Камион в каньон и 
шофьор късметлия 
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Дейност на клона на „Заедно за Сърбия” в Цариброд 

Гостува Владислав Панев 
В навечерието на парламентарните и 

президентските избори в Р България 
в Цариброд се озова лидерът на „Зеле-
ното движение”, което е членка на 
коалицията „Демократична България”, 
Владислав Панев със сътрудниците си. 
В помещението на клона на сръбската 
партия „Заедно за Сърбия” ги посрещна 
водачът на клона Зоран Петров със 
своите сътрудници. Партиите от двете 
страни на границата от известно време 
поддържат тясно сътрудничество. 

Панев сподели, че партията му се 
застъпва за това българите в Сърбия 
занапред по-просто да се добират до 
българска лична карта, а след това и за: 
установяване на влакова линия, който 
три пъти през деня ще поддържа връзка 
между Цариброд и София, установяване 
на обособен пункт на „Градина” за жите-
лите на Сърбия с българско граждан-
ство, които в България идват на работа, 
както и откриване на български култур-
но-информационни центрове в няколко 
по-големи сръбски града, в които живеят 
представители на българското малцин-
ство – Белград, Ниш, Нови Сад... 

На журналистическия въпрос какви 
бенефити вижда от сътрудничеството 
между партията на чието е чело със 
сръбски партии, които се застъпват 
предимно за „зелената кауза”, Панев 
отговори, че никакви особени бенефити 
не са в играта, а се касае до това съми-

шленици по въпроси от двете страни на 
границите да се обеденяват и помагат 
взаимно, предвид, че се борят за същи 
цели. „Всеизвестно е, че ние не сме 
националисти, съответно не се борим за 
някакви националистически каузи, а за 
реализиране предимно на идеи, свър-
зани със защитата на жизнената среда, 
както и за други общоприети цивилиза-
ционни идеи”, подчерта той. 

Панев сподели мнението си, че след 
тези, трети поредни парламентарни 
избори в България за периода от само 
няколко месеца, най-сетне ще се сфор-
мира правителство. Изрази увереност, 
че правителството ще сформира коали-
цията „Демократична България” заедно 
с партньорите си. 

Зоран Петров прикани цариброд-
чаните с български документи за само-
личност, които са проявили желание да 
гласуват, да дадат своя вот на посочената 
коалиция, която на бюлетината е с номер 
30, докато при гласуването за бъдещ 
президент на България да се определят 
за кондидата с номер 19 Лозан Панов. 

По време на посещението си в Сърбия 
гостите от България обиколиха Ниш, 
Белград, както и сръбското село Горна 
Неделица, в мерата на което фирмата 
„Рио Тинто” се готви да експлоатира 
минно богатство. 

Б. Димитров

По повод 1 ноември в Цариброд 

Три награди 
По повод националния празник на Р. 

България, 1 ноември – Ден на народ-
ните будители, в Цариброд се проведе 
подходяща проява, на която бяха 
връчени награди на заслужили дейци. 
Въз основа на решение на Общинския 
съвет плакет за запазването и разви-
тието на литературното творчество на 
български език в територията на общи-
ната получи литературният деец, публи-
цист и библиотекар Елизабета Геор-
гиева. За принос в запазването на българ-
ския език и литература в общината с 
плакет бе наградена и Донка Стоянова 
Николова. За приноса в запазването на 
културно-историческото наследство на 
българскаото национално малцинство 
в общината признание получи Фонда-
цията „Трейс за хората”. 

На събранието говориха кметът на 
общината Владица Димитров, пред-
седателят на Общинския съвет Зоран 
Джуров, генералният консул на Р 
България в Ниш Димитър Цанев и 
третият секретар в Посолството на Р 
България в Белград Димитър Василев. 

Присъстваха членовете на Общинския 
съвет, Общинския изпълнителен съвет, 
представители на културни, образова-
телни и други ведомства в общината и 
др. 

Учениците от гимназията изнесоха 
съответен рецитал, който подготвиха с 
подкрепата на преподавателите си по 
български език и литература. 

Б. Димитров

Лидерът на “Демократична България” 
Христо Иванов посети Босилеград
В рамките на предизборната кампания 

за президентските и парламентар-
ните избори в България, които ще се 
проведат на 14 ноември, съпредседателят  
на „Демократична България - Обеди-
нение“ Христо Иванов посети Босиле-
град. Той бе придружен от Елисавета 
Белобрадова и Манол Пейков, кандидати 
за народни представители от листата на 
„Демократична България“.

В пресклуба на Българската теле-
графна агенция - БТА в Босилеград 
бе организирана пресконференция и 
среща с гражданите и представителите 
на някои граждански сдружения. 

Христо Иванов посочи, че „България е 
голяма, защото ви има вас. Българските 
политици сме ви длъжници и знаем, че 
има ред от проблеми, които трябва да 
решим. Тук сме днес да ни поставите 
задачи.“ Той говори и за решаването на 
актуалните проблеми с откази за придо-
биване на българско гражданство на 
българи от Сърбия, отказите от класи-
ране по Постановление № 103 на Мини-
стерството на образованието и трудно-
стите с преминаването на границата 
поради мерките за защита от Ковид-19.

Представителите на „ДБ - Обеди-

нение” се запознаха с положението 
и нуждите на българите в Босиле-
градско и представиха своята програма 
за създаване на по-добри условия на 
сънародниците, живеещи в Босиле-
град и в другите райони в Сърбия. В 
дискусията присъстващите задаваха 
различни въпроси, свързани с иконо-
миката и привличането на инвеститори 
от Бълария в нашата община, образова-
нието, информирането, екологията и пр.

Елисавета Белобрадова заяви, че е 
за трети път в Босилеград и обеща, че 
ще настояват да се  решават исковете 
и проблемите на българите в Босиле-
градско.

„За Демократична България в след-
ващия парламент интересите, правата и 
очакванията на нашите сънародници в 
чужбина и по-специално в Р. Сърбия ще 
бъдат приоритет”, каза Иванов и добави, 
че ако Демократична България стане 
част от новото правителство, ще настоява 
за по-сериозна връзка с българите зад 
граница, както чрез Парламентарната 
комисия за българите в чужбина, така и 
чрез другите държавни институции.

П.Л.Р.

ОУ „Георги Димитров” в 
Босилеград отбеляза Деня на 
народните будители
Босилеградското основно училище и 

тази година отбеляза 1-ви ноември 
-  Деня на народните будители, общобъ-
лгарският празник, ознаменуващ делото 
на българските просветители, книжов-
ници и революционери - будители 
на възраждащия се национален дух и 
стремеж към образование и книжовност. 

Поради пандемията от ковид-19 този 
път изостанаха масови културни меро-
приятия.

В централното фоайе бе поставено 
пано със снимки на известни български 
революционери, възрожденци, поети 

и писатели, както и стихотворения 
и откъси от произведения на Христо 
Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов, 
Петко Славейков, Любен Каравелов..., и 
ученически есета, посветени на народ-
ните будители. Бе организирана и малка 
културна програма, в рамките на която 
ученици декламираха стихотворения на 
известни български поети. 

За великото дело и значението на 
народните будители бяха изнасяни и 
лекции в часовете по български език.

П.Л.Р.
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Гимназията в Босилеград 
отбеляза 80-годишния си 
юбилей
Босилеградската гимназия на 5 

ноември отбеляза 80 години от съще-
ствуването си. При стриктно спазване 
на противоепидемичните мерки в 
централния хол на училището бе орга-
низирана скромна церемония, на която 
присъстваха малък брой ученици и 
учители, кметът Владимир Захариев, 
председателят Националния съвет на 
българското национално малцинство в 
Сърбия Стефан Стойков, директорът на 
ОУ „Георги Димитров“ Методи Чипев, 
директорът на Центъра за култура 
Воислав Божилов и представители на 
местните медии.

Присъстващите най-напред привет-
ства директорът на Гимназията 
Владимир Григоров, който поздрави 
всички ученици и преподаватели с 
юбилея и посочи, че през 80-те години 

на същесвуването си Гимназията е дала 
стотици изтъкнати лекари, професори, 
инженери и редица други изявени 
специалисти от различни области. 
„Днес нашата Гимназия разполага със 
съвременно оборудване за качествено 
образование на учениците. В момента в 
училището се учат 170 ученици, а общия 
брой на преподавателите и помощния 
персонал е 30”, изтъкна той.

Григоров представи и монографията 
„80 години на Гимназията в Босиле-
град“, която училището издаде по повод 
юбилея. Той запозна присъстващите 
със съдържанието на монографията и 
посочи, че в момента изданието е печа-
тано на сръбски език, а наскоро ще бъде 
представено и издание на български 
език. „В монографията са включени 
всички исторически факти за учили-

щето, както и успехите и постиженията 
на учениците и учителите от 1941 г. 
до 2021 г.”, изтъкна той и подчерта, 
че в книгата са включени и данни от 
първата монография на босилеградската 
гимназия, чийто автор е Александър 
Йовчев Младенов. Новата монография 
е издадена с финансова подкрепа на 
Община Босилеград.  

