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БГ екран онлайн 
предлага български 
филми и за българите в 
чужбина
Платформата Gledam.bg предлага 

безплатно гледане на 20 български 
филма по инициатива на Държавния 
културен институт към министъра на 
външните работи. Българите в страната 
и в чужбина ще могат да гледат филмите 
онлайн в рамките на второто издание 
на кинофестивала „Бг екран онлайн“, 
който се провежда от 29 ноември до 19 
декември. Събитието се осъществява 
благодарение на дипломатическите 
и консулските представителства на Р 
България из целия свят.

В рамките на фестивала на платфор-
мата Gledam.bg ще могат да се гледат 
филми по всяко време. Между избра-
ните заглавия се намират и два от най-м-
ного награждаваните филми – „Урок“ 

и „Слава“, на режисьорския тандем 
Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 
както и нещо от класическите заглавия 
„Оркестър без име“. 

Сред предложените заглавия има 
и документални филми - на Найо 
Тицин „Стихията Медея“, „Да обичаш 
Кармен“, „Златното сърце на София“, 
както и заглавието на Николай Стефанов 
„Остриета“.

Зрителите могат да гледат късоме-
тражния филм на Ники Стоичков „За 
какво служи хлябат“, както и филма 
„Стъпки в пясъка“.

В селекцията на Бг екран онлайн е и 
сериалът  „Румбата, аз и Роналдо“.

С.Дж.

Нова заповед на 
здравния министър на Р 
България влезе в сила на 
1 декември
От първи декември в България са 

в сила две заповеди на здравния 
министър на страната д-р Стойчо 
Кацаров. С едната мерките се удължават 
от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г. - периодът, 
в който беше удължена и извънредната 
епидемична обстановка.

В най-общата си част мерките са 
същите като действащите в момента. 
Забранени са тиймбилдингите, посе-
щенията в детски центрове, клубове и 
други, както и провеждането на конгрес-
но-конферентни мероприятия, семи-
нари, симпозиуми, обучения, конкурси, 
изпити и други групови мероприятия. 
Не се провеждат масови меропри-
ятия, като музикални и други фести-
вали, събори, фолклорни инициативи 
и подобни. Преустановени са груповите 
посещения в центрове, школи и други 
обекти за танцово и музикално изкуство. 
Забранени са посещенията на библи-
отеки, музеи, галерии, кина, театри, 
циркови представления, концерти и 
други сценични прояви на закрито. В 
сила е и забрана за провеждането на 
колективни спортове на закрито, както 
и посещенията на фитнес центрове, 
спортни зали и клубове, плувни басейни 
и комплекси, балнеолечебни (медикъл 
СПА) центрове, СПА центрове, уелнес 
центрове и таласотерапевтични 
центрове. Преустановени са посеще-
нията в игралните зали, казината и заве-
денията за хранене и развлечения, както 
и посещенията в търговските центрове 
тип МОЛ и магазини с нетна търговска 
площ над 300 м2, базарите и изложе-
нията на закрито.

Много от въведените забрани обаче 
не важат за хора със зелен сертификат – 
преболедували или ваксинирани срещу 
COVID-19, притежатели на негативен 
антигенен тест или на тест, удостове-
ряващ определено количество антитела 
срещу коронавируса.

Със същата заповед се регламентира 
и преминаването към онлайн обучение 
в общините с 14-дневна заболеваемост 
над 500 на 100 хиляди. Изключение се 
допуска в училищата, в които се правят 
COVID тестове регулярно. Провеждането 

на събирания от частен характер (кръще-
нета, сватби и др.) се допуска с участието 
на не повече от 15 души на закрито и 30 
на открито.

На всички пазари, тържища, базари и 
изложения на открито се създава органи-
зация за еднопосочно движение, контрол 
на влизащите и допускане на не повече 
от 1 човек на 8 м2 и осигуряване на физи-
ческа дистанция от най-малко 1,5 м 
между посетителите. Работещите и посе-
тителите са длъжни да носят защитна 
маска за лице. Коледните и нового-
дишни базари на открито се организират 
и провеждат след съгласуване със съот-
ветната регионална здравна инспекция, 
която предписва и конкретни противое-
пидемични мерки.

Работодателите трябва да организират 
работния процес на работниците/служи-
телите в дистанционна форма (работа 
от разстояние/надомна работа), където 
е възможно, като допускат присъствена 
работа на най-много 50% от персонала. 
А работещите в лечебните заведения за 
болнична помощ, комплексните онко-
логични центрове, диализните центрове, 
хосписите и домовете за възрастни хора 
трябва да притежават валидни доку-
менти за ваксинация, преболедуване или 
изследване за COVID-19.

С втората заповед се въвеждат 
временни противоепидемични мерки 
относно влизането в България от други 
държави. Тази заповед също е в сила 
от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г. С нея се 
определя, че влизането в страната става 
съобразно оценка на разпространението 
на COVID–19 в съответната държава по 
критерии и поставяне на държавите в 
цветови зони и се регламентират цвето-
вите зони.

Въпреки че Сърбия остана в черве-
ната зона, сръбските граждани (и члено-
вете на техните семейства) могат от 1 
декември 2021 г. да влизат в България 
от Сърбия с цифров зелен сертификат 
за извършена ваксинация; документ, 
уведомяващ, че лицето е преболедувало 
COVID или PCR отрицателен тест.

С.Дж.

В Генералнотло консулство на Р България в Ниш 

Подписани споразумения за 
финансиране на проекти по 
Програмата за подкрепа на 
организации на български общности 
В сайта на Генералното консулство на 

Р България в Ниш e публикувана 
новината, че в рамките на Програмата за 
подкрепа на организации на български 
общности в Република Сърбия генерал-
ният консул Димитър Цанев е подписал 
споразумения по одобрени проектни 
предложения със седем организации, 
като следва:

1. Споразумение по проект „Инфор-
миране на българската общност в 
Сърбия”, с бенефициер Сдружение на 
гражданите „Емблема“;

2 .  Споразумение  по  проект 
„Вълшебна коледна вечер”, с бенефи-
циер „Българо-сръбски център“, гр. 
Враня“;

3. Споразумение по проект „Офис 
Звонци”, с бенефициер „Културно-ин-
формационен център на българското 
малцинство „ЗВОНЦИ-БАБУШНИЦА“;

4. Споразумение по проект „Офис 
ПИРОТ ГРАД”, с бенефициер „Култур-
но-информационен център на българ-
ското малцинство „Ерма-Пирот“;

5. Споразумение по проект „КИЦ 
„БОСИЛЕГРАД” - Българско културно 
средище”, с бенефициер „Културно-ин-
формационен център на българското 
малцинство - Босилеград”

6. Споразумение по проект „Сигур-
ност и стабилност за по-добри резул-
тати”, с бенефициер „Сдружение Група 
на либерални, амбициозни и соли-
дарни”;

7. Споразумение по проект „Укре-
пване на административните капаци-
тети на КИЦ „Цариброд”, с бенефициер 
„Сдружение на гражданите - Културно 
информационен център на българското 
малцинство - Цариброд”.

Отпуснатото финансиране по проек-
тите, чиито споразумения са подписани 
в генералното консулство в Ниш, възлиза 
на 73 332,98 лева, а общата стойност на 
финансирането за подкрепа на българ-
ските общности в Република Сърбия е 
100 000 лева. 

П.Л.Р.
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Министрите Момирович и Алексиев в Цариброд

Напролет започва 
реконструкцията на 
жп линията Ниш 
- Цариброд 
Министърът на строителството, 

транспорта и инфраструктурата 
на Сърбия Томислав Момирович тези 
дни се срещна в Цариброд с министъра 
на транспорта, информационните техно-
логии и комуникацията на Р България 
Христо Алексиев. 

С членовете на делегациите си те 
най-напред разговаряха в Конфере- 
нтната зала към спортната зала, след 
което обиколиха железопътната гара, 
където дадоха изявления пред медиите. 

Момирович сподели, че вече не трябва 
да се позволи да се образуват опашки 
на Граничния пункт „Градина” и други 
пунктове между двете страни и че трябва 
в най-скоро време да се обмислят начини 
за премахването им. Крайната цел е да се 
релаксира движението както на ТИР-о-
вете, така и на пътническите превозни 
средства. Това се отнася и до железо-
пътния товарен и пътнически транс-
порт. „Сърбия строи над 1200 километра 
автомагистрали и бързи пътища, обаче, 

когато дойдем до границата се сблъ-
скваме с километрични опашки, преди 
всичко от ТИР-ове. Това унищожава 
нашата икономика и значително пови-
шава цената на продуктите ни и препят-
ства, както на нашата, така и на българ-
ската икономика. Ние сме решителни да 
стигнем до съвместен подход, съответно 
чрез съвместно комунициране с нашите 
европейски парнтьори да премахнем 
този проблем. Сърбия не е членка на ЕС, 
но транспорта и икономиката това вече 
не могат да понесат”, каза Момирович. 

