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Уважаеми читатели, 
Редакцията на "Ново Братство" ви пожелава светли 
празници. Нека Коледа ви донесе много любов и 
спокойствие, а Нова година късмет и успехи във 
всяко едно начинание!
Следващият брой на вестника очаквайте към края 
на януари. 

Михолски срещи на 
селата в Райчиловци

В навечерието на най-светлите и 
чакани християнски празници
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНA 
БОСИЛЕГРAД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД ЧЕСТИТИ
ПРЕДСТОЯЩИТЕ НОВОГОДИШНИ И КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ И ИМ 
ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ ПРЕЗ НОВАТА 

2022 Г.

България има ново 
правителство

Кабинетът, начело с министър-пред-
седател Кирил Петков, беше подкрепен 
от 47-ото Народно събрание. В кабинета 
има 21 министри, от които петима вице-
премиери. „За“ предложените мини-
стри гласуваха 134 депутати и „против“ 
- 104. 

До изготвянето на предложение за 
редовно правителство на България се 
стигна след поредица от преговори и 
подписване на коалиционно споразу-
мение между партиите “Продължаваме 
промяната”, БСП, “Има такъв народ” и 
“Демократична България”, чиито депу-
тати подкрепиха новото правителство, 
докато "против" гласуваха парламен-
тарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС и 
"Възраждане".

Новият редовен кабинет бе избран 
осем месеца след края на мандата на 
третото правителство на Бойко Борисов 
(2017-2021). Сформирането му стана 
възможно чак от третия опит, след като 
два последователни парламента не 
успяха да излъчат нов кабинет и бяха 
разпуснати от президента Румен Радев.

Пълния състав на новия кабинет:
Министър-председател - Кирил 

Петков - „Продължаваме промяната“;
Кирил Петков е заършил финанси в 

Университета на Британска Колумбия 
във Ванкувър и магистратура по бизнес 
администрация в Харвардския универ-
ситет, където е класиран в топ 10% на 
своя випуск. Той е предприемач, който 

развива проекти в областта на иновации 
с висока добавена стойност, има успешен 
бизнес в разработването на пробиотици 
и биотехнологии. Кирил Петков е един 
от основателите на Центъра за икономи-
чески стратегии и конкурентоспособност 
към СУ „Св. Климент Охридски“, афили-
иран с Харвардския университет. 

Новият премиер беше министър на 
икономиката в първия служебен кабинет 
на Стефан Янев от 12 май 2021 г. до 15 
септември 2021 г. 

- Вицепремиер по еврофондовете 
и министър на финансите - Асен 
Василев - „Продължаваме промя-
ната“;

- Вицепремиер по ефективното 
управление - Калина Константинова 
- „Продължаваме промяната“;

- Вицепремиер и министър на иконо-
миката и индустрията - Корнелия 
Нинова - БСП;

- Вицепремиер и министър на 
регионалното развитие - Гроздан 
Караджов - ИТН;

- Вицепремиер по климатични поли-
тики и министър на околната среда 
и водите - Борислав Сандов - ДБ;

- Министър на образованието - 
Николай Денков - „Продължаваме 
промяната“;

- Министър на вътрешните работи 
- Бойко Рашков - „Продължаваме 
промяната“;

- Министър на отбраната - Стефан 
Янев - „Продължаваме промяната“;

- Министър на здравеопазването - 
проф. Асена Сербезова;

- Министър на транспортa - Николай 
Събев - „Продължаваме промя-
ната“;

- Министър на растежа и иновациите 
- Даниел Лорер - „Продължаваме 
промяната“;

- Министър на културата - Атанас 
Атанасов - „Продължаваме промя-
ната“;

- Министър на труда и социалната 
политика - Георги Гьоков - БСП;

- Министър на земеделието - Иван 
Иванов - БСП;

- Министър на туризма - Христо 
Проданов - БСП;

- Министър на външните работи - 
Теодора Генчовска - „Има такъв 
народ“;

- Министър на енергетиката - Алек-
сандър Николов - „Има такъв 
народ“;

- Министър на спорта - Радостин 
Василев - „Има такъв народ“;

- Министър на правосъдието - 
Надежда Йорданова - ДБ;

- Министър на електронното управ-
ление - Божидар Божанов - ДБ;

По-рано за председател на 47-ото 
Народно събрание бе избран Никола 
Минчев от „Продължаваме промя-
ната“. Минчев е на 34 години и 
доскоро е бил корпоративен адвокат. 
Завършил е право в СУ "Св. Климент 
Охридски", владее английски и немски 
език.

П.Л.Р.

Започна канди- 
датстването за  
доброволна  
военна служба

Министерството на отбраната 
приканва всички желаещи кандидати за 
доброволна военна служба през 2022 г. да 
подадат заявления. 

Всички дееспособни граждани на 
страната ни, които навършат 19-30 
години през 2022 г. и преди това не са 
служили в армията, имат правото да 
отбият военната си повинност добро-
волно в продължение на шест месеца. 

Освен в центровете на Министер-
ството на отбраната в единиците на 
местното самоуправление, отскоро реги-
страцията е възможна и през портала за 
електронно управление с квалифициран 
електронен сертификат, но и на около 1 
500 гишета на Общественото предпри-
ятие "Пощи на Сърбия".

Освен опростената процедура при 
кандидатстване за доброволна военна 
служба напоследък значително бяха 
увеличени и заплатите, които вече са 
средно около 35 000 динара на месец. 
Съкратените и опростени процедури за 
кандидатстване за статут на професио-
нален войник очакват всички, които след 
отбиването на военната служба желаят 
да продължат професионалната си 
кариера в Сръбската армия.

С. Бойкова

75 лева добавка към 
пенсиите на всички 
хора над 65 години, 
които се ваксинират

Еврокомисарят по вътрешния пазар 
Тиери Бретон, който отговаря за ваксина-
ционната кампания в ЕС, предупреди, че 
България може да стане източник на нов 
вариант на коронавируса заради малкия 
брой ваксинирани срещу COVID-19.