В обръщението си кметът Владимир 
Захариев честити юбилея на всички 
настоящи и бивши ученици и препода-
ватели от свое име и от името на мини-
стъра на образованието на Република 
Сърбия Бранко Ружич, като подчерта, че 
се очаква той наскоро да посети Гимна-
зията и основното училище в Босиле-
град. Захариев заяви и това, че общината 
и Националният съвет са стартирали 
инициатива за връщане на оригинал-
ното име на Гимназията, основана през 
1941 година под името „Княгиня Мария 
Луиза“,  дъщерята на българския цар 
Борис III. Той посочи, че общината 
редовно подкрепя финансово всички 
дейности на Гимназията, а така ще 
остане и занапред. 

Председателят на Националния 
съвет Стефан Стойков също поздрави 

присъстващите с юбилея и подчерта, че 
Националният съвет има изключително 
сътрудничество с Гимназията и с всички 
образователни институции на българ-
ското национално малцинство и че това 
е начина, по който ще продължи и в 
бъдеще.

В рамките на мероприятието бяха 
връчени и награди на най-успешните 
ученици, спечелени от участията им в 
литературните конкурси по български 
и сръбски език и конкурса за рисунки, 
които Гимназията организира по повод 
юбилея.

Конкурс за есе на български език:
1 награда - Миляна Василев, 2 - 

Миляна Николов и 3 - Саня Николов.
Конкурс за есе на сръбски език:
1 място - Миляна Николов, 2 - Саня 

Николов и 3 - Ева Цветков.
Конкурс за рисунка:
Ученици от I и II клас:
I място - Ивана Васев, 2 -  Драгана 

Гонев и 3 - Давид Рангелов.
Конкурс за рисунка:
Ученици от III и IV клас:
1 място - Бояна Зарев. 

П.Л.Р.

Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември - Ден на народните будители

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,

от името на учителите и учениците  на 
Oсновното училище „Георги Димитров“ 
поздравяваме Ви по повод 1-ви ноември 
- Деня на народните будители!

На тази дата възпитаниците на 
нашето училище изразяват почитта си 
към делото на онези достойни българи, 
които разпалиха първите искри на 
знанието в дълголетния безкнижен мрак 
и работеха всеотдайно за просветата на 
нашия народ. Прекланяме се пред тези, 
които ревностно съхраняваха народното 
самосъзнание. Нашето историческо 
минало изобилства от изявени личности, 
които с гордост можем да наречем буди-
тели на нацията. С тяхна помощ запа-
зихме вярата в непреходните ценности, 
в морала и добродетелите, които са ни 
съхранили през вековете.

Изразяваме дълбокото си уважение 
към днешните хиляди просветни и 
научни дейци, преподаватели и учители, 
радеещи за българското слово и дух. 
Сигурни сме, че и занапред те ще продъ-
лжават с чувство на отговорност да изпъ-
лняват мисията си, ще бъдат достойни 
и горди наследници на завещаното от 
нашите предци, ще възпитават младите 
в любов към знанието и книжнината.

Специален поздрав изпращаме от 
двора на 189-годишната черква "Света 
Троица" в с. Извор, където някога бе 
първото Килийно училище. През 19 век 
селото е било просветен център на бълга-
рите в Кюстендилските покрайнини, 

известни като Краището. Точно тук, през 
далечната 1832 година, започва просве-
щението на Босилеградско с изгражда-
нето на това Килийно училище и със 
строежа на тази църква... Именно тук е 
коренът на просветата на Краището...

Днес всеки от нас носи в сърцето си 
поне един завет на Ботев, Вазов, Кара-
велов… Във всяко селище и сред всяка 
българска общност, общонационалния 
празник е преди всичко свой и към 
великите имена посочени по-горе, 
се нареждат родените в босилеград-
ския край будители народни, а това 
са: Йордан Захариев от Босилеград - 
географ и етнограф, Емануил Попдими-
тров от с. Груинци - поет, литератор и 
обществен деец.

Личната и всенародна признателност 
към тези славни герои са ни съхранили 
като народ, който може да се гордее с 
вековната си история, със славна култура 
и високи постижения в областта на 
науката.

1-ви ноември е денят, в който се обръ-
щаме и към новите будители - тези, 
които ще събудят  любопитство към 
познанието и книгите, към идеалите за 
свобода и справедливост.

Пожелаваме Ви здраве и много нови 
успехи по пътя на образованието и 
просветата.

Честит празник!
С уважение

ОУ „ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“
Босилеград

Заедно с поздравителното писмо 
ОУ „Георги Димитров” в Босилеград 
е подготвило и видеоклип, посветен 
на Празника на народните будители, 
като част от проекта „Роден език и 
култура”, който училището реализира 
по Програма на Министерството на 
образованието и науката на Република 
България.  

П.Л.Р.

Поздравителното писмо е отправено 
до Националния съвет на българското 
малцинство в Сърбия, Министерството 
на образованието и науката на Репу-
блика България, Гимназията в Босиле-
град, ОУ „Христо Ботев” и Гимназията 
„Св. св. Кирил и Методий” в Цариброд, 
основните училища в Звонци, Божица 
и Клисура, Посолството на Р България 
в Белград, Генералното консулство на Р 
България в Ниш и др. 
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С редица чествания в София бе отбелязана достолепна годишнина

700 години от успението на 
св. крал Стефан Милутин

За да бъде отбелязана достойно 
паметта на св. крал Стефан Милутин, 

както и забележителната годишнина 
– седем столетия от неговото успение, 
с благословението на Негово Светей-
шество Софийския митрополит и 
Български патриарх Неофит, Софийска 
света митрополия, посолството на Р 
Сърбия в София и митрополитския 
катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ в 
София бе организирана специална чети-
ридневна програма. Сръбската право-
славна църква празника отбелязва днес, а 
Българската на 30 октомври.

На 27 октомври с посрещане и осве-
щаване на икона на св. крал Стефан 
Милутин бе дадено началото на търже-
ствата по повод 700 години от успението 
на св. Крал. От двора на Софийска света 
митрополия до митрополитски храм 
„Св. вмчца Неделя“, с литийно шествие 
бе пренесена донесената от Сърбия 
икона на св. крал Стефан Милутин, 
която бе подарена на храма от вярващи 
християни от Сърбия. Иконата пренесе 
и оглави шествието и освещаването й 

Негово Преосвещенство Белоградчишки 
епископ Поликарп, викарий на Софий-
ския митрополит. На молитвеното 
тържество присъстваха много свеще-
нослужители от София, както и верен 
народ. Присъства и Негово Превъзходи-
телство г-н Желко Йович, посланик на Р 
Сърбия в София.

След освещаването на иконата и 
молитвеното възношение, епископ 
Поликарп поздрави всички от името на 
Негово Светейшество патриарх Неофит 
и обяви началото на тържествата по 
повод 700 години от успението на св. 
крал Стефан Милутин. Той благодари 
на дарителите и благоукрасителите на 
иконата за този скъп дар за митропо-
литския храм, който остава като свиде-
телство за годишнината, както и за 
утвърждаване на двата съседни народа 
в мира, разбирателството и Христовата 
любов.

Иконата ще остане в храма за вечни 
времена.

Вечерта на 28 октомври, с благослове-
нието на Негово Светейшество патриарх 

Неофит в храма „Св. Неделя“, наричан 
от софиянци „Св. Крал“, се състоя 
концерт на църковни песнопения в чест 
на годишнината. Те бяха изпълнени от 
Мъжкия хор при храма, с ръководител 
и главен диригент проф. д-р протопсалт 
Мирослав Попсавов. Покрай високите 
гости - представители на БПЦ, на Руската 
православна църква в България и множе-
ство миряни, на празничния концерт 
присъства и посланикът Желко Йович, 
придружен от служители на посол-
ството.

На 30 октомври Българската право-
славна църква чества паметта на св. 
крал Стефан Милутин. От 550 години 
мощите на сръбския крал-светец се 
покоят в столичния катедрален храм, 
който чества този ден като втори храмов 
празник. По традиция на 29 октомври, 
ден преди празника, в храма „Св. вмчца 
Неделя“ бе отслужена архиерейска 
св. Литургия с преобличане тялото на 
св. Крал. Богослужбата бе възглавена 
от епископ Поликарп. Покрай храмо-
вото духовенство и множество свеще-
нослужители от Софийска епархия в 
съслужението участва и игуменът на 
Погановския манастир „Св. Йоан Бого-
слов“ отец Мардарий. Посланик Йович 
присъства и на празничната богослужба, 

а бяха дошли и хора от Сърбия, обаче 
в много по-малък брой от предиш-
ните години. Службата бе уважена и 
от Нейно Превъзходителство Елеонора 
Валентиновна Митрофанова, посланик 
на Русия в България. В края на Литур-
гията епископ Поликарп се обърна към 
вярващия народ, изпълнил катедралния 
храм, и прочете празничното слово на 
патриарх Неофит, с което той поздра-
вява и благословя верните Христови чеда. 
В него се казва:

"Отбелязването на годишнината 
от успението на свети крал Стефан е 
възможност за всички нас не само да 
почетем в единомислие неговата личност 
и неговото свято дело, но и да прежи-
веем радостта от взаимното общение във 
вярата, да се укрепим и утешим в молит-
вения спомен за благоверния праведник 
и още веднъж да благодарим на Бога за 
това, че е дарувал на православните ни 

народи такива владетели. Към святост в 
Църквата Христова е призван всеки, в нея 
всеки чува Божия повик и повелята към 
съвършенството, независимо от мястото, 
което му е отредено в обществото, или от 
висотата на заеманата в него позиция. И 
това е един особено важен урок за всеки 
от нас. Всички ние, които сме приели 
светото Кръщение – за опрощаване на 
греховете и обновяване на живота ни, 
сме еднакво призвани съвършенство 
и святост." В края на обръщението си 
патриархът наставлява:

"Да пазим православната си иден-
тичност и нашето православно братско 
единство, защото само по този начин ще 
успеем да побеждаваме изкушенията и 
изпитанията на света, в който живеем 
днес. Свято да пазим заветите на нашите 
свети предци, които са ни възпитавали и 
утвърждавали в единствено спасителната 
православна вяра, и да не се отклоняваме 
от нея нито наляво, нито надясно, за да 
бъдем с живота и делата си радост за 
тях – достойни за величието им наслед-
ници и приемници на техните боголю-
биви дела. По молитвите на Пресветата 
наша Владичица Богородица, на светия 
крал Стефан Милутин и на всички Свои 
дивни угодници, Господ Бог да милва и 
спасява всички нас!"