Той информира колегата си, че 
напролет започват работите по рекон-
струкцията и електрификацията на жп 
линията от Ниш до Цариброд. Мини-
стърът сподели очакването си работите 
да приключат за по-малко от три години. 
Информира го, че през идните няколко 
месеца ще бъде пусната в употреба 
бързата жп линия от Белград до Нови 
Сад, докато в скорото бъдеще ще започне 
и реконструкцията на линията между 
Белград и Ниш. 

Алексиев заяви, че България силно 
подкрепя Сърбия по пътя й към ЕС във 
всички сфери, включително и в сферата 
на транспорта. Изтъкна, че страната му 
ще настоява от европейски фондове да 
се съфинансира реконструкцията и елек-
трификацията на линията от Ниш до 
Цариброд. Информира колегата си, че 
България е започнала да реконструира 
линията от София до границата със 
Сърбия и добави, че той лично е насто-
явал проектът да се счита за приоритетен 
за България в областта на инфраструк-
турното развитие. Министър Алексиев 
добави още, че паралелно с реконструк-
цията на линията тече и изграждането на 
автомагистралата „Европа” от София до 
Граничния пункт „Калотина”. 

Изявление за медиите даде и дирек-
торът на Постоянния секретариат на 
транспортната общност за Западен 
Балкан Матей Законшек, който също 
присъства на срещата между двамата 
министри. Той сподели удовлетво-
рението си от факта, че Сърбия има 
сериозни проекти, които касаят модер-
низирането на жп линиите, което е 
от голямо значение за цяла Европа. 
Проблемите с продължителното чакане 
на граничния преход най-ефикасно би 
могли да се решат с установяване на т. 
нар. „зелени коридори” между Сърбия 
и България и сформиране на съвместни 
гранични преходи. „Ние от транспорт-
ната общност евентуалните решения в 
тази насока бихме подкрепили силно”, 
подчерта Законшек. 

На срещата присъстваха Желко 
Йович, посланик на Р Сърбия в София, 
Петко Дойков, посланик на Р България 
в Белград, както и Димитър Цанев, 
генерален консул на Р България в Ниш. 
Домакин на срещата бе Община Цари-
брод начело с кмета Владица Димитров. 

Б. Димитров

Посланикът на Р България 
в Сърбия Петко Дойков се 
срещна с министърките 
Гордана Чомич и Ирена 
Вуйович  
Посланикът на Република България 

в Сърбия Петко Дойков проведе 
срещи с министърката за човешки 
и малцинствени права и социалния 
диалог Гордана Чомич и министърката 
за опазването на околната среда Ирена 
Вуйович. 

На фейсбук страницата на Посол-
ството на Р България в Белград бе 
обявено, че на срещата с министър-
ката Чомич са били обсъдени редица 
въпроси, сред които работата на наци-
оналните съвети на националните 
малцинства в Сърбия, както и осигу-
ряването на превод на български език на 
непреведените учебници за учениците от 
българското национално малцинство. 

Също така с оглед предстоящите 
избори за национални съвети на наци-
оналните малцинства и преброяването 
на населението в Сърбия, от българска 
страна бе изразено очакване предста-
вители на БНМ да бъдат включени в 

избирателните комисии и в процеса на 
преброяване.

В рамките на разговора между мини-
стърката на околната среда Ирена 
Вуйович и посланик Дойков, той заявил, 
че България вече е поставяла въпроса 
за пограничното замърсяване и по-кон-
кретно на реките Драговищица и Тимок. 
С оглед аспирациите на Сърбия за член-
ство в ЕС българската страна се надява 
Сърбия поетапно да възприеме европей-
ските стандарти в опазването на окол-
ната среда. 

Двете страни изразиха амбиция 
екологичните проблеми, които ги 
засягат, да бъдат решени скоро, както и 
двустранното сътрудничество в областта 
на опазването на околната среда да бъде 
задълбочено, се посочва в текста, публи-
куван във фейсбук страницата на българ-
ското посолство в Белград.

П.Л.Р.
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Акции за подобряване на жизнения стандарт на бедните в 
Царибродско

ОО на СП и ОО на ЧК 
раздаваха хуманитарни 
пакети 
Хуманитарни пакети за социално 

слаби граждани на Царибродско 
през изминалите дни раздаваха две орга-
низации – Сдружението на пенсионе-
рите и Червният кръст. На сдружението 
оказа помощ централната пенсионерска 
организация на ниво на републиката, a 
на червенокръстката организация – репу-
бликанският Червен кръст. 

Сдружението всъщност на два пъти 
раздава пакети – веднъж лимит на 
пенсията, която получават пенсионе-
рите, не трябваше да надминава 16 004 
(получаваха я и пенсионери, които не са 
членове на сдружението), докато втория 
път – трябваше да е под 25 000 динара 
и тези пакети бяха предназначени само 
за членовете на сдружението. Изклю-

чено беше едни и същи пенсионери да 
получат и двата пакета. 

Пакетите, които социално слабите 
получаваха от ОО на Червения кръст 
бяха по-щедри и освен хранителни, 
съдържаха и продукти за поддържане на 
лична хигиена. Общо 500 пакета Черве-
ният кръст на Сърбия бе предназначил 
за Царибродския край. Сформирана бе 
и комисия, която се постара по-добре 
да се определят критериите за получа-
ването на пакетите. Предимство имаха 
бедните от отдалечените селски среди, 
многочленните и многодетни семейства, 
ползващите парична помощ от Центъра 
за социални грижи, безработните... 

Б. Димитров

От конкурс на сръбско министерство 

Цариброд получава 
средства за микробус 
От спечелен конкурс, който преди 

известно време обяви сръбското 
Министерство за грижа за селото, 
Община Цариброд ще получи безвъз-
мездни средства за купуване на микробус 
за подобряване превоза на жителите на 
селата в общината. 

Заявки за целта подадоха 81 общини, 
18 от които сполучиха, съответно полу-
чиха средствата. Сред тях са и общи-
ните в Пиротски окръг Белопаланска и 
Бабушнишка. От същия източник сред-

ства ще получи и Община Босилеград. 
Посоченото министерство бе обявило 

конкурса въз основа на уредба на прави-
телството на Сърбия в рамките на 
програмата за даване на безвъзмездни 
средства за купуване на микробуси за 
нуждите на селските среди. Крайната 
цел на програмата е повишаване стан-
дарта на живота на жителите в селата в 
Сърбия. 

Б. Димитров 

По повод смъртта на Милутин Мърконич 

И в Цариброд беше 
открита траурна книга 
В памет на почетния председател 

на Социалистическата партия на 
Сърбия Милутин Мъркоич траурна 
книга, в която гражданите имаха 
възможност да споделят съболезнова-
нията си, бе отворена и в помещението 
на Общинския съвет на партията в Цари-
брод на улица „Десанка Максимович”. 

Първи в книгата се записаха лидерите 
на Общинския съвет Еленко Петров, 
Зоран Геров и Гроздан Петров, а след 
това и други граждани. 

Милутин Мърконич бе погребан тези 
дни в Алеята на заслужилите граждани 
в Белград. 

Б. Димитров

Община Босилеград спечели конкурса на Министерството за 
грижа за селото 

Нов микробус за 
жителите в селата
Община Босилеград ще закупи 

микробус за нуждите на населе-
нието в селата, а средствата за целта в 
размер на 7 милиона динара са спече-
лени от конкурса, който реализира 
Министерството за грижа за селото. 

Кметът Владимир Захариев изтъкна, 
че е благодарен на Министерството 
за грижа за селото, което със своите 
програми се старае да създава условия 
за подобряване качеството на живот на 
жителите в селските райони и подчерта, 
че със закупуването на микробуса ще се 
създадат условия за качествен транспорт 
на жителите от селата. 

От общината посочват, че след подпи-
сване на договора с министерството за 
отпускане на средствата ще бъде обявен 
търг за купуване на микробуса.

Целта на тази програма на мини-
стерството е подобряване условията 

на живот и работа чрез осигуряване на 
транспорт на населението в селските 
райони. Реализирането на програмата е 
насочено към решаването на основните 
нужди на селското население, а всичко с 
цел осигуряване на по-добро качество на 
живот в селските райони.  За тази цел от 
бюджета на министертвото са отпуснати 
120 милиона динара.

Освен нашата община на базата на 
този конкурс от Пчински окръг микро-
буси ще закупят и общините Търго-
вище и Владичин хан, както и общините 
Димитровград, Бабушница, Църна трава, 
Бела паланка и др. 

Микробусите ще бъдат бели на цвят, 
ще разполагат с по 21-на седалки и ще 
бъдат използвани изключително за 
превоз на хора от селата на териториите 
на общините. 

П.Л.Р.
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Милена Цекич спечели 
златна купа за най-
вкусна зимнина
На 28 ноември на Моравския пазар 

в Ниш се проведе състезание по 
приготвяне на най-вкусна зимнина. 
Мероприятието бе реализирано с 
помощта на градската община Пали-
лула, Туристическата организация Ниш, 
предприятието Ловопромет и, разбира 
се, с най-важната помощ на самите състе-
затели.