„Не бих искал да говорим за потен-
циален „български вариант“, но ако не 
направим нещо, може да станем свиде-
тели на такъв през зимата. Тъй като 
твърде много хора не са ваксинирани, 
може да се образува нов вариант на 
вируса и той да се окаже много по-у-
стойчив. Това би било много лоша 
новина и за българите, и за всички нас 
на планетата“, каза Бретон по време на 
посещение в София.

В България 26% от пълнолетното насе-
ление е напълно ваксинирано, докато в 
Европа средният процент на ваксини-
рани граждани е 76%, припомни евроко-
мисарят.

Българският премиер Кирил Петков 
смята, че е време България да стане 
страна макар със средно ниво на вакси-
нирани, и обяви нови мерки за стимули-
ране на ваксинацията в България: 75 лева 
добавка към пенсиите на всички хора над 
65, които се ваксинират.

Тази добавка към пенсиите ще 
получат и всички хора над 65 години, 
които вече са завършили пълния вакси-
национен цикъл и са си поставили и 
бустерна доза. Програмата ще действа от 
1 януари до 30 юни.

С.Дж.



30 декември 2021 година 3
novo.bratstvo.rs

АКТУАЛНИ ТЕМИ

Поздравителен адрес от председателя на Националния съвет на българското наци-
онално  малцинство в Сърбия Стефан Стойков по случай Коледните и Новогодишни 
празници 

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
Най-сърдечно ви поздравявам с настъпването на Коледните и Новогодишни праз-

ници и ви пожелавам здраве и сили за ползотворни дела. Нека тези светли празници 
положат началото на една година, в която здравето, щастието и късмета да бъдат ви-
наги с вас.           

И тази година бяхме изправени пред най-тежкото предизвикателство на нашето 
съвремие - борбата с епидемията от коронавирус, когато грижата за ближния и опа-
зването на човешкия живот са приоритет, а съпричастността и сплотеността на хората 
са сила, чрез която ще бъде победен COVID - 19.

Краят на годината е времето когато слагаме на везната стореното през тази и пра-
вим планове за нови неща през следващата година. Искам да подчертая, че Наци-
оналният съвет на българите в Сърбия и през 2021 г. поддържаше отлично сътрудни-
чество с държавното ръководство на Република Сърбия и съответните министерства, 
благодарение на което бяха реализирани редица инициативи.  

И през следващата година ще полагаме максимални усилия да превъзмогваме 
разногласията, пристрастията и различията и да се обединяваме около общите каузи, 
а всичко с цел създаване на по-добри условия за упражняването на правата на бъ-
лгарите в Сърбия, икономическото развитие на общините, в които живее компактно 
българско население и опазване на нашето културно и историческо наследство. 

Искам да припомня, че догодина ни очаква и преброяване на населението в Сър-
бия и по този повод за пореден път призовавам всички сънародници активно да се 
включат в процеса на преброяването и да се определят като българи.  

Нека през следващата година да проявяваме смелост и мъдрост, да сме изпъл-
нени с вяра, надежда и любов, а в сърцата ни да цари доброта и съпричастност. Да 
имаме нови поводи да се гордеем с постигнати резултати и с повече реализирани 
проекти и заедно с общи усилия да градим по-добро бъдеще за децата ни.

На всички сънародници и на всички граждани на Сърбия пожелавам здравето, 
щастието и успеха да им бъдат постоянни спътници през Новата 2022 година!  

Стефан Стойков
Председател на НС на българите в Сърбия 

Поздравителен адрес от кмета на Община Босилеград Владимир Захариев по по-
вод Новогодишните и Коледни празници: 

ОТПРАВЯМ КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА 
БОСИЛЕГРАД НАЙ-СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ЗДРАВЕ, МИР, УСПЕХ И БЛАГОДЕНСТВИЕ ПРЕЗ 

НОВАТА 2022 ГОДИНА!

Изпращаме годината, в която въпреки пандемията от коронавируса, благодарение 
на  изключителното съдействие на сътрудниците ми и подкрепата на държавното ръ-
ководство начело с президента Александър Вучич, успяхме да реализираме редица 
жизненоважни проекти в нашата община, с които се създават по-благоприятни усло-
вия за живот и работа на всички жители на общината. Приключихме реализацията на 
проекта „Рода вода“ - изграждане на нов водопровод от местността Рода в Милевска 
планина, започнахме реконструкция и изграждане на нов обект за Детската градина 
„Детска радост“, продължихме изграждането на кея на Драговищица към Райчилов-
ско поле, построихме нов туристически обект в местността Градище в Босилеград, ре-
монтирахме и модернизирахме Пощата в града и сложихме нова асфалтова настилка 
на площада пред Пощата и паметника на Васил Левски в центъра на града... През 
2021 година е сложена и нова асфалтова настилка на по-голяма част от регионалния 
път Босилеград - Горна Лисина, продължи изграждането на регионалния път Босиле-
град - Караманица, а екипите на публичните предприятия „Строителни площи и пъти-
ща на Община Босилеград“ и „Услуга“ редовно поддържаха всички некатегоризирани 
пътища в селата. 

Босилеградска община е сред първите общини в Сърбия по броя на ваксинирани 
граждани. Това стана благодарение успешно организираните акции за масово вак-
синиране на жителите в града и в селата от страна на общината, Здравния дом и ръ-
ководствата на съветите на местните общности. За успешно проведените инициативи 
няколкократно получихме публични признания и от самата премиерка Ана Бърнабич, 
която през лятото посети нашата община и Здравния дом и лично ни отдаде призна-
ние.

Ще положим грижи и усилия да продължим по същия начин и през 2022 година - 
усърдно ще работим в интерес на гражданите с цел създаване на по-добри условия за 
живот на всички. Заедно с държавните институции на Сърбия, общинските организа-
ции и институции и с гражданите ще настоим и през следващата година да реализи-
раме още нови инициативи и проекти в различни области, с които да допринесем за 
развитието на Община Босилеград.

Нека Новата година донесе здраве, щастие, късмет и успех на всички граждани на 
нашата община и на всички хора по света.