След Литургията започна чинът на 
тържествено преобличане на мощите. 
Застанали край раката с мощите на св. 
Крал, духовенството пееше канона на 
светеца. Раката бе отворена и след като 
свещенството благоговейно ги целуна, те 
бяха внесени тържествено в светия олтар. 
Мощите бяха поставени върху светия 
престол, за да се извърши преоблича-
нето и почистването им. 

След като бе сложена нова риза и 
одежди, издигнати високо над главите, 
преоблечени в бели златно-везани 
одежди, светите мощи бяха поставени в 
рака, която бе понесена от духовниците  
в литийно шествие.

За първи път тази година, с благосло-
вениeто на Софийския митрополит и 
Български патриарх Неофит бе напра-
вено литийно шествие с мощите на св. 
Крал Стефан Милутин по софийските 
улици.
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С тържествено слово епископ Поли-

карп поздрави всички български и 
сръбски духовници, всички гости, дошли 
от Сърбия и софиянци от името на 
патриарх Неофит и преподаде патриар-
шеския му благослов.

"За първи път бе извършено литийно 
шествие с тялото на светеца около храма, 
за да може той да благослови този град, 
неговите жители и гости, за да даде 
избавление на всички от всяко зло. Нека 
с отворени сърца и души отбележим 700 
години от Успението на св. Крал Стефан 
Милутин и да запазим дивен спомен 
от този  исторически момент! Нека с 
благолепие, с радост и с вдъхновение 
винаги да пристъпваме към неговите св. 
мощи и чрез неговите молитви Бог да 
ни подкрепя и благославя! Св. Крал ни 
обединява и ни кара да знаем, това че не 
сме само съседни народи, но и  братя в 
името Христово. Нека това тържество 
бъде една стъпка за утвърждаване на 
мира и любовта между двата ни народа, 
за да просперираме заедно в името 
Господне!" 

Одеждите, престояли една година 
върху мощите на светеца, по традиция 
на този ден се връчват на храм или 
обител на Сръбската православна 
църква. Този път епископ Поликарп, с 
благословението на патриарх Неофит 
предаде дрехите на св. крал Стефан 
Милутин за благословение на предста-
вител на манастира "Успение на св. Бого-
родица", в Грачаница в Косово - това е 
последният манастир, съграден от светия 
Крал.

В края на Литургията, като подчерта 
небесната и благословена закрила на 
българския род от свети Крал Стефан, 
викарният епископ отбеляза неговото 
добротворство и милосърдие, което 
трябва да е пример за нас. Той подчерта, 
че отбелязваме една скъпа и достойна 
годишнина – 700 години от неговото 
успение и 550 години от идването на 
светите му мощи в  София. „Светостта 
няма граници и националност, защото 
всички в Христа едно сме. Затова и църк-
вата ни е вселенска, затова почитаме и 
всички светии, просияли в Христовата 
вяра и от всички тях черпим  пример, 
достойнство и вдъхновение. Почитаме 
сръбски крал, но той е пример за всички 
управници. Той,  от висотата на своя 
държавнически пост, помагаше според 
силите си на всички, и не му пречеше да 
бъде изряден пред Бога. Той се потруди 
не само за своето спасение, но се потруди 
и за спасението на мнозина. 

Днес той ни говори със своя живот, 
чрез своите нетленни свети мощи и ни 
увещава: всеки от висотата на своето 
служение, на което се намира, да има 
силна вяра в Бога и да се стреми да има 
благочестив, богоугоден християнски 
живот.“ – каза още владиката. 

Нека заключим с думите, с които и 
епископ Поликарп завърши словото 
си: „Да се украсим с любовта, да се 
усъвършенстваме в милосърдието и 
човечността, да се украсим с камъните 
на смирението и кротостта и така да се 
увенчаем с нетленния Христов венец…. 
С тези духовни знаци, които Бог ни дава, 
да оценим всичко, което имаме и ни е 
предоставено. Да живеем пълноценно 
в общение, единение, мир, единство и 
любов!“

Подготви Д. Христова

Помощник-министърът Александра Чамагич посети 
Цариброд 

Разговаряно за 
демографските проблеми 
Помощник-министърът за грижи за 

семейството и демографията Алек-
сандра Чамагич тези дни посети Община 
Цариброд. Разговаря с кмета Владица 
Димитров и сътрудниците му по темата 
за демографските проблеми в общината 
и Сърбия като цяло. 

В изявлението си за медиите след 
разговора Чамагич изтъкна, че относно 
демографските параметри в Сърбия 
„бройките никога не са били по-лоши, 

макар че държавата никога по-рано 
отколкото днес не е влагала по-голям 
труд с цел ситуацията да се промени”. 
Добави още, че посещенията й на 
малките общини в Сърбия би трябвало 
да помогнат да се стигне до адекватни 
изводи относно посоката, в която зана-
пред трябва да се действа по въпроса. 
Чамагич сподели размишлението си, че 
в бъдеще вниманието може би повече 
трябва да се фокусира върху жените, 

които живеят в малките среди, за да би 
им се показало, че със самия факт на 
раждане на дете са сторили нещо добро 
и за себе си, и за държавата.  

Кметът Димитров сподели, че Цари-
бродско години наред има отрицателно 
съотношение между броя на починалите 
и броя на родените деца и констатира, 
че в общината е налице голям отлив на 
населението, докато прилив почти и не 
съществува. 

Сподели надеждата си, че в скоро 
бъдеще от министерството, в което 
работи гостенката му, ще се получат 
определени параметри, от които поне 
ще стане ясно в коя посока вървят 
нещата по въпроса за демографията. 

Б. Димитров

Босилеград

Асфалтиран площадът в 
центъра на града
Тези дни бе асфалтиран площадът 

пред Пощата, около паметника на 
Васил Левски и входа на данъчната адми-
нистрация в Босилеград.

Кметът Владимир Захариев казва, 
че е сложена асфалтова настилка на 
около 400 квадратни метра и че рабо-
тите са финансирани изцяло от общин-
ската хазна. Изпълнител на проекта бе 
Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища, което предварително 

извърши и подготвителните работи, 
като свали старата бетонова настилка и 
подготви тампона за слагане на асфалта. 

Захариев посочи, че ще се извърши 
и ремонт на детската площадка пред 
Пощата, а след  това ще бъде органи-
зирано и официалното откриване на 
обновената Поща, на което ще присъства 
и Зоран Джорджевич, изпълняващ 
длъжността директор на публичното 
предприятие „Пощата на Сърбия”. В 

обновения обект на Пощата ще бъдат 
открити нови гишета на „Пощенската 
спестовна каса”, „Застрахователното 
дружество Дунав” и „Телеком Сърбия”, а 
ще бъде поставен и банкомат на „Пощен-
ската спестовна каса”.

По думите на кмета общината ще 
продължи и догодина уреждането 
на централната градска улица, като е 
планирано да се построят нови тротоари 
от паметника на Апостола до „държав-
ната аптека”.  

В Босилеград в момента се попълват 
с асфалт и всички дупки на пътните 
платна на улиците в града и село Райчи-
ловци. 

П.Л.Р.
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На фестивала ИНТЕРФЕР 

„Златна Ника – Богиня на 
победата” за Ваня Миялкова 
На 26-ия Международен фестивал на 

репортажа и медиите ИНТЕРФЕР, 
който неотдавна се проведе в Белград, 
журналистиката на „Телевизия Пирот” 
Ваня Миялкова спечели пръво място и 
статуетката „Златна Ника – Богиня на 
победата” за телевизионния си репортаж 
под название „Мумул – раждане на изку-
ството”. Тя е сценарист и режисьор на 
репортажа, който е продукция на „Теле-
визия Пирот”. 

Получател на Гран прито бе световно-
известният режисьор Емир Кустурица 
за репортажа си „Секс, спорт и вяра във 
вечното настояще”, който е продукция 
на редакцията „Спутник”. Получател на 
наградата „Златна Ника” за съвкупната 
си досегашна трудова кариера и приноса 
му към репортажа бе журналистът, 
писател и поет Перо Зубац. 