Благодарение на всички, които се 
отзоваха, състезанието надмина очаква-
нията и на самите организатори. Съби-
тието е много важно, тъй като целта му 
е да се запази традицията и да се попу-
ляризира бранда на Южна Сърбия и 
въобще приготвянето на зимнината като 
наше наследство, което се предава от 
поколение на поколение. Интересното в 
това състезание е, че можаха да участват 
и аматьори и професионалисти. Тази 
година то се проведе за 14-ти пореден 
път. Надпреварваха се около трийсет 
състезатели, повече от които сдружения  
от най-различните райони, с цяла 
палитра вкусове и цветове на зимнината. 
Имаше туршии, „айвари“ (лютеници), 
конфитюри, приготвени по най-раз-
лични начини. Имаше и производители 

на вино и ракия. А сред състезателите 
бяха и представители на Македония. 
Според Благе Петрушевски, председател 
на сдружението на македонците в Ниш 
"Вардар", те участваха, за да уважат дома-
кина, но и да представят традиционни 
македонски специалитети. 

В острата конкуренция първо място 
спечели Сдружението на жените 
„Милунка Савич“ от Малча, което 
оглавява Милена Цекич, по потекло 
от Димитровград. Въпреки ограниче-
ните възможности за провеждане на 
състезания през последните две години 
заради епидемията от коронавирус, 
Милена Цекич  със сдружението си 
участва във всички, които се провеждат, 
и трупа успехи. За голямата й любов 
към традицията сме вече писали, и само 
остава да й честитим и пожелаем още 
успехи и още нови членове в сдруже-
нието й, които ще зарежда със своята 
неуморна енергия и на които ще предаде 
тайните на готвенето на традиционните 
ястия и зимнини от димитровградския 
край.

С.Дж.

Средства за още една селска къща в Цариброд 

Къща за колегата от ФАР 
Стефан Павич 
Младият и усърден фоторепортер 

на царибродския Интернет портал 
ФАР Стефан Павич спечели средства на 
стойност 10 хиляди евро от конкурса на 
Министерството за грижа за селото на 
Р Сърбия за купуване на селска къща. 
Павич ще се настани в къща в крайград-
ското село Желюша. 

Момчето е разселено лице от Косово 
и Метохия. От 20-ина години живее в 
Цариброд с членове на семейството си 

срещу заплащане на наем. 
Договора с представители на посо-

ченото министерство сключи тези дни 
в Белград, а подпис върху документа 
сложи и представителят на местното 
самоуправление в Цариброд Славолюб 
Маноилов. 

На колегата пожелаваме евентуално 
да (до)уреди къщата по собствения си 
вкус и да му е хубаво в нея. 

Б. Димитров

Босилеград

Избори за съвети на 
местните общности 
Редовните избори за членове на съве-

тите на местните общности на тери-
торията на Босилеградска община ще 
се състоят на 4 януари 2022 година. 
Съгласно Устава на Община Босилеград 
и Решението за местните общности, 
изборите насрочи председателят на 
местния парламент Славчо Владимиров. 

Изборите за членове на съветите във 
всичките 37 местни общности ще се 

проведат чрез тайно гласуване в периода 
от 8 до 18 ч. 

Право да кандидатстват за членове 
на съветите имат всички пълнолетни 
граждани, които имат местожителство 
в определена местна общност и чиято 
кандидатура бъде подкрепена с подписи 
на определен брой избиратели от съот-
ветната местна общност. 

П.Л.Р.

Босилеград

Започна реализацията 
на проекта за 
реконструкция и 
доизграждане на 
детската градина
Стартира реализацията на проекта 

Реконструкция и доизграждане 
на Детската градина „Детска радост” 
в Босилеград, който Община Босиле-
град реализира с финансова подкрепа 
на Министерството на труда, заетостта, 
борчески и социални въпроси и фондове 
от Европейския съюз. Изпълнител на 
работите ще бъде фирмата „ДХЦ Инже-
неринг” от Белград. 

Босилеградският кмет Владимир 
Захариев изказа благодарност към 
държавния връх на Сърбия и съответ-
ното министерство, които са откликнали 
на исковете на общинското ръководство 
и са осигурили средства за реализацията 
на проекта, който е един от приоритет-
ните на общината. Захариев подчерта, че 
с реконструкцията и доизграждането на 
детската градина ще се създадат изклю-
чително качествени условия за престой 

на малчуганите, както и за работа на 
служителите във ведомството. 

Кметът заяви, че проекта, чиято 
стойност възлиза на около 106 милиона 
динара, включва разрушаването на 
обекта, в който се учат децата от преду-
чилищния курс и изграждане на нов 
обект върху основите на досегашната 
сграда, разрушаване на навеса между 
двата обекта, цялостна реконструкция на 
другия обект за престой на малчуганите 
от 3 до 5-годишна възраст и изграждане 
на помещения за детски ясли към тази 
сграда. Тези дни ще започнат планира-
ните работи по разрушаването, а щом 
времето се стопли ще стартират стро-
ежът и реконструкцията, каза Захариев 
и добави, че е планирано реализацията 
на проекта да приключи следващата 
година. 

П.Л.Р.



novo.bratstvo.rs

6 10 декември 2021 годинаНОВИНИ

Общинската администрация в Босилеград 

Публично съобщение по повод 
предстоящия референдум 

По повод обявения републикански референдум за измение на Конституцията 
на Република Сърбия, съгласно член 4 до 16 от Закона за единствения избирателен 
списък („Държавен вестник на РС”, № 104/09 и 99/2011), Общинската админи-
страция в Община Босилеград, като компетентен орган за съставяне на избирател-
ните списъци на територията на местното самоуправление, о б я в я в а  

 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ
Осведомяват се гражданите на Община Босилеград, че могат да извършат 

проверка на Единствения избирателен списък, да поискат вписване, заличаване, 
изменение и допълнение на списъка, всеки работен ден от 06:30 до 14:00 часа в 
Центъра за обслужване към Общинската администрация в Босилеград при компе-
тентния служител за актуализация на Единствения избирателен списък. 

Всеки гражданин има правото да подаде заявление за корекции или изменение 
на избирателния списък, доколкото той или друг гражданин не са регистрирани 
или са регистрирани, а нямат право да гласуват, или ако някои данни в избирател-
ните списъци не са правилно вписани. Заявленията могат да се подават най-късно 
15 дни преди провеждането на републиканския референдум, т.е. до 31 декември 
2021 година до 24 часа.

В избирателните списъци се вписват лица, които са придобили избирателно 
право след обявяването на решението за провеждане на референдума, както и 
непълнолетни лица, които ще станат пълнолетни най-късно до провеждането на 
референдума. 

Желаещите могат най-късно 5 дни преди крайния срок за актуализация на Един-
ствения избирателен списък, т.е. до 25 декември 2021 година, да подадат заявление 
за вписване на данни в избирателния списък, относно желанието им да гласуват на 
предстоящия рефрендум спрямо постоянното им местоживеене в страната. 

Избраната избирателна секция не може да бъде на територията на мест-
ното самоуправление, в която гласоподавателят има постоянно местоживеене за 
временно пребиваване за вътрешно разселени лица. Тези данни не могат да се 
променят до края на гласуването. 

В рамките на процедурата за проверка на избирателния списък, лицето, което 
върши актуализация на избирателния списък, и лицето, което предоставя техни-
ческа подкрепа на Общинската администрация, са длъжни да действат съгласно 
закона, с който се урежда защитата на данните за личността. 

Проверката може да се направи и по електронен път в интернет страницата на 
Министерството на държавната администрация като се внесе ЕГН за лицето. 

Решенията за извършване на промени в избирателния списък до момента на  
окончателната му актуализация взема Общинската администрация, а след актуали-
зацията на избирателния списък до 72 часа преди провеждането на референдума, 
т.е. до 12 януари 2022 година в 24 ч., решенията за промени взема Министерството 
на държавнaтa администрация и местното самоуправление. 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

В БОСИЛЕГРАД НА 02.12.2021 ГОДИНА
П.Л.Р.

Община Босилеград 
кандидатства с 4 проекта 
при Министерството 
на държавната 
администрация 
и местното 
самоуправление
Босилеградска община подготви 

4 проекта от различни области, с 
които кандидатства при Министер-
ството на държавната администрация 
и местното самоуправление. Това са: 
Имплементация на електорнен офис за 
Общинската администрация; Между-
народен фолклорен фестивал „Босиле-
градско Краище пее и танцува”; Рекон-
струкция на външaтa мазилка на сгра-
дата на Общинската администрация и 
монтиране на LED осветление в обекта 
и Ремонт и рехабилитация на местните 
и некатегоризирани пътища на терито-
рията на Босилеградска община. 

Проектите са изготвили членовете на 
Общинския съвет Даниел Миланов и 
Даниел Зарев със съдействието на компе-
тентни служители в Общинската адми-
нистрация. 