Весела Коледа и щастлива Нова година!
 Владимир Захариев, 

Кмет на Община Босилеград

Фотооко

Великолепно украсени елхи
В холовете на oсновното училище и 

Гимназията в Босилеград и тази година  
 

новогодишните елхи са украсени велико-
лепно.

П.Л.Р.
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В Босилеград се проведе поредна кръводарителска акция за 
ВМА в Белград

Рекорден брой 
кръводарители

105 босилеградчани дариха кръв в 
поредната доброволческа акция по 
кръводаряване за   нуждите на Воен-
номедицинската академия в Белград, 
която съвместно организираха Община 
Босилеград, местната организация на 
Червения кръст и Отделът по трансфузи-
ология към ВМА Белград. 

Освен редовните кръводарители в 
инициативата се включиха 15 жени, 
както и 10 лица, които за първи път 
станаха донори на кръв. Сред участни-
ците в благотворителната акция и този 
път бяха членове на хуманитарното сдру-
жение „Коце завинаги” от Враня. 

Акцията и този път се проведе в засе-
дателната зала в сградата на Общин-
ската администрация в Босилеград 
при спазване на противоепидемичните 
мерки срещу ковид 19, а за всички кръво-
дарители организаторите осигуриха 
ваучери за обяд и тениски. 

 Кметът Владимир Захариев, който 
заедно с членовете на общинското ръко-
водство е редовен участник в акциите, 
благодари на всички доброволци и на 
целия медицински персонал на ВМА, 
изтъквайки, че такива инициативи ще 

продължат да организират и в бъдеще.
„Изключително съм доволен от 

проведената акция, в която се вклю-
чиха рекореден брой кръводарители. 
Искам да посоча, че въпреки че се отзо-
ваха 129 доброволци, поради липса на 
торбички за кръв, само 105 души имаха 
възможност да дарят ценната течност. 
С този пореден хуманен жест изказахме 
огромна благодарност и признателност 
към Военномедицинската академия в 
Белград, която от няколко години предо-
ставя безплатно лечение и други меди-
цински услуги на гражданите на нашата 
община“, каза Захариев.

Въз основа на договора на общинското 
ръководство със съответните републи-
кански министерства и управляващите 
във ВМА, медици от ВМА и Военната 
болница в Ниш вършат безплатни 
прегледи в Босилеград с цел ранна 
диагностика и превенция при лечение 
на пациентите от нашата община, а 
босилеградчани имат възможност и за  
безплатно лечение в тези лечебни заве-
дения, както и възможност за безплатни 
изследвания на кръв във ВМА.  

П.Л.Р. 

ОО на ЧК в Босилеград

33-ма дарители в 
последната тазгодишна 
акция по кръводаряване

33-ма босилеградчани дариха кръв 
в последната тазгодишна кръводари-
телска акция, която миналата седмица 
Общинската организация на Червения 
кръст организира с Института за кръво-
преливане от Ниш. И този път инициа-
тивата се проведе в заседателната зала на 
Общинската администрация в Босиле-
град.

В ОО на ЧК изтъкнаха, че въпреки 
трудната епидемиологична обстановка 
редовните кръводарители са потвър-
дили своята хуманност. Секретарката 

Руска Божилова каза, че и през тази 
година ОО на ЧК е организирал четири 
акции по кръводаряване заедно с Инсти-
тута за кръвопреливане от Ниш, както 
и две акции заедно с общината и Воен-
номедицинската академия в Белград. 
„За 2022 година сме запланували общо 
седем доброволчески инициативи - пет 
с нишкия институт и две с общинaтa и 
ВМA, като първата ще се проведе през 
март следващaтa година“, посочи тя.  

П.Л.Р. 

В босилеградската поща 

Oфициално открит клон на 
„Пощенска спестовна каса”
Заедно с кмета Владимир Захариев, 

представители на общинското 
ръководство и на граждани, на цере-
монията по откриването на клона на 
„Пощенска спестовна каса“ в Босилеград 
присъстваха и помощник-директорът 
на Регионалния център на тази банка в 
Ниш Никола Сотировски и директор-
ката на филиала във Враня Весна Михай-
лович.

По повод откриването кметът Заха-
риев благодари на държавния връх на 
Сърбия и на ръководството на Пощата и 
„Пощенска спестовна каса“ и подчерта, 
че ремонтирането и модернизирането 
на Пощата в Босилеград е резултат на 
поредварителния договор между общин-
ското ръководство, „Пощата на Сърбия“ 
и държавния връх. Изтъкна, че боси-
леградската поща е първата в Сърбия, 
в която на едно място има гишета за 
изпращане и доставка на пратки, както и 
на „Пощенската спестовна каса”, „Дунав 
застраховки” и „Телеком Сърбия”. Той 

посочи, че след модернизирането на 
пощата и откриването на новите гишета 
босилеградчани вече няма да бъдат 
принудени за тези услуги да отиват във 
Враня или в други градове във вътреш-
ността. Захариев добави още, че откри-
ването на клона на „Пощенска спестовна 
каса“ съвпада със стогодишнината от 
откриването й и стана първият клиент на 
новоткритото гише на банката.  

Директорът на Регионалния център 
на банката „Пощенска спестовна каса” 
Никола Сотировски честити на боси-
леградчани откриването на клона на 
банката и подчерта, че това е доказа-
телство на дългогодишното успешно 
сътрудничество между „Пощата на 
Сърбия“ и банката „Пощенска спестовна 
каса“ с общинското ръководство.  

Банката вече ангажира един служител 
в Босилеград и постави банкомат в 
обекта на пощата.     

П.Л.Р.

Дарение за Здравния дом 
в Босилеград 
Здравният дом в Босилеград получи 

дарение от медицински уреди на 
стойност 2 000 евро, предоставено от 
Антон Митрев, родом от Босилеград, 
живущ в Скопие, Република Северна 
Македония. По този повод дарителят, 
придружен от кмета Владимир Заха-
риев, посети Здравния дом и имаше 
среща с директора на ведомството д-р 
Горан Василов.