За състезателските категории за теле-
визионни, вестникарски, радио, фото 
и обществено-отговорни репортажи за 
тазгодишното издание на ИНТЕРФЕР 
бяха изпратени над 200 творби от 
Сърбия, Черна гора, Република Сръбска, 
Холандия, Италия, Швеция, Сирия, 
Ливан и други страни. 

Репортажът на Ваня Миялкова 
„Мумул – раждането на изкуството” е 
посветен на някогашната журналистка и 
директор на „Телевизия Пирот” Драгица 
Павлов Кръстич, която почина през 2013 
г. на 55-годишна възраст. Потеклото 
й е от пиротското село Власи, в което 
мнозина от жителите са българи по 
националност. 

Тематиката на репортажа се върти 
около идеята на група хора на изку-
ството по потекло от селото - в няко-
гашната сграда на основното училище, 
в което от години не се учат деца, да се 
открие АРТ Център. Идеята задвижил 
скулпторът Зоран Мойсилов, който 
от десетилетия живее в САЩ, но от 
време на време (предимно през летните 
месеци) се завръща в родното си село. В 
него се старае да създаде скулптури, но 
има проблем как да ги запази, предвид, 
че са на открито. В Ерма (която протича 
край с. Власи) и големите камъни, които 
са в коритото й, преди известно време 
бил създал скулптури, като около камъ-
ните обтягал големи железни вериги. 
Заминал за САЩ, а когато след известно 
време се завърнал в селото си вери-
гите (фактически и скулпурите) вече ги 
нямало – откраднали ги хора, които се 
занимават със събиране на железария. 
Скулптури след това правил с помощта 
на стари дъбове. Заминал за САЩ, а 
когато след известно време се завърнал, 

забелязал, че и те изчезнали, тъй като 
хора взимали творбите му от дърво, за 
да варят ракия. Мойсилов в репортажа 
заявява: „Когато се завърнах в САЩ, 
на приятелите ми разказвах, че моите 
творби от спиритуалното се превърнали 
в спиртното.” 

В творбата на Миялкова се появяват 
още изтъкнати ходожници по потекло от 
с. Власи – Александра Ангелова, оперна 
певица в Народния театър в Белград, 
Небойша Бугарски, виолончелист от 
Швейцария и др. 

Впечатли приказката на един от обра-
зите в репортажа, отнасяща се до посе-
щението на известния сръбски художник 
(починал преди няколко месеца) Милош 
Шобаич на с. Власи. Той дошъл със 
съпругата си, която по националност 
е перуанка. Тя възкликнала: „Отъкъде 
пък Мачу Пикчу тук!?!”, намеквайки на 
огромната прилика между планината на 
древните инки и планината (или хълма?) 
Мумул, надвиснал над с. Власи. 

От текста, който за медията си ФАР 
неотдавна написа царибродският 
журналист Петър Виденов, научихме, че 
авторът на репортажа „Мумул – раждане 
на изкуството” Ваня Миялкова неотдавна 
е получила и признание от Нацио-
налния алианс за местно икономическо 
развитие (НАЛЕД) за професионално 
практикуване на журналистическата 
професия и заякване на съзнанието за 
значението на защитата на жизнената 
среда в категорията журналист на местна 
медия. 

На читателите на вестника ни 
препоръчваме задължително да 
погледнат репортажа в Интернет. 

Що се отнася до идеята за откриване 
на АРТ Център в сградата на бившето 
основно училище, бихме се радвали, 
когато тя някога би видяла бяло видело. 
Репортаж за това със сигурност няма да 
изостане във вестника ни. 

Както вече напомнихме, в с. Власи (ако 
това изобщо днес е и важно?) мнозина 
от жителите винаги са били българи 
по националност. Референдум в селото 
е имало  през 50-те години на миналия 
век и тогавашните жители се определе-
лили да се включат в тогавашна община, 
а сега Град Пирот, което е и разбираемо, 
предвид, че става дума за няколкократно 
по-голяма среда от Царибродската. В 
селото днес живеят може би 20-30 посто-
янни жители. Естествено, предимно 
възрастни хора. 

Б. Димитров 

Правителството прие 
постановление за 
прилагане на covid 
сертификати 
На заседанието на правителството на 

Република Сърбия, което се проведе 
миналата седмица, беше прието ново 
постановление за прилагане на covid 
сертификати. От понеделник серти-
фикатът важи от 20 часа в ресторан-
тите, казината, игралните клубове и 
други заведения, където се организират 
хазартни игри. Въз основа на същото 
постановление работното време на тези 
обекти вече не е ограничено.

Цифровият зелен сертификат може да 
бъде получен по електронна поща чрез 
eУправлениe, както и в най-близката 
пощенска станция. Сертификатът трябва 
да съдържа поне едно от следните неща:

• Доказателство за получена втора 
или трета доза ваксина срещу covid 19, 
което потвърждава, че ваксинацията не е 
по-стара от 210 дни,

• Отрицателен PCR тест  не по-стар от 
72 часа,

• Отрицателен тест за антиген не 
по-стар от 48 часа,

• Доказателство за преболедуван covid 
19 през предишните 7 месеца,

• Положителен тест за антитела (IgG), 
не по-стар от три месеца, направен в 
държавна лаборатория. 

Цифров зелен сертификат можете да 
имате в телефона си или да го отпечатате 

на хартия, а той ще бъде проверяван чрез 
сканиране на уникален QR код.

Целта на въвеждането на сертификата 
е изключително да защити здравето на 
всички жители на Република Сърбия, 
а не гражданите да се глобяват. Затова 
правителството се надява гражданите 
и собствениците на заведенията да се 
държат отговорно, като се има предвид, 
че контролът ще бъде допълнително 
засилен.

„Правителството на Република 
Сърбия се надява, че процентът на вакси-
нация в нашата страна ще се увеличи 
още повече, като се има предвид, че 
масовата ваксинация е единственият 
начин да се победи пандемията от коро-
навируса. Ако тези мерки не дадат очак-
ваните резултати, правителството ще 
засили съществуващите и ще въведе нови 
противоепидемични мерки“, се казва в 
съобщението.

В Сърбия се предлагат 4 вида ваксини 
- "Синофарм", "Спутник", "Пфайзер" 
и "Астра-Зенека". Тези дни започва 
и имунизация с ваксината на произ-
водителя "Модерна". Ваксинацията е 
възможна на всички пунктове за вакси-
нация и в здравните центрове всеки ден, 
включително и през почивните дни. 

П.Л.Р.

Фотооко 

Камион в каньон и 
шофьор късметлия 
Тези дни се случи пътно произше-

ствие, в което за щастие никой не 
загина. Камион, който карал дърва за 
огрев от с. Петачинци до Цариброд, 
минавал по регионалния път през 
дефилето на Ерма и отведнъж, поне 

така по-късно разказал шофьора на 
камиона пред приятелите си, част от 
асфалтовия път започнал да „потъва”. 
Камионът се „стъркалял” в реката „да си 
вземе един душ”, но най-важното било, 
че шофьорът се измъкнал само с леки 
телесни наранявания. 

Не успяхме да узнаем името на 
шофьора, а само разбрахме това, че 
работи за фирмата „Ниджа транс” от 
царибродското крайградско село Белеш, 
чийто собственик е Никола Наков. 

Както и да е, важното е, че водачът на 
превозното средство е добре. Оказало се, 
че е истински късметлия! А пътя...? Ех, 
път ще се направи, стига да не се е стиг-
нало до човешки жертви. 

Б. Димитров 

Подобряване на 
преподавателските практики
Марян Миланов, за който в нашия 

вестник писахме, когато получи 
награда и бе избран за един от най-до-
брите преподаватели в Сърбия, продъ-
лжава с успехите. Тези дни той сподели 
с нас още една радост - неговото пред-
ставление „Реалността на виртуалната 
реалност - пътуване по целия свят от 
класната стая“ е избрано за презентация 
на XXXV Събор на учители на Сърбия, 

който се провежда под мотото „Подо-
бряване на преподавателската практика 
чрез обмяна на професионален опит“. 
Избраните за представяне творби ще 
бъдат презентирани на тази традици-
онна среща, която ще се проведе онлайн 
в събота, 27 ноември.

С.Дж.
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НОВИНИ
Разговор с председателя на Сдружението на пенсионерите в 
Цариброд Милия Мердович 

Не е лесно да се бъде 
начело на организацията 

* Уважаеми господин Мердович, в 
самото начало на разговора ни нека 
да ви благодарим, че се съгласихте да 
бъдете събеседник на вестника ни. Вече 
няколко месеца се намирате начело на 
вероятно най-масовата организация в 
Царибродска община – Сдружението 
на пенсионерите. Какви бяха първите 
Ви впечатления? И, нека да бъдем още 
по-конкретни, трудно ли е да се бъде 
лидер на една такава организация? 

- На изборното заседание на Сдруже-
нието на пенсионерите, което се проведе 
в края на април т. г., бях избран за пред-
седател на, както и сами забелязахте, 
най-масовата обществена организация 
в общината, чиято основна дейност е 
с хуманитарен оттенък – оказване на 
най-различна помощ, както на члено-
вете на организацията, така и на всички 
пенсионери на територията на общи-
ната. 