- Проектът „Имплементация на елек-
торнен офис за нуждите на Общинската 
администрация” подразбира въвеждане 
на нова електронна система в Общин-
ската администрация чрез прилагане на 
системата за електронна администрация, 
а всичко с цел да се подобри качеството 
на услугите за електронна връзка с 
държавните органи и други органзации. 
Стойността на проекта възлиза на 1 157 
750 хиляди динара, а 5% от предвиде-
ната сума, т.е. 57 898 динара ще осигури 
общината.  

- За реализация на проекта „Между-
народен фолклорен фестивал - Босиле-
градско Краище пее и танцува” общи-
ната е кандидатствала за сума от 1 413 955 
динара, които средства са предназначени 

за реконструкция на тротоарите около 
обекта на Културния дом и изгражда-
нена съответни входове за инвалидни 
лица, финансова подкрепа за организи-
ране на концерти, осигуряване на храна 
и престой на участниците във фестивала 
и др. 

- За проекта „Реконструкция на 
външата мазилка на сградата на Общин-
ската администрация и монтиране на 
LED осветление в обекта” са планирани 
8 190 238 динара. 95% от тази сума е 
планирано да осигури министерството, 
а останалите 5% ще бъдат отпуснати 
от общинския бюджет. Целта на този 
проект е подобряване на енергийната 
ефективност в обекта и той всъщност 
представлява продължение на проекта 
за подмяна на дограмата и монтиране 
на климатици в обекта на Общинската 
администрация, който нашата община 
реализира през 2019 година. 

- Четвъртият проект  „Ремонт и 
рехабилитация на местните и некате-
горизирани пътища на територията 
на Босилеградска община” включва 
ремонт на най-застрашените пътни 
отсечки в десетки села, които са изро-
вени вследствие на обилните валежи от 
дъжд. Според плана спешно трябва да 
бъдат ремонтирани 372 отсечки с обща 
дължина 219,38 километра, за което 
са необхидими финансови средства в 
размер на 4 595 856 динара. Участието 
на общината и за този проект е 5% от 
общата сума. 

П.Л.Р.

Днес в Босилеград

Акция по кръводаряване 
за нуждите на ВМА 
Община Босилеград със съдей-

ствието на Общинската органи-
зация на Червения кръст днес ще орга-
низира поредна кръводарителска акция 
за нуждите на Военномедицинската 
академия в Белград. Акцията ще се 
проведе в заседателната зала в сградата 
на Общинската администрация в Боси-
леград при строго спазване на противо-
епидемичните мерки за защита от ковид 
19. 

Това е втората кръводарителска 
инициатива, която от началото на годи-
ната общината и ЧК  организират за 
нуждите на ВМА. 

Благотворителните акции се орга-

низират в знак на благодарност към 
Военномедицинска академия Белград и 
Военната болница в Ниш, чиито лека-
ри-специалисти, въз основа на договора 
между общинското ръководство и пред-
ставителите на ръководството на ВМА и 
съответните републикански министер-
ства, идват в Босилеград и в тукашния 
Здравен дом провеждат безплатни 
медицински прегледи. Същевременно 
и пациенти от нашата община имат 
възможност за безплатно лечение и 
лабораторни изследвания на кръв във 
ВМА в Белград.

П.Л.Р.

По повод предстоящия референдум за 
промяна на Конституцията на Сърбия Об-
щинската администрация в Босилегрсад 
обяви публично съобщение относно услови-
ята за проверка и справки на Единствения 

избирателен списък, които желаещите мо-
гат да направят всеки работен ден от 06:30 
до 14:00 часа в Центъра за обслужване към 
общинската администрация в Босилеград. 
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Голям ден! Ще 
празнуваме Никулден
На 19/6 декември източноправо-

славните християни честват свeти 
Николай Чудотворец -един от най-почи-
таните християнски светци. Този велик 
светец е роден през 3-ти век в Патара, 
днешна Мала Азия. След праведен мона-
шески живот е избран за архиепископ 
на град Мир, Ликийска област, затова е 
наречен Мирликийски. Умира през 342 г. 
Мощите на светеца днес се пазят в итали-
анския град Бари. 

През целия си живот Св. Николай 
помагал на страдащите, защитавал 
невинните, укрепвал слабите със словото 
на истината и вярата. Още от малък бил 
научен на добри дела и твърда вяра в 
Бога. Kато младеж той наследил голямо 
богатство от баща си и раздал всичко на 
децата и бедните си съграждани. 

Много легенди се свързват с личността 
на Свети Николай, считан основно за 
покровител на рибарите и мореплава-
телите. Приживе - за разлика от пове-
чето светци, той бил заможен, а в много 
предания можем да срещнем и опре-
делението „лихвар, който помагал на 
бедните”. Най-популярната легенда 
обаче е как Свети Николай спасил честта 
на трите дъщери на търговец, загубил 
богатството си. В онези времена една 
девойка не можела да се омъжи, ако 
няма зестра (дар), но обеднелият баща не 
можел да осигури такава.

В някои от версиите на легендата се 
говори, че дори трите млади жени ги 
грозяла опасността да бъдат превърнати 
в блудници. Според легендата, когато 
клетият баща бил готов да продаде някоя 
от дъщерите си за блудница, Свети 
Николай подхвърлял през прозореца 
кесия с жълтици и така спасявал девой-
ката от позор. Това се случило и с трите 
дъщери на търговеца. Според други, 
кесията била пускана през комина, а не 
през прозореца, с което пък може да 
се свърже и мита за Свети Николай - 
първообраза на Дядо Коледа.

Според друга легенда, по време на 
силна морска буря, светецът спасил с 
молитви моряците на кораба, с който 
пътувал към Божи гроб. Трета говори, 
че светията запушил дупка в кораба 
с шаран и възкресил моряк, починал 
при падане от най-високата мачта. Св. 
Николай пътувал много по море и от 
опасностите се спасявал благодарение на 
Божията закрила.

В едно от житията му се споменава 
епизод, в който той обърнал към христи-
янството пирати, нападнали кораба, с 
който той пътувал. 

В Западна Европа също честват деня 
на Св. Николай. Освен в италианския 
град Бари, където заедно го честват 
православни и католици, в Холандия 
и Белгия например този ден е особено 

важен за децата. В нощта на пети срещу 
шести декември малчуганите оставят 
обувките си с надеждата добрият светец 
да ги напълни с лакомства и подаръци. В 
много райони на запада празненствата за 
свети Николай постепенно се трансфор-
мират в Коледа.

Празникът се пада по време на Рожде-
ственския пост и в този ден много право-
славни християни приемат свето Прича-
стие. В чест на светеца Църквата разре-
шава на този ден да се яде риба. 

Свети Николай, архиепископ на град 
Мира в Ликия, е починал на 6 декември 
342 г. и светите му мощи се пазели там 

до 1087 година. През времето на визан-
тийския император Алексий I Комнин 
(1081-1118 г.) мощите на свети Николай 
били пренесени от гр. Мира в гр. Бари, 
Италия, където почиват и до днес във 
величествената базилика, издигната в 
негова чест.

Изградени са бройни църкви, посве-
тени на св. Николай. Празника, освен тях, 
ще честват и бройни именници, както и 
фамилии, избрали св. Николай за свой 
патрон. Нека да е честито на всички и 
нека светията бъде техен верен застъпник 
пред Бога!

Подготви Д. Христова

На 24 декември в с. Райчиловци

Михолски срещи на 
селата  
В организация на Община Босилеград 

на 24 декември в село Райчиловци 
ще се проведат „Михолски срещи на 
селата“ - културно-спортно събитие, 
което е част от програмата, която съфи-
нансира Министерството за грижа за 
селото на Република Сърбия. Босилеград 
е сред 68-те общини, които спечелиха 
конкурса на министерството за реали-
зация на програмата „Михолски срещи 
на селата“.  

Събитието има състезателен характер, 
като целта му е да възроди селските 
райони чрез обогатяване на културния и 
спортния живот на селското население, 
опазване на традиционния бит и култур-
но-историческото наследство. 

На този ден в залата в с. Райчиловци 

ще бъде организиран своеобразен 
панаир "Босилеградското село през веко-
вете", на който жителите от селата ще 
представят стари занаяти, традиционни 
ястия и земеделски продукти от нашето 
Краище. Ще се проведат и спортни 
състезания, като надпревара по теглене 
на въже, хвърляне на камък, канадска 
борба и други традиционни състезания, 
а най-успешните състезатели ще бъдат 
наградени с медали и грамоти. 

Като част от мероприятието ще 
бъдат изнесени и концерти с изпъл-
нение на хора и песни от Босилерадско, 
а ще участват танцовите ансамбли към 
Центъра за култура „Босилеград“ и 
Спортното дружество „Младост“. 

П.Л.Р.
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В издание на „Лагуна” 

Приключенията на Ян 
Бибиян на сръбски език 
Белградското издателство „Лагуна” 

неотдавна публикува две книги на 
прословутия български писател Елин 
Пелин (1877-1949 г.) на сръбски език. 
Става дума за романите му „Ян Бибиян” 
и „Ян Бибиян на месеца”. От български 
на сръбски книгите е превела литера-
турният творец и библиотекар Елиза-
бета Георгиева. Илюстрациите са дело 
на пиротския автор Добросав Боб 

Живкович. 
Приключенията на палавото дете Ян 

Бибиян са част от детството на почти 
всяко българско дете. Елин Пелин се 
причислява към плеядата на най-до-
брите български литературни автори на 
всички времена. 