Д-р Василов благодари за дарението, 
с което са закупени съвременни меди-
цински уреди за превантивни прегледи 
на бебета и деца до училищна възраст, 
които, както посочи, са  липсвали в 
Здравния дом. „Закупени са: дигитална 
електронна везна, която измерва теглотo 
и ръстa на бебетата с голяма прециз-
ност, два комплекта лекарски слушалки 
за деца и по-големи пациенти, безкон-
тактен термометър и аспиратор за 
отстраняване на секреция при деца. Със 
закупуването на тези уреди сме създали 
условия за успешни превантивни 
прегледи на най-малките в детското 
отделение на Здравния дом“, каза д-р 
Василов.

Кметът Владимир Захариев отправи 
благодарност към дарителя, посо-
чвайки, че се радва за този изклю-
чителен жест. Той изтъкна, че дари-
телят е един прекрасен човек, който е 
обиколил целия свят на мотоциклет 
и е имал великолепни преживявания. 
„Искам да подчертая, че когато общи-

ната купи имота от г-н Митрев и сестра 
му за прокарване на улицата „Слободан 
Петков“, той ни каза, че двамата имат 
желание да направят дарение на общи-
ната. Аз се обърнах към директора на 
Здравния дом д-р Горан Василов и той 
избра къде да бъде насочена дарената 
сума. Още един път благодаря на г-н 
Митрев за дарението“, каза Захариев. 

Дарителят Антон Митрев изказа 
удовлетворението си, че може да бъде 
полезен на родния си край, с който 
остава емоцилано близък през всичките 
години. Изтъкна, че редовно поддържа 
връзка с Босилеград и идва тук поне 
един или два пъти годишно. „С кмета 
Владимир Захариев се познаваме много 
отдавна и си поддържаме приятелството. 
Винаги съм искал да дам някакъв принос 
за нашата община и това дарение за 
мен лично е много важно. Дарението 
е скромно, а да имах повече, щях да 
даря още по-голяма сума. Отправям 
призив към всички нашенци, които имат 
възможност, да дават принос за създа-
ването на по-добри условия за живот в 
Босилеград. Въпреки че толкова години 
живея в Скопие, винаги в сърцето си 
нося Босилеград. Благодарен сам на 
кмета, който ми помогна да насоча даре-
нието към Здравния дом. Надявам се и 
други нашенци да помогнат и да дадат 
своя принос за Босилеград“, посочи 
Митрев. 

П.Л.Р. 
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АКТУАЛНИ ТЕМИ
От конкурса на сръбското Министерство за грижа за селото

Още едно царибродско 
семейство получи 
средства за къща 
Царибродчанката Ивана Петрова, 

майка на едно невръстно дете, е 
петият жител на Царибродско, получил 
средства за купуване на къща в селска 
среда от конкурса на сръбското Мини-
стерство за грижа за селото, на чието 
чело е лидерът на ПОПС Милан Кърко-
бабич. 

След много години живеене в чужди, 
Ивана и детенцето й наскоро ще се 
настанят в собствена къща и то в край-
градското село Белеш. 

Договора за получаване на средствата 
бе сключен тези дни в помещенията на 
посоченото министерство в Белград. 
Присъства и членът на Общинския изпъ-
лнителен съвет Славолюб Маноилов, 
когото кметът на Царибродско упълно-
мощи да подпише екземпляра на дого-
вора за местното самоуправление. 

В краткия телефонен разговор за вест-
ника ни Маноилов сподели удовлетво-
рението си от факта, че досега петима 

царибродчани, съответно царибродски 
семейства, са получили средства от 
министерството за купуване на къщи в 
селски среди. Той сподели, че Община 
Цариброд досега е отчела чудесно 
сътрудничество с представителите на 
министерството, което, както заяви, е 
готово на Цариброд и царибродчани да 
помага и по-нататък. Но, добави Мано-
илов, и ние трябва да се постараем да 
изготвим още идеи, съответно проекти, 
с които да кандидатстваме в конкурси, 
които обяви министерството. 

Нека да отбележим, че неотдавна от 
същото министерство Царибродско 
получи средства за купуване на микробус 
за превозване на жители в селските 
среди в общината. Договора за тази 
цел в помещенията на министерството 
от името на общината подписа кметът 
Владица Димитров. 

Б. Димитров 

IX редовна сесия на 
Общинския парламент в 
Босилеград
На IX-ата си редовна сесия, която се 

проведе на 13 т.м. в заседатлната 
зала в сградата на Общинската адми-
нистрация в Босилеград, местният 
парламент единодушно прие: Петото 
изменение и допълнение на бюджета 
на Община Босилеград за 2021 година, 
Решението за приемане на шестмесечен 
доклад за изпълнението на общин-
ския бюджет за 2021 година, Решението 
за даване на съгласие за приемане на 
доклада за работата за второто триме-
сечие на 2021 година на публичните 
предприятия „Услуга“, Ветеринарна 
амбулатория „Босилеград“, „Строи-
телни площи и пътища“ и Решението 
за обединения шестмесечен финансов 
доклад на Спортния съюз на Община 
Босилеград, спортните сдружения и  
отбори за 2021 г.

Съветниците приеха и: Решението 
за даване на съгласие за изменение на 
Финансовите планове на  ОУ „Георги 
Димитров“, Детската градина „Детска 
радост“, Народната библиотека „Христо 
Ботев“, Центъра за социални грижи, 
Културния център „Босилеград и 
“Спортния съюз на Община Босилеград“ 
за 2021 г.

На заседанието бе прието и Решение 
за уволнение и назначаване на пред-
седател на Комисията за  провеждане 
на конкурси за избор на директори 
на публичните предприятия, чийто 
основател е Община Босилеград. Досе-
гашната председателка на Комисията 
Снежана Стоилкович бе освободена от 
длъжността, а вместо нея е назначен 
Милачко Йованчов, служител в Общин-
ската администрация.