Да се бъде начело на най-масовата 
организация в една такава среда, в която 
жизненият стандарт е на много ниско 
ниво и в която огромно мнозинство 
от членовете на нашата организация 
получават минимални пенсии, както 
и пенсии, които са под минималното 
ниво (а такива ги има около 900) съвсем 
не е лесно. Как да се отговори на вашия 
въпрос при наличието на една такава 
ситуация, освен да се каже, че да се бъде 
начело на една организация, каквато е 

нашата, е твърде незавидно и, бих казал, 
дори и непопулярно. Сдружението 
се финансира предимно от собствени 
приходи, както и малката помощ, която 
идва от местното самоуправление и 
други донори, каквито са застрахова-
телната компания „Дунав” и Фонда на 
ПИО. Но това все пак са скромни сред-
ства и са предназначени за предвари-
телно определени цели. Ние, хората 
от ръководството на организацията, 
често пъти си поставяме въпроса къде 
да насочим скромните средства, с които 
разполагаме, съответно – по какъв начин 
на пенсионерите в общината да окажем 
каквато и да било материална подкрепа. 

* Колко членове има организацията. 
Тук мислим предимно на членовете, 
които проявяват по-усилена дейност и 
които редовно внасят средства за член-
ския внос. 

- В момента в сдружението имаме 
около 450 члена. На тях настояваме да 
помогнем, подготвяйки им пакети с 
най-основни хранителни стоки, които 
могат да издължават на три месечни 
вноски. Организираме безплатни 
екскурзии, даваме парични заеми за 
купуване на лекарства, подготвяне на 
зимнина и други продоволствия, които 
след това се връщат в продължение на 
няколко месеца без лихва. Що се отнася 
до екскурзиите, нека да отбележа, че 
през последно време ги организираме 

по-рядко, съответно съобразяваме се с 
актуалната епидемологична ситуация. 

* Свидетели сме, че досега, т.е. по 
време на Вашия кратък мандат, бе 
сторено много относно уреждането на 
клуба на сдружението в града. Можете 
ли да ни припомните и за други 
дейности, за които преценявате, че си 
струва да се набележат в този разговор? 

- Да, през този относително кратък 
период от време, благодарение 
предимно на доброволния труд на 
членовете на Изпълнителния съвет на 
сдружението, създадохме, мога съвсем 
спокойно да заключа, отлични условия 
за престой на пенсионерите в клуба. 
С други думи казано помещенията на 
клуба са ремонтирани напълно, включи-
телно и работните помещения. В осъще-
ствяването на тази цел ни помогнаха 
органи на местното самоуправление, 
като отпуснаха средства за купуване на 
строителните материали. Понастоящем 
полагаме усилия, целенасочени към 
оборудването на клубовете на пенсионе-
рите в местните организации на сдру-
жението в селата Желюша, Лукавица, 
Белеш и Трънски Одоровци. 

* До каква степен, г-н Мердович, 
епидемиологичната ситуация препят-
ства реализирането на програмата за 
дейности на сдружението? 

- Вече напомних, че кризата с корона-
вируса повлия върху организирането на 
екскурзиите. Програмата за дейности 
в онази част, която се отнася до орга-
низиране на по-масови мероприятия, 
също не бе реализирана докрай. Сред 
тях бе и международната олимпиада 
на хора от третата възраст, която сдру-
жението ни в сътрудничество със СТЦ 
„Цариброд” трябваше да организира в 
града, но... Остава да се надяваме, че след 

като кризата постихне, ще продължим 
с дейностите си с темпото, което пред-
варително определихме със съответни 
документи. 

Нека да отбележа в този разговор 
новината, че в края на този месец сдру-
жението ще започне разделянето на 
определен брой пакети с хранителни 
стоки на пенсионерите с малки пенсии. 
За отбелязване е и това, че преди 
известно време взехме решение да 
повишим паричната сума, която се дава 
безвъзмездно на членовете на семей-
ството на починал член на организа-
цията ни. 

* Ние, гражданите на Царибродска 
община, Ви познаваме от временните ни 
срещи. Бихте ли набележили по-значи-
телните сведения от биографията Ви? 

- Да. Роден съм в Република Черна 
гора, в гр. Беране, през 1951 г. Там съм 
придобил основно и средно образование. 
В Цариброд живея и работя от 1974 г. 
Женен съм за царибродчанка и с нея 
имаме две деца. До 1984 г. съм работил 
в мебелния завод „Циле”, като шеф на 
производството, а известно време съм 
бил и технически директор. От 1984 до 
2010 г. съм работил като началник на 
Общинския щаб за цивилна защита 
и шеф на Отдела за защита, докато 
трудовия си век съм завършил в Сектора 
за извънредни ситуации към ПУ на МВР 
в Пирот, след което съм се пенсионирал. 

* Г-н Мердович, благодарим Ви за 
разговора. 

- Благодаря и на вас, че проявихте 
интерес за работата на общинското сдру-
жение на пенсионерите. Удовоствието 
беше мое. 

Разговора води: Б. Димитров

Ново лекарство срещу Ковид-19
Министърът на здравеопазването 

на Р Сърбия Златибор Лончар 
съобщи, че експерименталното лекар-
ство за лечение на коронавирус, което е 
разработено от американската компания 
„Pfizer”, скоро трябва да пристигне и в 
Сърбия.

 „Ние сме третата страна в света, която 
подписва договор, съгласува се с „Pfizer“ 
и ще бъдем първите, които разполагат 
с това лекарство, което има 89 процента 
успеваемост за избягване на болнично 
лечение и по-сериозни усложнения“, 
подчерта Лончар пред сръбските медии.

Според компанията „Pfizer” лекар-
ството „Paxlovid” намалява риска от 
хоспитализация и смърт при пациенти, 
чието здраве вече е застрашено, с 89 
процента, показаха клиничните проу-
чвания. Това лекарство блокира ензима, 
необходим на коронавируса за размно-
жаване, и в резултат на това смъртността 

и хоспитализацията намаляват. Лекар-
ството е най-ефективно, когато се приема 
в рамките на пет дни след появата на 
симптомите. В момента ваксините са 
най-мощното оръжие в борбата с коро-
навируса, но учени и лекари по целия 
свят се опитват да обогатят арсенала си.

От началото на пандемията общия 
брой на регистрираните с Ковид19 у нас 
достигна почти 1,2 млн, души. Общият 
брой на починалите възлиза на око 10 
500 души. 

От този понеделник от 20 часа започна 
прилагането на ковид паспорти в кафе-
нета, ресторанти, нощни клубове и 
казина. Валидният сертификат пред-
полага потвърждение на втората или 
третата получена доза ваксина, не 
по-стара от седем месеца. Също така 
се признава отрицателен PCR тест не 
по-стар от 72 часа, отрицателен анти-
генен тест, който е валиден за 48 часа, 
или удостоверение за преболедувана 
корона, което не е по-старо от седем 
месеца. Пропускът за COVID е валиден 
и ако гражданинът има положителен 
тест за антитела (IgG), не по-стар от три 
месеца, който е направен в държавна 
лаборатория.

Епидемиологът Предраг Кон оцени, 
че през следващата седмица може да се 
очаква лек спад в броя на новите паци-
енти с коронавирус. Специалистът 
призова гражданите да се ваксинират, 
тъй като според него това е единственият 
начин за борба с коронавируса.

С. Бойкова

Потвърдените случаи в България 
почти 650 хил.

От началото на пандемията общия 
брой на потвърдените случаи с Ковид-
19  в България  достигна почти 650 
хил. души. Общият брой на почина-
лите в страната е над 25 000  души. 
Според Националната информаци-
онна система на България хората със 
завършен ваксинационен цикъл са над 
1,5 милина души. Почи 28 000 души са с 
поставена бустерна доза ваксина. 

Любопитно:

Босилеградчанката Анка Треперска 
помпозно отпразнува 70-ия си рожден ден 
Босилеградчанката Анка Дойчинова 

Треперска на 7 ноември помпозно 
отпразнува 70-ия си рожден ден. 
Придружавана от духов оркестър и 
най-близките си тя най-напред проде-
филира по градските улици, след което 
тъжеството продължи в местния хотел 
„Дукат”. 

Анка разказва, че много обича живота 
и че е голям борец. „20 години живях 
и работих в Германия, а след това 

продължих „борбата” си в Босилеград. 
Преминала съм през много трудности и 
препятствия, а миналата година победих 
и короната, след като бях в болница в 
Крушевац, и затова си направих това 
тържество”, заяви Анка и изтъкна, че 
специално по този повод е дошла и 
дъщерята й от Германия, а имало е и 
много гости от други градове. 

П.Л.Р.
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Изложба в Цариброд 

Анатолий 
Ивакин 
експонира 
платна 
Художествената галерия в Цариброд 

„напълно улучи целта”, като успя да 
доведе руския художник, който от 2015 
г. живее и работи в Белград, Анатолий 
Ивакин (70 г.). 

Той представи няколко десетки платна 
маслена техника, тематиката на които 
главно са селски и градски мотиви в 
различните годишни времена, а най-вече 
зимното. Става дума за реализъм, който 
обикновените хора (без някое особено 
знание от областта на художественото 
изкуство) по принцип и най-много 
обичат да наблюдават. 