Б. Димитров

В рамките на програмата на МОН на Р България „Роден език 
и култура зад граница“

Съместен проект на ОУ в 
Босилеград и Сдружение 
„Успех“ 
Основното училище „Георги Дими-

тров“ в Босилеград и местното 
сдружение „Успех“ реализират проект 
„Подпомагане на обучението по 
български език и литература, история 
на България и география на България“, 
който се финансира в рамките на Наци-
оналната програма на Министерството 
на образованието и науката на Репу-
блика България „Роден език и култура 
зад граница - 2021“. Целта на проекта 
е съхраняване на националното само-
съзнание и популяризиране на  българ-
ския език, култура, национална идентич-
ност, обичаи и традиции сред подрас-
тващото поколение българи в Сърбия и 
създаване на предпоставки за успешно 
продължаване образованието на децата 
в Република България след зашършване 
на основно и средно образование в Репу-
блика Сърбия. 

Проектът включва организиране на 
допълнителни училищни дейности, 
чрез които учениците от основното 
училище и децата от предучилищния 
курс усвояват и разширяват знанията 
си по майчин български език и литера-
тура и история и география на България, 
а същевременно усъвършенстват и 
качества за лидерство и работа в екип. 
За реализацията на проекта е анга-
жиран екип от учители по български 
език, история и география от основ-
ното училище, а осигурени са и съот-
ветни учебници и учебни помагала по 
български език и литература, история, 
география и икономика и книги от 
български автори, подпомагащи обуче-
нието, както и дидактически материали, 

аудио-визуални продукти и художе-
ствена литература, съгласно учебните 
програми. 

„Освен усъвършенстването на 
майчиния език, децата имат възмож-
ност да разширяват знанията си и в 
областта на родинознанието чрез изуча-
ване на български исторически факти 
и значителни личности, български 
исторически и природни забележител-
ности, знания за християнството и др.“, 
казва Милена Миленова, преподавател 
по география в ОУ и председател на 
Сдружението „Успех“. Тя подчерта, че 
проектът включва и редица меропри-
ятия по повод отбелязването на българ-
ските национални празници и значи-
телни дати от българската история. 
Сподели, че по повод 1-ви ноември 
- Деня на народните будители, са подго-
твили документален филм, посветен 
на развитието на просветното дело в 
Босилеградско. Във филма бе предста-
вено и първото килийно училище в село 
Извор и надалеч известните учени от 
нашия край Йордан Захариев и Емануил 
Попдимитров, посочи Миленова. 

В рамките на проекта в момента 
подготвят и театрално представление, 
посветено на народните обичаи и 
традиции на българите от Босиле-
градско, свързани с празнуването на 
Бъдни вечер и Коледа, а до приключва-
нето на проекта, който ще продължи 
до края на учебната 2021/2022 година, 
ще бъдат организирани още няколко 
културни мероприятия с участие на 
ученици от основното училище.

П.Л.Р.

Четирдесет и 
осмото издание на 
Международния панаир 
на книгата 
Четирдесет и осмото издание на 

Международния панаир на книгата 
в София събра над 80 издателства и беше 
официално открито на 7 декември в 
централното фоайе на Националния 
дворец на културата. Това е най-ма-
щабно книжно събитие в България, 
което събира любителите на книгата 
на площад от 800 квадратни метра и на 
цели три етажа.

По традиция издателствата участници 
ще представят най-новите си книги до 
този период на годината.   Тазгодишното 
издание на панаира ще продължи до 12 
декември 2021 г.  при спазване на всички 
противоепидемични мерки.

Софийският панаир на книгата 
ще представи разнообразна културна 

програма, наситена с премиери на книги, 
срещи с автори и издатели, Софийски 
международен литературен фестивал и 
Детски литературен фестивал.

В следващите дни гостите на панаира 
очакват срещи с Иво Сиромахов, Ирена 
Иванова, Алек Попов, Десислава Йорда-
нова – Пурко, Деляна Манева, Нели 
Митева, Камелия Кучер, Добромир 
Банев, Йордан Евтимов, Кирил Нейков, 
Петър Чухов, Елена Алексиева, Георги 
Господинов, Захари Карабашлиев; ще 
има срещи и с Мадлен Алгафари, Мария 
Касимова-Моасе, Мария Николова и 
Васил Попов – най-новите автори на 
аудиосъдържание.

С.Дж.
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Реквием за поета

Големият поет  
Големият човек

Тихо и скромно, така както и живя, преждевре-
менно, но с непреходно дело, тези дни си отиде 

Радко Стоянчов.
Голям, мустакат белутчанин, отдаден и щедро 

раздаден на няколко любови: съпругата Анета, поезията 
и изкуството, родния край, езика и културата, към 
всичко, което е ценно и одухотворено.

Още при първата ни среща, станала в редакцията на 
списание „Мост“ през месец май 1977 година, където 
бях започнал да работя като сътрудник, преводач  и 
коректор, а той беше студент в гр. Ниш, Радко ме плени 
с дарбата си за творчество, с обичта си към родното и 
родния край, с ерудираността си и изобщо с широкия 
си кръгозор. От този ден започна нашето сътрудниче-
ство и приятелство. Радко тогава ми подари и своята 
първа стихосбирка „Мостът на въздишките“, изда-
дена от Издателство „Братство“. По това време беше 
наистина рядкост, като бяла лястовичка, да напишеш и 
издадеш първа книга. Разбира се, освен дарба, имаше и 
други процедури: езикова редактура, рецензии, корек-
тура, техническо уреждане. Тъй като бях завършил 
сърбохърватски език и югославска литература с втора 
специалност български език и литература във Филоло-

гическия факултет в Белград,  с приятна наслада и твор-
ческо  удовлетворение възприех излизането на стихос-
бирката  на Стоянчов и на младата поетеса Милка 
Христова под заглавие  „Копнежи“ и с великолепното 
художествено оформление на кориците, направено от 
големия илюстратор Методи Петров. В една от книж-
ките на списание „Мост“ дори и публикувах първия 
си обзор за книгата на тогава младия и надежден поет 

Радко Стоянчов от село Белут, Босилеградско. Радко 
често си спомняше за този обзор и споменаваше как 
му е бил като мильоказ в по-нататъшното му твор-

ческо  развитие и утвърждаване като поет. По трън-
ливия си творчески път поетът понякога минаваше през 
различни лабиринти, черупки, но винаги намираше 
сили да излезе от тях и да върви достойно с нови твор-
чески завоевания. Пишеше ден и нощ! В китното родно 
село, всред иглики, теменужки, люляци, кокичета, 
песента на славейчетата, пролетния ромон на поточе-
тата... Всичкo го омаяваше с красотите и даденостите 
си. Омайваха го и вдъхновяваха и мислите и съдбите на 
неговите родители, деди, прадеди или, както ги нари-
чаше големият български писател Йордан Радичков, 
хора-мъдреци, които за всичко тук, в родните ни дерета, 
имаха цяр.

А либето  Анета му бе и лявото и дясното рамо, 
стълбът на всички негови прояви. Заради него тя остави 
жълтите софийски павета и тук с Радко споделяха есте-
тическите си кръгозори, широки като Лисинското и 
дълбоки  като Власинското езеро и ги претворяваха в 
поезията. За тях творческо вдъхновение, а за ценителите 
на поезията и изкуството истинско удовлетворение. 

Още помня срещите на творците - сътрудници  на 
Издателство „Братство“, станали в гр. Перник, когато 
една от тамошните поетеси и Радко просто се надпре-
варваха в представянето на любовните си лирики.  На 
нас организаторите  и на любезните домакини от 
Двореца на културата, сърцата се пълнеха с наслада и 
добрина. Или гостуването ни в градовете Крушевац и 
Александровац Жупски, където Радко четеше и свои 
творби на сръбски език. Помня и неговото струдниче-
ство със сп. „Другарче“, където се представяше с поезия 
за деца, пропита с хумор, с обич  към всичко свещено и 
вдъхновено.

Радко бе и певец, музикант, щедро раздаден и 
отдаден на любовта си към всички деца на света.

Радко бе и общественик, дългогодишен  служител в 
КИЦ Босилеград.

Радко обичаше живота, хората, природата и като 
орачът на  белутските ниви, сееше семена на обич, 
благородие...

Голям, винаги засмян, мустакат бе белутчанинът 
Радко Стоянчов.

Слава  му!
Денко Рангелов

IN MEMORIAM 

Георги Йосифов 1955-2021 г. 

Сред живите художници от нашето 
малцинство от няколко дни не e и 

Георги Йосифов. Един от най-добрите, 
най-плодотворни, най-умни, с най-много 
знание и умение. Роден е в Цариброд 
преди 66 години, където е завършил 
основно и средно образование. Пътят 
го е водил в Нови Сад, където през 
1981 година завършва Художествена 
академия, специалност Живопис в класа 
на професор Бошко Петрович. 