В рамките на последната точка от 
дневния ред - Въпроси и предложения, 
кметът Владимир Захариев запозна 
присъстващите и слушателите на 
„Радио Босилеград”, което и този път 
пряко предава сесията на ОС, с всички 
дейности на общината в периода 
между двете заседания на Общинския 
парламент. Той посочи, че в момента 
се изпълняват довършителните работи 
върху изграждането на водопровода 
от Милевска планина - „Рода Вода” и 
добави, че предстои тържествено откри-
ване, на което се очаква да присъства 
министърът на земеделието, горското 
и водното стопанство Бранислав Неди-
мович. С реализацията на този мащабен 
проект ще се осигури качествено водо-
снабдяване на жителите на Босилеград и 
на квартала „Добри Дол“, както и на тези 

в селата Райчиловци и Радичевци и вече 
няма да бъде необходимо да се вкарва 
вода от резервоарите в полето.

Захариев изтъкна и факта, че над 60% 
от жителите на общината са имуни-
зирани, което прави Босилеградска 
община пример за другите. По думите 
му Босилеград е сред първите десет 
общини в Сърбия по броя на ваксини-
рани граждани и е лидер по броя на 
ваксинирани млади хора на възраст от 
18 до 30 години. В Босилеградска община 
са имунизирани около 30% от младите, 
докато в републиката те са около 20%.

Част от изказването на кмета бе и 
коментарът за неотдавана проведената 
кръгла маса за състоянието на водите в 
Босилеградско, на която беше предста-
вена студията „Екохимично състояние 
на водните течения в Босилеградско” на 
Центъра за изключителни стойности и 
еко-инженеринг от Института по химия, 
технология и металургия към Белград-
ския университет. 

Захариев отрече думите казани по 
време на кръглата маса, че всеки ден 
умирали по 4-5 души и че най-голям 
процент на смъртност в общината бил 
заради онкологични заболявания. Той 
предостави данни, които е получил 
от Здравния дом, а които сочат, че от 
началото на 2021 г. досега са починали 
77 души. Понеже Здравният център 
не разполага с данни за причините на 
смъртта на тези хора, общинското ръко-
водство ги е потърсило и в църковните 
списъци, където са вписани 13 души 
починали от COVID 19, 13 от ракови 
заболявания, докато причината за 
смъртта на останалите са други забо-
лявания и старост.

Говорейки за проведената кръгла 
маса, Микица Василов - инженер по 
екология в Общинската администрация 
в Босилеград, каза, че представената 
студия за състоянието на водите в Боси-
леградска община не е довършена, което 
потвърждава и писмото, изпратено до 
босилеградското сдружение „Екобос“ от 
самата авторка на студията д-р Драгана 
Джорджевич. Василев посочи, че изка-
званията по време на кръглата маса са 
внесли страх сред местното население 
и че общината до десет дни ще предо-
стави анализ на повърхностните води 
от района в близост до мините „Босил 
метал“ и „Грот“, както и от центъра на 
града, а за целта е нает Институтът от 
Нови Сад. 

П.Л.Р.

ОО на ЧК в Босилеград 
осигури новогодишни 
пакетчета за социално 
слаби ученици

Общинската  организация на 
Червения кръст в Босилеград започна 
раздавнето на  новогодишни пакетчета 

за социално слаби ученици от първи до 
пети клас от подведомствените основни 
училища в селата. 

В хуманитарната организация казват, 
че са осигурени 45 пaкетчетa с лакомствa, 
като част от ежегодната хуманитарна 
инициатива, която ОО на ЧК организира 
по повод Новогодишните и Коледни 
празници  под название „Едно пакетче - 
много любов”. 

Секретарят на босилеградския ЧК 
Руска Божилова заяви, че списъците с 
децата от социално слаби семейства, 
които получават подаръците, е подго-
твило ОУ „Георги Димитров”.  

П.Л.Р.
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В навечерието на най-светлите и чакани християнски празници

Бъдни вечер – 
традициите, които не 
трябва да забравяме

Бъдни вечер, Кадена вечер, Детешка 
Коледа, Мали Божич са само част от 
названията за традиционния празник 
Бъдни вечер, който честваме вечерта 
преди Коледа, Божич. Въпреки разно-
образните наименования на празника, 
всички са единодушни, че в полунощ, 
според православната църква, в една 
пещера около Витлеем се е родил Иисус 
Христос.

Народът казва: „Където и да ходиш, за 
Коледа - у дома да си!“ В днешни дни се е 
създала традицията да обръщаме повече 
внимание на украсяването на елхата, 
Дядо Коледа и най-вече на подаръците. 
Ние този път искаме да ви припомним, 
че в този празник има и нещо повече 
– обичаите, трапезата и спокойната и 
уютна атмосфера, които те създават. 

Във всеки дом още от сутринта 
започва подготовката за Бъдни вечер, 
деня преди голямото събитие в христи-
янския свят - Раждането на Христос. 
Стопанките отделят особено внимание 
и умение на приготвянето на бъдни-
вечерските и коледните хлябове. Те са 

три вида, според предназначението 
им в обичаите. Едните са посветени на 
Коледа - големи кръгли пити, нари-
чани боговица, богова пита, божичник, 
светец, в Сърбия „чесница“. Върху тях 
има пластична украса от тесто. В нашите 
краища се омесват и содена питка с 
паричка, а за малките коледарчета - 
коледни кравайчета, колачета.

Някога празнуването започвало с 
тръгването на коледарчета из селото, 
това са момченца на възраст от 6-7 до 
10-12 години, заради което празникът 
е познат и като Детешка Коледа. Те 
са разделени на групи и с преметнати 
през рамо шарени торбички и дрянови 
тояжки в ръце, влизат от къща в къща, 
изричат благословии и пеят песни, с 
които пожелават плодородна година. 
Стопаните ги посрещат със сито, пълно 
с жито, с което посипват коледарчетата. 
Още при прекрачването на прага на 
къщата те казват: Бог се роди, Коледо! 
и питат домакините: Славите ли млада 
Бога?, а те им отговарят: Славиме! Стопа-
ните някога дарявали коледарчетата 

със сланина, сушени плодове, орехи, с 
дребни монети, със специално приготве-
ните кравайчета, които децата нанизват 
на дряновите си тояжки, и днес коле-
дарчетата се даряват с колачета, ошав, 
най-различни сладкиши, парички и др.