Илокин е майстор на сянката. 
Перфектно подбира багрите. Нюансите 
за изобразяване на небето, за която част 
на пейзажите обикновено се казва, че е 
най-трудната за изобразяване, толкова 
са природни, като че ли става дума за 
фотография, а не за картина. Наблюда-
вайки творбите на Ивакин, всеки човек 
вероятно си помисля как хубаво би 
било, когато една или няколко негови 
творби би разкрасявали интериорите в 
собствения му дом. 

Очевидно е, че става дума за извън-
реден талант за изобразителното изку-
ство, макар че не се е учил академично 
за художник, а за професия, която все 
пак малко (или малко повече?) е сродна 
на нея – архитектурата. В резултат на 
това през трудовата си кариера руснакът 
вероятно не е рисувал постоянно, а 
базисната си сила и вдъхновение е насо-
чвал към архитектурните проекти. 
Работил е най-напред като препода-
вател във факултата, в който се е дипло-
мирал - архитектурния в гр. Свердловск. 

След това е практикувал професията 
си като главен архитект за проекти и 
главен архитект на гр. Тоболска. В този 
град е бил и зам.-генерален директор за 
изграждане на петрохимически завод. 
През немалка част от трудовата си 
кариера е бил ръководител на проек-
тирането и изграждането на различни 
комерсиални и промишлени обекти 
в Москва, Санкт Петербург, Тюмен, 
Тоболска и Сургут в сътрудничество 
с канторите на компанията „Братя 
Карич”. В самия край на трудовата 
си кариера е работил като отговорен 
архитект за проекти и зам.-генерален 
директор на предприятието за проекти 
„А. К. Център Проект”, а след това и като 
водещ проектант за обекти в Москва, 
Минск, Ува и Краснодар. 

От 2009 година е с качеството свободен 
художник. Освен масло върху платно 
сътворява и графики. Участвал е в повече 
от 50 художествени пленера в Сърбия 
и чужбина. Отчел е и няколко десетки 
самостоятелни и колективни изложби. 

Трябвало е да участва и в пленера „Пога-
новски манастир”, но имало обстоятел-
ства, които препятствали това. 

На откриването на изложбата му в 

Цариброд говориха кустосът на гале-
рията Лана Джурова и дългогодишният 
приятел на художника Тодор Генчев. 

Б. Димитров 

В Ниш се проведе работна 
среща по изследователски 
проект на големи данни
Към края на миналата седмица в Ниш 

работна среща проведоха ръководи-
телите на изследователския проект на 
големи данни  „Innovations for Big Data in 
a Real World“ (iBIGworld) проф. д-р Деян 
Ранчич от Университета в Ниш и проф. 
д-р Георги Димитров от Университета 
по библиотекознание и информаци-
онни технологии (УниБИТ) в София. На 
срещата бе обсъдено изпълнението на 
проекта до този момент. 

-Особено внимание обърнахме към 
създаването на обучителните материали 
в областта на големите данни, като рамка 
за основа на насоките на Института 
по енергетика и електроника (IEEE) за 
големи данни в машинното обучение, 
подчерта проф. Ранчич.

Проф. Димитров отбеляза, че е в 
постоянен контакт и с другите партньори  
- Университета в Белско-Бяла (Полша) 
и Националния университет на Тарас 

Шевченко в Киев (Украйна) и че инова-
тивните решения ще бъдат подготвени в 
предвидения срок.

С. Бойкова

Почиствайте падналите в 
градината листа

Падналите през есента в градината 
листа трябва да се почистват, защото са 
особено опасни, ако останат върху пави-
рани повърхности, и създават хлъзгав 
слой, когато се намокрят, докато на трев-
ните повърхности засенчват светлината и 

създават грозни кафяви петна,  съветват 
специалистите.

Листата са лош материал за торене, 
защото след намокраяне се превръщат 
в гъста тънкослойна и непроницаема за 
въздуха маса, съдържат яйца на вредни 
насекоми и често са засегнати от гъбични 
заболявания. 

Специалистите са на мнение, че люби-
телите на жълтите, червените и кафя-
вите листа, които  са сред най-красивите 
есенни украси в двора на всяка къща, 
могат да оставят слой от 10 сантиметра 
листа единствено под дърветата и храс-
тите, както и върху изчистените лехи 
за цветя и зеленчуци, за да се образува 
хумус, който ще допринесе за интен-
зивен цъфтеж на растенията през след-
ващата пролет. Това покритие също ще 
предпази растенията от измръзване при 
ниски температури.

С. Бойкова
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Творбите, създадени по 
време на Художествения 
пленер „Сичево”, пред 
нишката публика от 1 до 
10 ноември
В павилиона на нишката крепост, на 

1-ви ноември тържествено бе открита 
изложба на творби, създадени по време 
на тазгодишния художествен пленер 
„Сичево 2020/21“.

Фондът на Галерията за съвременно 
изобразително изкуство е по-богат със 16 
творби, създадени в рамките на пленера. 
Става дума за 7 картини, 8 рисунки и 
видеа, които са експонирани. Изложбата 
включва две свиквания - Арт колония 
Сичово 2020/2021.

По решение на Съвета на мероприя-
тието участници в пленера бяха: Ярмила 
Весович (Белград, Париж), Милован 
Панич (Панчево), Наташа Деянович 
(Ниш), Владимир Станкович (Ниш), 
Никола Джафо (Нови Сад), Ивана 
Ивкович (Белград), Даниела Фулгоси 
(Белград). За съжаление този път заради 

епидемията отсъстваха участници от 
чужбина, а пленерът се проведе онлайн.

Като организатор, GSLU беше задъ-
лжен да предоставя и изпраща матери-
алите за работа, видеоклипове и филми 
за Сичево и околностите му и за да 
насърчи обмяната на опит и артистични 
идеи, организира онлайн включвания и 
разговори на художници и специалисти 
в музея, дискусии за пленерите някога и 
днес, влияние на пандемиите върху бъде-
щето на пленерите.

Виртуалните контакти на специалисти 
в музея и художници бяха възможност 
за поетапно запознаване с работата на 
художниците, излъчваха се на живо в 
социалните мрежи и в youtube канала на 
институцията.

С.Дж.

Културна програма с участие на мигранти от бежанския 
лагер в Босилеград

Танц за всички 
В организация на „Центъра за 

социална интеграция” от Враня 
и Културния център „Босилеград” 
миналата седмица в Голямата зала на 
Културния дом в Босилеград бе изне-
сена културна програма под название 
„Танц за всички“, в която заедно се 
представиха   мигранти от Бежанския 
център в града и танцовите ансамбли 
към Културния център и Спортното 
дружество „Младост”. Публиката имаше 
уникалната възможност да проследи 
изявите на мигрантите, които  предста-
виха няколко традиционни танца и рели-
гиозни обичаи от Иран, а деца от лагера 
рецитираха стихотворения на английски 
и на сръбски език. 

Танцовият ансамбъл към босиле-

градския Културен център, под ръко-
водството на хореографа Саша Радо-
ванов, изпълни хореографията „Боси-
леградско крайище”, а танцьорите от 
СД „Младост” се представиха с „Игри 
от Югоизточна Сърбия”. Програмата 
приключи с общ танц на всички изпъл-
нители по тактовете на традиционната 
иранска музика. 

Целта на проекта „Танц за всички”, 
който се поддържа от Международната 
организация за миграции, е да допри-
несе за положителното въздействие 
върху ежедневието на мигрантите в 
лагера и да създаде условия за по-до-
брата им интеграция с местното насе-
ление.  

П.Л.Р. 

Конкурс за рисунки за календара на EU PRO Plus за 2022 г. 

Твоите идеи, твоето 
бъдеще 
Програмата за развитие EU PRO 

Plus обяви конкурс за рисунки под 
название „Твоите идеи, твоето бъдеще“ 
за гимназисти от 99 градове и общини 
от Шумадия, Западна, Южна и Източна 
Сърбия. Конкурсът е открит до 25 
ноември т. г., а регламентът за избора на 
творбите е достъпен на сайта на Програ-
мата EU PRO Plus.

Учениците и широката публика 
ще могат да гласуват онлайн на сайта 
на Програмата EU PRO Plus и по този 
начин да изберат своите 12 фаворита 
от тесен конкурс от 20 творби, които 
предварително ще бъдат избрани от 
журито. Онлайн гласуването започва 
след приключване на конкурса и ще 
продължи пет дни. Гласът на публиката 
ще участва като пети член на журито, 
като с този вот членовете на журито 
ще направят селекция от 12 най-добри 
творби, които ще бъдат включени в 
календара на EU PRO Plus за 2022 г.

Авторите на 12-те избрани творби ще 
бъдат наградени с лаптопи, таблети и 
мобилни телефони, а училището, което 
се представи като най-успешно в анга-
жираността си и организацията, ще бъде 
наградено с лаптоп и проектор.