В Нови Сад е останал да живее и 
работи. Занимавал се е с живопис, 
илюстрирал книги, в театри се е подви-
завал като театрален художник и е изго-
твял сценографични решения за пред-
ставления.  

Бил е член на Войводинското сдру-
жение на художниците. Експонирал 

е самостоятелни и участвал в редица 
колективни изложби. Няколко пъти 
и в родния си Цариброд. Последната 
му изложба в този град бе устроена 
само преди няколко месеца в мест-
ната галерия. Автор е на знака на цари-
бродския „Балкан театър фест”. Бил е 
участник в пленера „Погановски мана-
стир”. 

Широк е диапазонът на техниките, 
които е прилагал при сътворяването 
на художествените си произведения – 
масла, акварели, рисунки... Мотивите 
също са били най-различни – пейзажи, 
натюрморти, портрети... 

Това, което Методи Петров е правил 
в Цариброд и за Цариброд – рисунки, 
сътворявани с молив с мотиви на 
(стария) Цариброд, Георги Йосифов го е 
правил в Нови Сад и за Нови Сад. С тази 
колекция може би ще остане и най-изве-
стен. И най-запомнен... 

Царибродчани в главния град на 
Войводина допреди две-три години 
имаха двама изявени художници – 
Георги Йосифов и Бранислав Бошкович. 
Сега вече няма нито един. Вторият, който 
посочихме, почина млад, а Георги все 
пак преждевременно – на 66-годишна 
възраст. 

Поклон пред паметта му! 
Б. Димитров

БТФ в Цариброд 

Изнесени пет пиеси 
Между двата броя на „Ново Братство” 

в Цариброд се случиха доста събития, 
едно от които е и – „Балкан театър фест”. 

Поради кризата с КОВИД-19 този 
път в рамките на фестивала бяха изне-
сени по-малко предстaвления от обик-
новения брой, но най-важното бе, че 
традицията все пак не бе прекъсната. 
Театри от България този път изостанаха. 
Предствиха се нишкия Народен театър 
с пиесата си „Игри в пясък”, белград-
ския театър „Вук” с „Предателството 
на Айнщайнт”, Пиротския народен 

театър с „Нямам да платя и не искам да 
платя”, продукцията „Нишки светулки” 
с „Честита Нова” и продукцията 
„Фрезенд” от Белград с „Обезумените”. 

В рамките на съпътстващата програма 
театърът „Сънилище” от Белград изнесе 
детската пиеса „Шантавия обущар”. 

Броят на посетителите в салона бе 
ограничен, поради предпазните мерки. 

Това бе 17-ия пореден „Балкан театър 
фест”. 

Б. Димитров 
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Водоравно: 1. Град в Косово и Метихия. 
5. Растение за засаждане. 11. Тревисто 
растение с едри цветове. 12. Скитник, 
чергарин. 13. Името на артиста Пачино. 
14. Мюсюлмански свещеник. 16. Вид 
колбас. 17. Название. 18. Международен 
олимпийски комитет (съкр.). 19. Завод 
от Суботица. 20. Демократическа партия 
(съкр.). 21. Един предлог. 22. Стихотворение 
от 14 стиха. 23. Популярното съкратено 
название за „Панатинаикос”. 24. Връх на 
Стара планина. 26. Мазнина от животни. 
27. Английски социалист-утопист (Томас). 
28. 11 и 17 буква. 29. Републиканска 
избирателна комисия (съкр.). 31. Град в 
Черна гора. 32. Италианската държавна 
телевизия (съкр.). 33. Август (хърв.). 36. 
Обезправен човек. 37. Лиляна Симова. 38. 
Съчинителен съюз. 39. Химически елемент. 
41. Голям морски бозайник. 42. Сън (сръб.). 
43. Вид съд за течности. 44. Порода малки 
коне. 

Отвесно: 2. Някогашна рок банда от 
Крагуевац. 3. Марка камиони от Словения. 
4. 15 и 11 буква. 5. Бивш завод за мебели 
от Пирот. 6. Името на артиста Шариф. 
7. Самичък, без друг. 8. Пакъл (син.). 9. 
Участници в пленер. 10. Река в Източна 
Сърбия. 12. Сушина, сайвант. 13. 1 и 13 
буква. 15. Марка мобилни телефони от 
САЩ. 16. Членове на сенат. 17. Името на 
писателя Калач. 19. Вид риба (с мустаци). 
20. Подарък. 23. Силен воден поток след 
дъжд. 25. Футболен гранд от Италия. 27. 
Славянско мъжко име. 28. Българско 
мъжко име. 30. 11 и 15 буква. 33. Вид 
конски ход. 34. Прозвището на сръбския 
писател и автор на афоризми Владимир 
Булатович. 35. Стена (син.). 40. Първата 
нота. 41. Река в Италия.

Съ
ст

ав
ил

: Б
. Д

им
ит

ро
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

ХАЙКА ЗА ВЪЛЦИ
Ловджийското сдружение „Власина“ 

от Сурдулица и тази година реши да 
организира хайка за вълци. Това беше 
десетата по ред юбилейна хайка. За 
разлика от предишните девет, тазго-
дишната беше насрочена за двадесет 
и втори, а не за януари след Коледните 
празници. За такова решение друже-
ството имаше оправдание - в началото 
на декеври валя голям сняг, а многобро-
йните вълци започнаха да кръстосват 
баирите и ежедневно правеха големи 
щети на селяните. Народа започна да се 
оплаква и да тръси помощ от властта. 
Ловджиите решиха да ги прогонят, за 
да могат хората да си отдъхнат и Ново-
годишните и Коледните празници да 
прекарат в спокойствие.

Беше двадесет и втори декември. 
Над Власинското плато тихи нежни 
снежинки от рана сутрин замрежили 
небето и като че ли всичко потъва в 
очарователна зимна идилия. Натрупа-
ният сняг е около половин метър, темпе-
ратурта пет градуса под нулата...Идеално 
време за ловуване.

В гостилницата „Берков“ в Божица 
около осем часа започнаха да пристигат 
ловджии от различни краища. Наре-
ждаха се джипове, лаеха кучета, а гостите 
се загряваха с жежка ракия. Вътре в 
гостилницата сред гостите бурна и весела 
атмосфера. Загряни от ракията, ловд-
жиите се надвикваха, правеха си майтап 
с ония, които се хвалеха със своите недо-
стижими успехи и трофеи. Тук бяха и 
десетина журналисти, които често потхъ-
рляха шеги и се смееха силно. Ловд-
жиите са въоръжени с пушки, карабини, 
със снайпери, лазери...

Пристигна и Момчил – председа-
телят на сдружението „Власина“.  Той 

поздрави гостите, пожела им успешен 
лов, а след това се обърна към журна-
листите. Каза, че тази година очакват 
рекорден брой ловджии – над седем-
стотин. Идват от целия свят: Канада, 
Америка, Германия, Швеция, Австралия, 
Турция, Русия и, разбира се, от всичките 
балкански държави. На въпроса какъв 
улов очаква, той отговори. „При нас 
ловджиите и рибарите, макар че не съм 
суеверен, такива въпроси не се задават. 
Но тоя път ще направим изкючение - 
очаквам да уловим най-малко два вълка.  
Това е традиция, която досега не ни е 
изневерила.

- Нещо сте прекалено самоуве-
рени, господин Момчил?

- Хващам се на бас! Може само 
повече, а никак по-малко! – каза Момчил.

След това Момчил покани журна-
листите да дойдат в Горна Лисина край 
езерото, кадето ще е събора след хайката. 
Там ги чакат жежка ракия, варени 
катрофи, гулаш ... Разбира се, и възмож-
ност да фотографират убитите вълци.

Целия предиобед над идиличното 
Власинско плато ехтяха изстрели, 
довикване, кучешки лай. Към едина-
десет часа Момчил стана видно нервен. 
От нито една страна  не го осведомяват 
дали са застреляли някой вълк, а времето 
минаваше. 

-  Ало, Тренчо, защо не се обаждате? 
Улучихте ли нещо? –  попита Момчил.

-  Една лисица и два заека - отговори 
Тренчо.

- Не те питам за лисици и зайци, 
а за вълци?

- Ранихме двама, но избягаха. 
Каква е ситуацията от другите терени?

- Нищо? Изглежда съвсем ще се 
изложим – отчаяно каза Момчил.

-  Няма да се изложим, нали имаме 
план „Б“. Кажи на Бане веднага нека   
пристъпи към релизацията на план „Б“! 
Журналистите нека свободно осведомят 
редакциите,  че са убити два вълка. Нали 
ги имаме в хладилника.