Важен момент от бъднивечерската 
обредност е Бъдникът. Според тради-
цията млад момък, облечен в най-новите 
си дрехи, трябвало да отиде в гората и 
да отсече тригодишно дъбово дърво, 
което да е дълго, но и да може да влезне 
в къщата. Цялото семейство излизало 
и посрещало момъка, той им честити 
празника и при влизането благославя: 
„Аз в къщи и Бог с мене“ и внасял 
дървото в къщата. На Бъдни вечер огни-
щето не трябвало да изгасва, дори и да 
заспят домашните винаги трябвало да 
има някой, който да е буден, за да пази 
огъня. Именно той е символ на живота 
в дома, както и на раждането на Исус 
Христос.

Известно ни е, че на бъднивечерската 
трапеза се слагат нечетен брой задъ-
лжително постни ястия, така че този 
път няма да ги изброяваме. Според 
народната вяра на трапезата трябва 
да има от всичко, което е произве-
дено през годината. Бъднивечерската 
трапеза се нарежда на земята, като под 
нея се разстиля слама, защото у слама 
се е намерил, т.е. родил Младенецът. 
Храненето на трапезата на Бъдни вечер 
не е просто хранене, то е преди всичко 
ритуал. Задължително е прекадяване 

на ястията, на помещенията в къщата и 
на стопанските постройки в двора (ако 
има), което прави най-възрастният мъж в 
семейството. После стопанинът разчупва 
питата и дава на всички по едно парче. 
Първото парче е за Богородица, второто 
– за къщата. Следващите парчета за 
членовете на семейството, като най-мал-
кият получава последното. На кого се 
падне паричката, той ще има най-м-
ного здраве и късмет през годината. Ако 
паричката е в честта за Богородица или 
за къщата, вярва се, че годината ще е 
много добра.

Честването на Бъдни вечер и Коледа 
днес са едни от най-почитаните семейни 
празници, на които се събират роднини, 
някои от които задължително пристигат 
и от чужбина, където живеят, за да 
бъдат с най-близките си хора на тези 
големи християнски празници. Ако 
има вечер, която да е символ на семей-
ството, на уединението, на споделянето 
и домашния уют, то това определено 
е вечерта преди Коледа – Бъдни вечер. 
Това може би е един от малкото оста-
нали празници, които са изпълнени с 
истинска топла семейна свързаност, без 
тя да е придружена с шумни забавления. 

Пожелаваме ви спокойно посрещане 
на Бъдни вечер, нека тя се превърне в 
приказен празник за вас и семействата 
ви! Пазете семействата си, пазете и 
обичаите за тези, които идват след нас!

Подготви Д. Христова

Рождество Христово е 
дар за цялото човечество
Тъй като Българската православна 

църква следва Григорианския 
календар най-светлите християнски 
празници в страната бяха чествани на 
24 декември Бъдни вечер и на 25-ти 
Рождество Христово – Коледа, Божич. 
В Сърбия, в която Църквата използва 
Юлианския календар, празниците пред-
стои да бъдат чествани на 6-и и 7-ми 
януари, дните, в които те се отбелязват и 
в нашите краища. 

Този път за Рождество Христово 
вниманието ви ще насочим върху самата 
символика и значението на празника за 
всеки християнин.

Повече от две хилядолетия светът 
празнува раждането на Божия син, 
който идва на Земята, за да спаси човеш-
ките души. Бъдни вечер и Коледа са 
празниците, които всеки път ни носят 
нещо празнично, тържествено и ново. 
Докосват сетивата и душите ни със свет-
лина и радостна надежда и ни въве-
ждат в Тайната на Рождеството на Сина 
Божий чрез трепетно очакване. Христо-
вото Рождение озарява всеки от нас и 
цялото творение. И затова, в неизрази-
мата си радост и благодарност, Църквата 
тържествува и изповядва: “Девицата 
днес ражда Свръхестествения, и земята 
поднася на Непристъпния пещера 
¬ Ангели с пастирите славословят, а 
мъдреците със звездата пътешестват. 
Защото заради нас се роди Младенец ¬ 
Предвечният Бог” (Кондак, гл. 3).

За да не се превърне това велико 
събитие само в повод за размяна на 
подаръци, богати празнични трапези и 
блестящи украси, нека се съредоточим 
върху това как се случва празникът в 
душите ни. Да си спомним за обикно-
вените пастири - дето пазели стадата си 
в полето край Витлеем. Пред тях една 

нощ се явил ангел и им рекъл: „...благо-
вестя ви голяма радост, която ще бъде за 
всички човеци; защото днес ви се роди 
Спасител, Който е Христос Господ". Но 
те не са прогонили  ангела с ругатни, 
че ги е събудил да им разказва някакви 
приказки!? Нищо подобно. Те доста се 
изплашили, но с детински чистата си 
вяра тръгнали натам, накъдето ги упътил 
ангелът и се оказали първите човешки 
същества, избрани да видят новоро-
дения Син Божи. Те били онези кротки и 
смирени по сърце хора, изпълнени с мир 
и блага воля, чиито души били готови да 
посрещнат Бога.

Този мир и тази блага воля възпели 
ангелите в нощта на Рождеството: „Слава 
във висините на Бога, на земята мир, 
между човеците благоволение!“ Техните 
думи звучат всяка година в храмо-
вете, макар светът все повече и повече 
да се отдалечава от същността на този 
празник и все още да не е познал мира, 
възвестен при раждането на Спасителя 
- Божия мир. Мирът, който властва по 
земята, няма нищо общо с Божия мир. 
Божият мир познава една-единствена 
победа - вътре в нас над самите нас. 
Той е  съвършеният мир, който, когато 
споходи човека, го дарява с  хармонията 
да живее в мир със себе си и с околните. 
Само Божественият мир може да ни 
накара искрено да простим на всеки, 
който ни мрази, или да протегнем ръка 
за помощ на този, който ни обижда. Ако 
този Божествен мир би споходил всички 
човеци по земята, тогава целият свят би 
живял в хармония.