Дейностите по програмата EU PRO 
Plus, която допринася за по-баланси-
рано социално-икономическо развитие 
на Сърбия, се подпомага от Европейския 
съюз с 30 милиона евро. Програмата, 
изпълнявана от Министерството на евро-
пейската интеграция, която има за цел 
да допринесе за подобряване на управ-
лението на териториалното развитие, 
икономическия растеж, подобряване на 
социалната инфраструктура и сближава-
нето на 99 единици на местно самоуправ-
ление в два региона: Шумадия и Западна 
Сърбия и Южна и Източна Сърбия. 
Дейностите се извършват от UNOPS.

П.Л.Р.

Босилеград 

Общината и НС дариха 
книги на библиотеката в 
Босилеград
Община Босилеград и Националният 

съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия дариха около 600 
книги на Народната библиотека „Христо 
Ботев” в Босилеград. Дарението връчиха 
кметът Владимир Захариев и председа-
телят на НС Стефан Стойков. 

Става дума за произведения от 
областта на белетристиката, медици-

ната, стихосбирки и други заглавия. Част 
от дарението са и книги на автори от 
Босилеградско - Симеон Костов, изявен 
писател и поет, сатирик, драматург, по 
потекло от Топли Дол, който по насто-
ящем живее в Белград; Саша Арандже-
лович, нашенец от Сурдулица и др. 

П.Л.Р.

21 таблета с интернет 
за ученици от уязвими 
групи
Община Босилеград предостави 21 

таблета с интернет на деца от ОУ 
"Георги Димитров" от уязвими соци-
ални групи с цел успешна реализация на 
дистанционно обучение.

Таблетите на децата и родителите 
връчи кметът Владимир Захариев. Те 
бяха разпределени въз основа на  предва-
рително изготвен списък от училището. 
Дарението е предоставено на деца без 
един или двамата родители, както и на 
социално слаби ученици, каза коорди-
наторът на проекта и член на Общин-
ския съвет в Босилеград Даниел Зарев. 
Той уточни, че в рамките на проекта 
е реализирано онлайн обучение за 30 

преподаватели под название „Обучение 
за планиране, изпълнение и мониторинг 
на мерките за предотвратяване на нама-
ляването броя на ученици“. По време на 
обучението, продължило три седмици, 
преподавателите са усвоили  техники за 
изпращане на учебни материали и кому-
никация с учениците по време на онлайн 
часовете.

Става дума за проект под название 
„Не оставяй никого зад себе си”, който 
нашата община реализира съвместно с 
Постоянната конференция на градовете 
и общините. 

П.Л.Р.
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МОЗАЙКА

Водоравно: 1. Името на тенисиста 
Раонич. 5. Малкото на кокошка. 9. Град в 
Източна Хърватия. 10. Мъжка рожба. 11. 
Съкратеното название на сърбска нефтена 
компания. 14. Латинка Еленкова (иниц.). 
15. 6 и 24 буква. 16. Положителен отговор. 
17. Инициалите на сръбската писателка, 
автор на литературното дело „Писма от 
Норвегия”. 19. Долна част от помещение. 
20. Копа сено. 22. Петър Еленков (иниц.). 
24. Един предлог. 25. Възклицание 
в корида. 26. Песен за възхвала. 27. 
Намотани жици на електрически уред. 33. 
Кон (поет.). 34. Името на артиста Марвин. 
36. Крайпътен хотел. 38. Вид папагал. 40. 
Английски социалист-утопист (Томас). 41. 
Подлепен книжен лист за слагане писма. 
43. Английско женско име. 44. Българско 
женско име. 

О т в е с н о :  1 .  Гр а д  в  М и н е с от а . 
2.  Фамилното име на „Славея от 
Мърчайевци”. 3. Голямо копитно животно с 
рога. 4. Дълго дърво, което се слага напред 
на колски кола. 6. Иван Симов (иниц.). 7. 
Град във Франция. 8.Промишлена отрасъл 
свързана с производство на енергия. 
12. Планина в близост до Куршумлия. 
13. Хищно животно. 16. Река в Русия. 
18. Стол (сръб.). 21. Олгица (гальо.). 23. 
Името на настоящия премиер на Албания 
Рама. 28. Александър Марков (иниц.). 29. 
Възрастно момиче, девойка 30. Името на 
германския футболен специалист Рехагел. 
31. Образец, модел. 32. Коля Лозанов 
(иниц.). 35. Ирландска терористическа 
организация (съкр.) 37. Съюз за изреждане 
на възможности. 38. 1  и 13 буква. 39. 
Съкратеното название на вид руски 
самолети (Антонов). 41. Пламен Лечков 
(иниц.). 42. Река в Австрия.

Гражданският защитник Зоран Пашалич посети Босилеград 

Представен доклад за служебната 
употреба на българския език и 
писмо
Омбудсманът на Р Сърбия Зоран 

Пашалич на 1 ноември - Деня на 
народните будители, посети Босилеград, 
когато в тържествената зала на Културния 
дом бе представен докладът за служебната 
употреба на българския език и писмо.

Заедно с Пашалич на представянето 
присъстваха и съветникът за правата на 
националните малцинства към защит-
ника на гражданите Драгана Вуйков, пред-
ставителката на OEБС в Сърбия Зузана 
Павликова, кметът Владимир Захариев, 
председателят  на Националния съвет на 
българското малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков и др. Чрез Zoom платформа към 
присъстващите се обърна и шефът на 
Мисията на ОЕБС в Р. Сърбия посланик 
Йан Брату.

В обръщението си гражданският 
защитник Зоран Пашалич честити на 
присъстващите празника на Народните 
будители и изтъкна, че институцията, 
която оглавява, винаги е имала изключи-
телно сътрудничество с Националалния 

съвет и Община Босилеград и изтъкна, че 
се надява и занапред да си сътрудничат с 
цел решаването на проблемите и повиша-
ването на правата на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия.   

„Заключението на службата на омбудс-
мана въз основа на предоставените данни 
е, че няма законови и кадрови пречки 
принадлежащите към българското нацио-
нално малцинство да използват родния си 
език в служебна употреба, обаче от друга  
страна може да се каже, че няма голям 
интерес от упражняване на тези права”, 
каза Пашалич. Гражданският защитник 
е на мнение, че Националният съвет, в 
сътрудничество с местните самоуправ-
ления, трябва да проведе информационна 
кампания за популяризиране на правата 
на членовете на българското национално 
малцинство в областта на служебната 
употреба на езика и писмото. „Сърбия е 
мултиетническо общество и принадле-
жащите към националните малцинства 
трябва да бъдат подробно информирани 

за своите права, за да могат да се възпол-
зват от тях”, заяви той.

Кметът Владимир Захариев честити 
Деня на народните будители на всички 
сънародници и запозна омбудсмана 
и присъстващите с условията, които 
Обищна Босилеград предоставя по отно-
шение осъщствяването на правото на 
служебната употреба на българския език 
и писмо и използването на други права 
на българското национално малцинство. 
„Благодарим на държава Сърбия, която 
ни е предоставила възможност във всеки 
клас в основното училище и Гимназията 
да има паралелки, в които обучението 
се провежда на майчин български език. 
Имаме медии на български език, чийто 
основател е НС, зачитаме националната си 
култура, традициите и обичаите”, заяви 
той.  Захариев посочи и че общината вече 
е поставила двуезични табели с назва-
нията на някои населени места и улици, а 
в момента се реализира и проектът, който 
включва слагане на двуезични табели за 
всички населени места и улици в града и 
селата, както и с карти на входа на всяко 
населено място. 

Съветничката на омбудсмана Драгана 
Вуйков запозна присъстващите с доклада 
и подчерта, че е имало изключително 
малко молби, искания и забележки от 
страна на българите в Сърбия по отно-

шение на издаване на документи за лично 
име и записването на фамилното име в 
женски род.

Председателят на НС на българското 
национално малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков най-напред честити Деня на 
народните будители на всички сънарод-
ници и благодари на г-н Пашалич, че е 
посетил Босилеград точно в деня на праз-
ника. Той запозна присъстващите с дейно-
стите на Националния съвет в областта на 
служебната употреба на езика и писмото, 
изтъквайки, че от 2014 г. всички общински 
и държавни институции в Босилеград 
издават двуезични документи - общината, 
съдът, полицията, Здравният дом, учили-
щата, а говори и за дейностите на НС в 
областта на образованието, културата и 
информирането.

„Националният съвет е направил доста 
във всяка от четирите области, в които 
има ингеренции, но винаги има възмож-
ност да се направи повече за подобрение 
на положението на нашето малцинство 
в Сърбия”, заяви Стойков и призова 
всички сънародници активно да се 
включат в преброяването на населението 
и да се запишат като българи, с което ще 
покажем, че ни има много повече в срав-
нение с предишното преброяване, посочи 
той.  

П.Л.Р.

Съставил: Б. Димитров
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СПОРТ

Възпоменание
На 23 ноември се навършват ТРИ ГОДИНИ 

от смъртта на милата ни майка и най-
обичана баба 

Блага Ангелова
учителка по биология и физика

(1941 - 2018) 
Годините минават, а болката и празнината 

са все по-големи.
Мила майко и обичана и любима бабо, 
завинаги ще останеш в нашите сърца!

Благодарим ти за всичко!
Поклон пред светлата ти памет!