-   Ало, Бане, голям резил. Нито един 
валк не е убит. Веднага задвижвай план 
„Б“. Времето минава, нетърпението 
нараства, особено сред журналистите. 
Те вече осведомиха редакциите си, че 
са убити два вълка.  Сега трябва да ги 
покажем. До два часа тябва да сте при 
Лисинското езеро. Бане, много е спешно! 
Напомням ти, бъдете състедоточени. 
Вълците изваждайте внимателно от  
хладилника и пазете да не им ощетите 
кожите, защото замръзналата кожа 
лесно се пука, изкъпете ги, но водата да 
не е много топла, раните им разгърнете 
и на тях сипете свежа кръв от кокошка, 
очите им намажете с мас, за да се цъклят, 
сякаш тъкмо са убити... И накрая ги 
посипете с живи бълхи, които ви оставих 
в стъклената кутийка. Разбра ли,  Бане?

-  О кей, шефе. Бъди спокоен, имаме 
опит и не ни е за пръв път.

Край Лисинското езеро вече 
пристигат изморените ловджии. Пият 
ракия, хапват мезе, изстрелват във 
въздуха...

-  Господин Момчил, като че ли много 
дълго пътуват убитите вълци. Да не са 
им счупени краката - пошегува се един 
журналист.

-  И сами виждате колко дълбок е 
снегът, пътищата са завеяни, хлъзгаво е - 
каза Момчил.

По това време му звъни GSM-а.
- Ало, шефе, Бане се обажда. 

Случило се е нещо страшно!
- Какво се е случило! - попита 

Момчил, треперейки.
- Всичко е пропаднало, резил! 

Ония две будали... преди два месеца....

- Кои будали, какви два месеца!? 
Знаеш ли какво приказваш?

- Хладилника с убитите вълци 
забравили да включат!

- И? 
-  Вълците се разпаднали напълно. 

От воня не може да се влезне в помеще-
нието.

-   Ах! - хокна Момчил и падна. 
Тренча веднага извика бърза помощ. 

След това се обърна към присъстващите 
и каза:.

-  Драги гости, за съжаление случи се 
нешто непредвидимо! Джипа с убитите 
вълци и двама ловджии имали ката-
строфа. Джипът се сгромолясал в някоя 
пропаст! Не се знае съдбата на двамата 
ловджии?

.   .  .
Над Лисинското езеро полека се 

спускаше нощта. Останаха само Тренча 
и още няколко негови приятели. Тренча 
им разказа, че никаква катастрофа не се е 
случила. Тове била единствената възмож-
ност да запази реномето на традицон-
ното мероприятие.    

Преди да си тръгнат, из осоето се 
появи човек. Води кон и маха с ръка да 
го чекат. След няколко минути той ги 
доближи и от коня свали голям чувал. 
Тренча и приятелите му занемяха – 
човекът извди убит вълк.

-  Беше влезнал при овцете ми. Аз 
сложих желязната вила на прага и 
извиках. Той се изплаш и хукна с гърдите 
си право върху вилата. Знам, че днес 
толкова опитни ловджии са уловили 
много вълци... Все пак приберете и тоя, 
на мен не ми трябва.*

*  Разказът бе адаптиран като драма-
тична миниатюра и получи втора 
награда на Радио Белград за 2009-а 
година.

Симеон Костов
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СПОРТ

Окръжно състезание по тенис на маса за ученици от основните и средните училища  

Босилеградските 
тенисисти на маса са най-
добри в Пчински окръг
Мъжкият и женският състави на 

босилеградската гимназия и 
мъжкият отбор на Основното училище 
„Георги Димитров” триумфираха на 
окръжното състезание по тенис на маса, 
което миналата седмица се проведе 
във Враня, и се класираха за републи-
канската надпревара, която на 16 и 17 
декември ще се проведе в Соко баня. 

В състава на женския отбор на Гимна-
зията бяха: четвъртокласичката Миляна 
Василев, второкласничката Мария 
Петков и Миляна Николов, ученичка в 
първи клас. 

За мъжкия отбор на Гимназията 
се състезаваха: третокласникът Лука 
Николов, второкласникът Братислав 
Стоименов и първокласникът Никола 
Захариев, всичките са членове на боси-
леградския отбор по тенис на маса 
„Младост”.

Мъжкият отбор на Основното 
училище „Георги Димитров” в Босиле-

град представляваха седмокласниците 
Борислав Глигоров и Милян Митков и 
осмокласникът Милян Илиев. 

Босилеградските ученици осъще-
ствиха изключитлен успех и в инди-
видуалните състезания. Лука Николов 
спечели първо място в индивидуалното 
състезание при гимназистите, четвърто-
класничката Миляна Василев зае трето 
място при гимназистките, а Милян 
Илиев завоюва четвърто място сред 
учениците от основните училища.

Нашите ученици бяха ръководени 
от учителите по физическо възпитание 
в гимназията и в основното училище 
Михайло Йоич и Владица Митов, които 
изтъкнаха, че са изключително доволни 
от постиженията на своите ученици и 
добавиха, че ще положат максимални 
усилия да се представят добре и на репу-
бликанското състезание. 

П.Л.Р.

Междуокръжната волейболна лига „Лесковац“

„Младост“ зае второ 
място след края 
на първата част от 
първенствoтo
Волейболистите на босилеградска 

„Младост“ завършиха на втора 
позиция есенния полусезон в рамките 
на Междокръжната волейболна лига 
„Лесковац“. В пет изиграни мача те 
спечелиха 11 точки - завоюваха 4 победи 
и допуснаха само една загуба и то срещу 
лидера в класацията, отбора на „Ябла-
ница“ в Медведжа, който осъществи 
максимален брой точки. 

В последния кръг през миналия 
уикенд „зелените“ триумфираха като 
гости с 3:2 срещу „Флака“ в Прешево. 

Треньорът и капитан на отбора 
Мирослав Георгиев заяви, че е доволен 
от постиженията на съотборниците си и 

изрази надежда да продължат по същия 
начин и през втората част на  първен-
ството, която е планирано да стартира 
през средата на февруари следващата 
година.

В състава на „Младост“ през този 
сезон бяха: Мирослав Георгиев, Боян 
Стоименов, Марян Алексов, Васил Васев, 
Арсен Пенев, Дарко Трайков, Даниел 
Иванов, Митко Цеков, Стойне Влади-
миров, Емил Тасев и др.  

Всички дейности на босилеградския 
волейболен отбор изцяло финансира 
Община Босилеград. 

П.Л.Р.

Босилеградска „Младост“ 
е есенен шампион в 
Качествената лига А1 по 
тенис на маса
Босилеградският отбор по тенис на 

маса "Младост" зае първо място в 
края на есенния полусезон в първен-
ството на Качествената лига А1 по 
тенис на маса на Централна Сърбия. В 
последния кръг босилеградчани спече-
лиха с 4:1 като гости срещу „Наисус“ в 
Ниш.

„Записахме максимални победи във 
всичките пет мача през сезона и смело 
вървим към Втора лига. Искам да благо-
даря на всички тенисисти за максимал-
ната им ангажираност, положените 
усилия и отдадеността, която показваха 
във всеки един мач. Още веднъж бих 
искал да благодаря и на Община Боси-
леград и на ръководството, които изцяло 
финансират клуба, на ОУ „Георги Дими-
тров“, което ни предоставя физкултур-

ната зала и на всички останали прия-
тели на отбора, които допринесоха за  
развитието на този спорт в Босилеград“, 
каза треньорът и председател на босиле-
градския отбор по тенис на маса Никола 
Талески.

В края на състезателния сезон нашите 
млади тенисисти на маса ще участват 
в Новогодишния турнир в Нови Сад, 
който се оценява за национално класи-
ране, съобщи Талески и допълни, че 
освен участието в престижния турнир, 
децата ще имат възможност да наблю-
дават и мачовете от турнира за Купата 
на Европа по тенис на маса за жени, на 
който държавният шампион на Сърбия 
от Нови Сад ще посрещне отбори от 
Испания, Португалия и Франция.

П.Л.Р.

ЦАРИБРОД СПОРТНИ 
НОВИНИ

БАСКЕТБОЛ ПЪРВА МЪЖКА РЕГИ-
ОНАЛНА ЛИГА  „ИЗТОК“  ( 9-и кръг)

    БК „Маринос“ (Ниш)   – БК „Дими-
тровград“     61  :  52

Царибродските баскетболисти оказаха 
достойна съпротива през целия мач 
срещу лидера „Маринос“ от Ниш и бяха 
на косъм да направат изненада.

Михайло Станкович с 13 и Велко 
Миланов с 11 точки бяха най-резултатни 

в гостуващия отбор.
След 9 изиграни мача БК „Димитров-

град“ заема шесто място с 3 победи и 6 
загуби и в следващия кръг е домакин на 
БК „Актив Академия“(Лесковац) в залата 
на Спортния центар „Парк“.

И пионерският състав на БК „Дими-
тровград“ гостува в Ниш на БК 
„Триумф“ и загуби с 83:39 в мача от 7-ия 
кръг на Пионерската регонална лига.

ТЕНИС НА МАСА
В  8-ия кръг на Втора лига А отборът 

на Спортен клуб по тенис на маса „Цари-
брод“ загуби с 4:2 окръжното дерби 
срещу отбора на „Пирот“. Двете победи 
са дело на Радослав Котев.

След осам изиграни мача цариброд-
чани са на 9-о място с 2 победи и 6 загуби 
и в следващия кръг гостуват на опашкаря 
„Хайдук Велко“ в Неготин.