Светлината, огряла човечеството при 
раждането на Спасителя, е духовна свет-
лина, светлината на богопознанието - тя 
не е слънчев лъч, който топли тялото, 
или искрящ гирлянд, радващ очите. Нея 

човек може да види само с душата си. Тя 
е светлината на богопознанието, светли-
ната, която е дала възможност на онези, 
които са съзрели Младенеца, да познаят 
в него Бога. Затова, ако на Рождество 
отидете в храма, ще чуете празничния 
химн: „Твоето рождество, Христе Боже 
наш, озари света със светлината на позна-
нието.“ Заради тази светлина, прогонила 
духовния мрак на човечеството, дала му 
възможност да прозре кой е Бог и кое е 
злото, озарила отново единството между 
Твореца и творението.

Какво се сбъдва в тази нощ и защо 
Благата вест за Раждането на Иисус 
Христос ни изпълва с такава светла 
надежда? 

Според разказа на двамата еванге-
листи Матей и Лука за Раждането на 
Спасителя, Света Дева Мария и правед-
ният Йосиф дошли в Давидовия град 
Витлеем за преброяването на жителите 
на Римската империя по времето на 
кесаря Октавиан Август. За подсло-
няване на Светото семейство обаче, в 
града не се намерил дом и затова Младе-
нецът Иисус се родил в пещерата извън 
града, където пастири се приютявали 
със своите животни. Така Божият Син 
се роди на земята като Младенец в неиз-
казано смирение, защото в Рождествен-
ската нощ Той избра бедна и скромна 
обстановка. Иисус Христос не дойде като 
земен цар в богат дом или дворец със 
скъпоценни съкровища, царедворци и 
слуги. Той дойде в нашия свят в скромна 
и бедна обстановка, за да ни покаже 
величието на Своето смирение и да ни 
научи на Своето смирение и послушание 
към Бога.

Рождество Христово е дар за цялото 
човечество, във всеки човек Христос 
присъства със Своята тайнствена сила, 
въпреки че мнозина не знаят това, 
също както светът не разбра за Него-
вото раждане от Дева в пещерата. 
Христос трябва да се роди и в нашия 
дух. Душата трябва да разпознае в себе 
си витлеемската пещера, трябва дивите 

страсти, които я раздират като зверове, 
да утихнат и да отстъпят място на 
кротостта и смирението… Да се случи 
Рождество Христово и в нашето сърце, 
защото без това рождество то ще остане 
глухо, равнодушно и студено. Христос 
се ражда, Бог се въчеловечава във всеки 
човек, всички сме причастни, всички 
лично се приобщаваме към тайната на 
Неговото рождение.

Нека посрещнем празника така, както 
ни учи великият Св. Ефрем Сириeц (ок. 
306-373)

Дарът, за който дори не сме се молили
Днешната нощ носи мир и тишина на 

света. Тази нощ принадлежи на Кроткия, 
затова нека всеки да превъзмогне своята 
ярост и суровост; тя принадлежи на 
Смирения, нека всеки да обуздае гордо-
стта си и да смири високомерието си. 
Днес възсия денят на милостта, нека 
никой не преследва другия с отмъщение 
за нанесената му обида; настъпва денят 
на радостта, нека никой да не причинява 
тъга и скръб.

Това е ден на благоволение, да се 
удържим от всяка злоба. Този ден е безо-
блачен и ясен, нека всеки обуздае гнева, 
нарушаващ мира и спокойствието. Това 
е денят, в който Бог слиза сред греш-
ниците, нека се засрами праведникът, 
който се превъзнася над грешника… 
Това е ден, в който ни се изпраща свише 
дар, за който не сме се и молили, затова 
би ли било справедливо, ако откажем 
на братята си, които викат към нас и ни 
молят за милостиня? Това е ден, в който 
се отварят небесните двери чрез нашите 
молитви, би ли било добре да затворим 
вратата пред онези, които ни молят да 
им простим обидите или да облегчим 
страданията им?… Самото Божество се 
вселява в човешката природа, за да се 
устреми тя към всичко свято. 

Христос се роди! Пожелаваме ви 
весели Рожественски празници!

Подготви Д. Христова
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КУЛТУРА
Интервю

ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВ 
НА ЛУНАТА

Тази година е изключително 
успешна за теб: публикува свои книги, 
преводи, участва в научни конфе-
ренции, член си на повече журита, 
получи няколко награди. Как виждаш 
2021 г. от професионална гледна точка?

От професионална гледна точка 2021 
г. виждам като изключително успешна, 
въпреки че същата тази 2021 г. лично 
много ме нарани и отне майка ми... Ще 
я помня като изключително черна и 
достатъчно блестяща... това е живота...  
През тази година се появиха трите, 
преведени от мен, романа (още един е в 
печат), петте броя на детското списание 
„Фарче“, които подготвих с приятелите 
ми от Сдружението „Емблема“, имах 
доклади на четири конференции, три 
от които са международни, публикувах 
стихове и разкази в няколко литера-
турни списания в Сърбия и в България, 
бях член на комисията за проекти на 
националните малцинства към Мини-
стерството на културата на република 
Сърбия и член на журито за наградата 
„Раде Обренович“ на мероприятието 
Змаеви детски игри (най-голямата 
награда в Сърбия за детски роман), 

станах носител на Плакет по случай 
Деня на народните будители за опазва-
нето и развитието на литературата 
на български език на територията на 
община Цариброд, издадох третата си 
детска книжка на български език... Има 
още, но скромността е добродетел... 
Времето ще покаже дали вървя в правил-
ната посока, имайки предвид къде се 
намира културата в днешното обще-
ство... някъде на дъното... Но аз продъ-
лжавам да се занимавам с вчера, днес и 
утре по моя начин. 