Твоите: дъщерята Миряна, зетят Божидар и 
вниучката Милица

На 21 ноември се навършват ПЕТ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия скъп и незабравим брат

БОРИС ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ
професор

роден 1939 г. в село Плоча, живял в Рума
Мили брате,

бързо изминаха пет години, откакто ни напусна, но 
в мислите очакваме да се завърнеш и да изпълниш 

нашите сърца с радост.
Времето минава, а тъгата по теб си остава, защото 

ти с голяма обич и топлина даряваше всички. 
Знаем, че добрите хора никога не умират, а ние 

ще продължим да пазим от забрава прекрасните 
спомени за теб, твоя светъл лик и блага душа.

Гордеем се, че имахме такъв брат, чичо, вуйчо и 
дядо.

Почивай в мир!
От най-близките: братята и сестрите със 

семействата си

„Митровденски пробег 2021” 

Най-добри Алекса Томич 
и Ива Малетич 
В Цариброд се проведе 17-и „Митров-

денски пробег”. Участваха над 100 
състезатели от Кюприя, Зайчар, Ниш, 
Власотинце, Звонски край в Бабуш-
нишко, както и състезатели от града-до-
макин. 

Дистанцията от 1500 метра - от 
градската църква до манастира „Св. 
Димитър” южно от града, при сениорите 
най-бързо избяга националът Алекса 
Томич от Кюприя с резултат 5 минути 
и 42 секунди. При жените първо място 
грабна националът Ива Малетич от 
Зайчар с резултат 6 минути и 46 секунди. 

Проведоха се и осем пробега за 
ученици от основни училища за момчета 
и момичета. Победители в отделните 
категории бяха: Никола Делчев, Данило 

Петрович, Филип Ташков и Гаврило 
Антич (при момчетата); Ана Йованович, 
Милица Миленкович, Милица Пеич и 
Анджела Джукич (при момичетата).

С най-добър резултат от града-до-
макин на състезанието, съответно член 
на местния АК „Балкан”, бе Стефани 
Илиева, която дистанцията избяга за 8 
минути и 41 секунди. 

Промотьор на пробега бе прослову-
тият сръбски и югославски лекоатлет 
Драган Здравкович. 

Проявата организира АК „Балкан” в 
сътрудничество със СТЦ „Цариброд” и 
Спортния съюз Цариброд. Покровител 
бе Община Цариброд. 

А. Марков

ЦАРИБРОД Спортни новини
ФУДБОЛ Зона „Изток“
В рамките на три дни фудболистите 

на „Балкански“ два пъти гостуваха в 
Тимошка крайна. Най-напред на 3 
ноември в отложения мач от 11-ия кръг 
разгромиха „Бродоремонт“ в Кладово 
с 8:1 , a три дни по-късно в 13-ия кръг 
гостуваха в Бор на едноименния отбор и 
загубиха с 4:0.

След 13 изиграни мача царибродските 
футболисти заемат 9. място с 19 точки и 
в следващтия  мач, в предпоследния кръг 
на есенния полусезон, ще гостуват на 
най-стария пиротски фудболен отбор 
„Йединство“.

БАСКЕТБОЛ  -  Първа БЛ  „Изток“ - Гру-
па Б  (5-ти кръг),  БК „Димитровград“  -  БК 
„Ниш“ (Ниш)    92 : 58   (18:15, 20:16, 
28:10, 26:17)

Царибродските баскетболисти, след 
победата в Болевац над „Рътан“, изво-
юваха и втора поредна победа този 

път убедително над винаги неудобноя 
съперник от Ниш. При домакините 
най-резултатни бяха Раденкович с 25 и 
Велко Миланов с 14 точки.

След изиграни 5 мача БК „Дими-
тровград“ е на 5-о място със 7 токи и в 
следващия кръг гостува на стария си 
познайник БК „Яабланица“ в Медведжа.

ТЕНИС НА МАСА  -  Втора лига - Група  А  
(4-ти кръг)  „Цариброд“  -  „Власина“ (Власо-
тинЦе)    4 : 3

Първа историческа победа за цари-
бродските тенисисти във втора лига. 
Най-резултатен при домакините отново 
бе Радослав Котев с две победи, а 
последва го Александър Соколов с една, 
като двамата при играта на двойки изво-
юваха решителната победа. В следва-
щтия 5-ти кръг „Цариброд“ гостува на 
„Лужница“ в Бабушнца.

А. М.

Тенис на маса

„Младост“ заема 
лидерската позиция

След три изиграни кръга в Каче-
ствената лига А1 по тенис на маса 

на Централна Сърбия босилеградска 
„Младост“ продължава да е начело 
в класирането. Възпитаниците на 
треньора Никола Талески през уикенда 
спечелиха като дамакини с 4:1 срещу  
отбора „Антиспин” от Ниш с 4:1. По 
две победи за нашия отбор завоюваха 
Преслав Пиперов и Илия Воденичаров.

„Надяваме се да спечелим и следва-

щите два мача, които ни очакват до края 
на полусезона и да си осигурим първото 
място и титлата есенен шампион“, каза 
треньорът на СТК „Младост“ Никола 
Талески. 

В следващия кръг „Младост” посреща 
„Дубочица“ от Лесковац.   

В рамките на 2-ия турнир от Младеж-
ката лига на Асоциацията по тенис 
на маса на Централна Сърбия през 
следващия уикенд кадетите на босиле-
градска „Младост” ще играят два мача в 
Крушевац. На първия турнир, който се 
проведе миналия уикенд в Босилеград, 
нашите надежди записаха две пора-
жения от вранския отбор „Топ Спин” и 
от „Дубочица” от Лесковац.

„За по-голяма част от нашите малки 
тенисисти това бяха първи официални 
мачове и доволен сам от представянето 
им“, каза треньорът Никола Талески.

П.Л.Р.

В рамките на 2-ия турнир от 
Младежката лига на Асоциацията по 
тенис на маса на Централна Сърбия 
през следващия уикенд кадетите на 
босилеградска „Младост” ще играят два 
мача в Крушевац. На първия турнир, 
който се проведе миналия уикенд в 
Босилеград, нашите надежди записаха 
две поражения от вранския отбор „Топ 
Спин” и от „Дубочица” от Лесковац.
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 [ Гостите обикновено не се бързат.
 [ Най-силно заслепява най-ярката светлина.
 [ Когато се сблъскат стегнат юмрук и 

стегнати зъби, страдат челюстите.
 [ Най-лесно се решават проблемите, за 

които се установи, че са нерешими.
 [ За да се удържи на краката си, трябваше да клекне.
 [ Превлюбодеянието е акт на тялото, а 

изневярата грях на душата.
 [ Накрая сме на онова, което още не сме започнали.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Гръмнаха 
265-килограмов глиган в 
Босилеградско 

Ловната дружинка „Славче” в боси-
леградското село Извор отстреля 

най-големия си екземпляр през този 
сезон. Везните в селото отчели, че 
авджиите успели да гръмнат  глиган с 
тегло 265 кг.

-Заслугата за повалянето на дивата 
свиня принадлежи на ловците 
Сладжан Раденков и Мишо Мила-

динов. Оказа се, че смъртоносни бяха 
само два бренекета, изстреляни от 
ловни пушки, разказа пред нашия 
вестник ловецът Любиша Атов. 

Това е шестия екземпляр за този 
сезон на ловната дружинка, която си 
даде име по мястото, където най-често 
ловува.  

Гъстите гори в Босилеградско 
винаги са били дом на много животни 
– перфектният климат, много вода 
и храна са идеални местообитания, 
както за хората, така и за животните. 
Миналата седмица в Босилеградско са 
убити над 20 диви прасета.

- Просто не вярвахме, че сме 
толкова късметлии. Три години 
„воюваме” с това животно и винаги 
ни се укриваше. Когато спря да диша, 
ние изпаднахме във велико изпи-
тание. След като го изтеглихме със 
стоманено въже, десетимата мъже 
едвам успяхме да натоварим огром-

ното животно в джипа, каза един от 
щастливите ловци.

Отстреляният глиган с чудовищни 
размери засега е най-голямото диво 
прасе, убито в Босилеградско през 
този ловен сезон. Размерите впечат-
лиха дори най-старите авджии в 
крайграничната община. 

След предоставените проби и 
доколкото всичко е наред ловната 
дружинка е запланувала да го разфа-
сова и обилно да го „полее“ в ловния 
ресторант.

С Бойкова

Най-големите прасета в света

Според статистиката най-големият 
глиган в света е отгледан от британски 
фермер, като е достигнал ненадми-
натото досега тегло от почти 6 тона. В 
американсия щат Тексас е отгледано 
прасе в рекордни размери – над 1 тон 
и с дължина около 3 метра. В Китай 
е намерен глиган с тегло от 900 кг и 
дължина на тялото 2,5 м.

Месото на глиган има по-тъмен 
цвят, отколкото местото на домашна 
свиня. Месото от по-малко диво прасе 
се отличава от свинското с красивия 
си цвят и розов оттенък и с приятен 
аромат. Месото на чудовищните мъжки 
диви прасета, като това на ловната 
дружинка „Славче”, е доста по-жилаво 
и с неприята специфична миризма, 
за разлика от месото на младите диви 
прасета.

Различава се с по-изразения вкус 
от този на домашното прасе и затова 
приготвянето на месото от диво прасе 
има свои особености.