A.M.
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 [ Любовта няма граници. Но има много ограничения.
 [ В любовта разумът реагира последен.
 [ Страхът от смъртта е често причина за самоубойствата.
 [ За кого забранените плодове са грях? За оня, който 

ги е забранил, или за оня, на който са забранени.
 [ И подадената ръка може да бъде подложен крак.
 [ Школуването е обучение за ползване на мозъка.
 [ За всяка майка нейното дете е най-хубаво. 

Ако не вярвате питайте майките.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Манчин рабуш 

За Бетулу, Марка 
Кральевича, Милета що 
йе ишъл по пругуту... 

Здравейте, братстваджийе! Ньекня 
съм си седал и си размишлям: откико 
дойде демократията сви почеше да си 
говоре кико си оче, сви почеше да си 
работе кико им йе у интерес и кико 
им йе кьев. Ние смо, очигледно, лоше 
разбрали поямат „демократия”. Радио 
„Цариброд” с године пуща йедън 
джингъл у кой йедън човечек говори 
онова чувено у Царибродскьият край 
изречение – „Дойде некаква домо-
кратия, па ни пойеде начисто”. Ние, 
слушателите, немож да знаемо кой йе 
тия човечек и дали йе уопще йоще жив, 
ама, заключуйемо дека у голему меру 
си йе бил прав. Сечам се кико преди 
године с йеднога писменога човека 
води разговор по темуту за изборните 
системи. Я че му речем: Абе, неваляше 
векьинският изборни систем – да се 
гласуйе за конкретнога човека, кога 
знаемо. Добро, ако неваля, че га проме-
нимо. Уведомо пропорционалан систем, 
а тамо се гласуйе за листу, па не се знае 
кои конкретно човеци, че изберемо, 
йер партийете накнадно мож това да 
препрае. Е-е, и това не било валяло. 
Айде, пак че менявамо, че уведемо 
мешовит систем – малко векьинскьи, 
малко пропорционалан. Е-е, и това нева-
ляло. Тия човек, а беше интелектуалац, 
у йедън момент, че ми рече: „Манчо, 
знаеш ли що ни неваля нища? Затова що 
смо зайе..... народ!” 

Е, тая неколко изречения нека ми 
буду увод за това що тия пут очу да ви 
разказуйем. Ньекня гледам емисию на 
йедну телевизию. Тема на емисиюту 
– коронавирусат, шприцуваньето... 
Довели доктори, стручньаци и йедног..., 
хармоникаш ли йе, певач ли йе...?, ока се 
Бетула. Рече да има само седам разреда 
основну школу. И съга Бетула разправля 
ко се он лично излечил од коронуту с 
ония лек за животинье „Ивермектин”. 
И сви му говоре (и водительката и 
другьите гости у студиото) ко с тия лек у 
нащу държаву йе забраньено да се лече 
човеци, ама Бетула не попуща. Йок, я 
съм се с тия лек излечил, па я съм се с 
тия лек излечил, само понавляше. И не 
само да се йе он излечил, него, кико рече, 
излечил и йош млого ньегови роднине, 
приятелье... Евала! 

Е, я са не кривим Бетулу, него тую 
телевизию що га йе изокала да гостуйе 
у емисиюту. Или, що би рекъл народат, 
„нейе крив тия що руча два зеляника, 
него йе крив тия що му гьи дава.” Я 
разбирам да емисията требе да буде 
интересна, да требе да се появи и йедън 
„народан човек”, та да буде по-гледана 
и да би се тражиле повише паре за 
рекламете що се пущаю у тую емисию. 
Разбирам и това да народат малко 

требе и да се понасмейе, ама... Немой 
ме погрешно разберете, ама я, лично 
ка видим ко се на телевизиюту караю 
некои си тамо, я по-убаву уживанцию 
не могу да си приущим. Доримка и 
сеирим. По-голема посластица за мене 
от това нема. Ама, това су, що би се 
рекло, нискье страсти и доримка се 
засрамим понекигаш ка уватим самога 
себе ко сеирим ка гледам такве работе. 
Или, що би рекли у оную серию „Позо-
рище у кукьи” – „Я волим позорище, ама 
не у свойту кукьу”. И си одма поставим 
питанье: Убаво ли йе да се я у мойту 
кукьу борим за мир и спокойствие, а да 
се радуйем и сеирим ка се у комший-
скуту караю и бию мужат и жената? Он 
ока, она цвърка, деца пищу... Епа, нейе 
убаво! Я си признавам да нейе убаво од 
мою страну и ме срам заради това. 

И да настаим за Бетулу: Съга за 
коронуту не требе да слушамо кво че 
рече министарат Лончар, оная убава 
докторка Дария, ония искусан доктор 
Кон..., него требе да слушамо – Бетулу! 
И да слушамо текви блювочи ко йе он не 
само излечил самога себе, него и другьи 
човеци с тия лек за животинье. Е-е, 
това йе тия такозвани „сръпскьи инат” 
(а я би рекъл да нейе само сръпскьи, 
него и балканскьи), кой йе чувен у цел 
свет. Това що говори Бетула йе исто ко 
що йе у йедну народну песму праил 
ония Миле, що йе ишъл по лайковач-
куту пругу. И свакьи паметан човек си 
поставля питанъе: А що ли йе па Миле 
ишъл по пругуту? Що си нейе ишъл по 
пут? И не само да йе Миле сам ишъл по 
пругуту, него (да инатат вальда буде йош 
по-голем) „водил йош йедног друга.” 
Е-е, това йе тия инат. Он има за циль да 
покаже ко се ми ко народ не плашимо 
од нища, па ни од воз. Кво смо наумили 
да си праимо, ние че си праимо. Никой 
не може да ни заустави. Че си работимо 
тека, кико смо си наумили. Тека смо кока 
и демократиюту подразбрали. Че си 
работимо кво си сакамо и никой нища 
ни неможе. 

Или, те ви йош йедън пример, ка 
йе Марко Кральевич орал друмовете. 
Сечате се, нали? Турците му говорили: 
„Море, Марко не ори друмовете!”, а он 
ньим одговорил: „Море, Турци, не газете 
ораньето!” Они пак му рекли: „Море, 
Марко, не ори друмовете!”, он ньим пак 
одговорил същото: „Море, турци, не 
газете ораньето!”. И после се потепали. 
Уствари, Марко дигал буздованат, та гьи 
ньи потепал. Това ни йе у душуту – да се 
инатимо. А що йе Марко орал друмо-
вете? Що нейе орал ньивете? Епа, на 
инат!  

Тую емисию у кою Бетула гостуйеше, 
мож су гледали милион човека. Да 

свакьи стоти поверуйе у ньеговуту 
приказку (а има гьи млого малоумни, 
нали?), това би значило да че по путат на 
Бетулу пойду барем 10 иляде човека. Че 
си пию лек за животинье и че се надаю 
да се отърву од коронуту. А после – 
цвърц!!! У тую държаву кока се йе само 
Бетула „претплатил” да знайе све и 
сваща. 

А съга, че ви разкажем за моят случай: 
Я, сирома, ли съм си дисциплинован 
и разбран човечек, йедва дочека да 
примим бустер дозуту на вакцинуту. 
Имао си доримка йедно мълечко кален-
дарче у новчаникат и ко войник зашар-
кува датете све док не минуше шес 
месеца од другуту вакцину. Мине йедън 
дън, я пред спанье извадим календар-
чето из новчаникат и зашаркам тия дън. 
И ка найзад осъвну дънът, ка требеше 
да ме шприцую по трекьи пут, поюри 

къмто амбулантуту, та се на йедно место 
на улицуту доримка соплето, падо и се 
утепа. А ка дойдо у пунктат за шприцу-
ваньето, на сеструту реко: „Чере, ама ти 
що ми не дадеш дуплу да се осигурам, 
па че ти се после некико одужуйем?” 
Она ме погледа учудено и ме пита: „Кву 
дуплу да ти дедем, чича Манчо!?! Не те 
разбра убаво!?” А я ньу поясни: „Па, 
вакцину, чере, вакцину...“ Девойчето 
ме погледа кока не съм със свуту и рече: 
„Може, чича Манчо, може...! Ама не 
тука, него, е-ей горе, у ‘Гациното’. Там, 
че ти деду дуплу рекьию, дупли вискьи, 
дупли коняк, дупли виняк... Све кво си 
посакаш, там че ти деду дупло.” 

Толко за тия пут. 
Айд, уздравлье, драгьи братствад-

жийе!

А някога беше...
Още от време овчарите от махалите 

Костол, Селище и Краище в с. Трънски 
Одоровци пасеха стадата си във Влашка 
планина или покрай Ерма, защото 
всичко останало беше ниви и се ореше, 
за да се прехранват хората и добитъка. 
В по-малките домакинства гледаха по 

десетина овце, в по-големите и по петде-
сетина. 

Днес във всяка една от махалите има 
общо по десетина овце и те си пасат 
около къщите, а нивите отдавна вече не 
се орат.

А. М.