„Ново Братство“ публикува твоята 
четвърта книга, чието заглавие е 
„Чудесата на хартиеното ветрило“. 
Книгата излезе благодарение на фина-
новата подкрепа на Националния 
съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия. Какъв интерес 
предизвика тя сред читателите? Какви 
са техните реакции?

„Чудесата на хартиеното ветрило“ е 
моето малко чудо, родено през януари, 
като резултат от някаква творческа свет-
лина, която не зная как да опиша. Като 
че ли в тази приказка предсказах какво 
ще ми се случи на мен, тъй като моми-

чето Ема, главният герой в приказ-
ката, остава без майка... Благодарение 
на Националния съвет на българското 
национално малцинство, който за 
пореден път подкрепи още една моя 
идея и проект, книгата се появи пред 
читателите пъстра и красива. „Вино-
вниците“ за тази книжка са и „Ново 
Братство“ като издател, д-р Радостина 
Нейкова от София като художник на 
прекрасните илюстрации, Донка Нико-
лова като коректор и Милана Виденов 
Миланов, която направи предпечатна 
подготовка. Много хора прочетоха книж-
ката в ръкопис и получих изключително 
положителни мнения, което много ме 
зарадва... Всяка хубава дума за този текст, 
както и за който и да било текст написан 
с любов, за мен като автор е още една 
крачка напред. Благодаря на читате-
лите ми, че ме бутат напред с усмивка. 
Книгата е посветена на майка ми...

Защо от теб постоянно очакваме 
повече, а винаги имам чувството, че 
получаваме по-малко, когато говорим 
за литературното творчество?

Аз съм от тези хора, които обичат 
предизвикателствата и не обичам да 
вървя по „лесните“ пътеки, без препят-
ствия. Талантите, които Господ ми е 
дал, много често се сражават в мен и ме 
карат да опитвам да правя различни 
неща - пиша на два езика, за възрастни 
и за деца, превеждам, занимавам се с 
научна работа, воювам с изключително 
сериозна тема на докторската ми дисер-

тация, редактор съм на детско списание, 
библиотекар съм... Денят е само 24 часа, 
главата ми е една, сърцето ми е едно и 
понякога трудно става да направя всичко 
както трябва. Знам, че мога, знам колко 
струвам и здраве да е, искам да вярвам, 
че в новата година ще укротя интересите 
си, желанята и талантите и ще отговоря 
на очакванята ви (ми)...

Необходим ли е дявола, за да падне 
някой от вагона? Кой ще падне от 
вагона?

Живеем в дяволски времена и дяво-
лите са около нас, с нас и в нас. Все 
по-трудно и по-рядко срещаме ангели, 
така че пътуваме с дяволите и падаме 
заедно с тях. Силата ни е да ги нака-
раме, да накарам себе си, в дяволската 
компания и в дяволските времена да 
намерим следа от ангелската доброта. 
Само така ще преживеем и ще можем 
да се погледнем в огледалото... Дявол и 
„ангел“...

Откъде толкова мрачни теми: 
„Бащата на Паганини“ /Ше се 
убия.../ „Черната“ /През последната 
седмица мракът ми стана добър 
приятел... Черната аз!/, „В прегръд-
ката на сенките“, „Дъждовна среща“ 
/Стотици осъдени душички бързаха 
някъде, достатъчно изгубени, за да 
повярват, че ще се намерят там, зад 
ъгъла на следващата улица/, „Клетва“, 
„Страхът“, „Съвсем обикновен ден. 
Но...“

Но... Отговора и на този въпрос е 
подобен на този на предишния. Лично 
не съм песимист. В живота се боря като 
лъвица. В един период мълчах и позво-
лявах да ме нараняват. Сега мълча мъдро 
или не мълча и „приятелите“ мислят, че 
ме нараняват... Но... 

Когато в редакцията пристигна 
книгата „Бащата на Паганини“, 
очаквах книга за възрастни, но се 
оказа, че не е съвсем за възрастни. Как 
се получи това?

Книгата е за възрастни, но мисля, че 
детското в автора е достатъчно силно 
понякога да се появи на повърхността 
на това, което пише. За тези няколко 
години, откакто се появи тази книга, чух 
толкова положителни, интересни, вдъх-
новяващи, предизвикателни мнения и 
критики за разказите в „Бащата на Пага-
нини“ и често се изчервявам от компли-
ментите, че съм написала добра книга. 
Изчервява се детето в мен... 

Защо имаш чувството, че си на 
загуба и защо след това слагаш запе-
тайка и пишеш „но“...

Всички сме на загуба, когато живеем 
непълноценен живот, който ни донасят 
тези политикански, несправедливи, 
дяволски, луди времена. Когато писах 
тези разкази, бях в периода на живота 
– мълчи и страдай, и очаквах чудо. 
Осъзнах, че чудото не е в патриархалния 
женски закон - „мълчи и страдай“. 
Просто искам да говоря и дори и да 
страдам ще уважавам себе си и няма да 
очаквам това НО като надежда и жела-
ното чудо – аз ще ги създам.

Ти, Новица Иванов и Симеон Костов 
сте най-упоритите и най-активните 
разказвачи от нашето малцинство. 
Има ли бъдеще нашето творчество? 

Ето, и тук искам да вярвам в чудото... 
Но... И миналото, и настоящето, и бъде-
щето правят хората. Литературното 
творчество на българското малцин-
ство в Сърбия имаше минало, десетки 
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автори, и „Мост“, и „Другарче“ и 
издателската дейност на „Братство“... 
Живота и преходността му взе голяма 
част от пишещите българи в Сърбия, а 
някои „умни и грижовни политиканти“ 
унищожиха источника на литерату-
рата на малцинството... Да, останахме 
малко да воюваме. Много ми се иска 
да се появят млади хора, пишещи на 
български, но не съм сигурна кога, къде 
и как ще се появят. Бъдещето... не знам 
дали съществува... Дано се случи някакво 
чудо... Но...

Детко Петров е писал за Забърдието 
и за Смиловци. Имам впечатление, че 
в твоето творчество липсва родния 
край?

Да сме живи и здрави. Има време. 
Аз съм си смиловчанка и в Цариброд 
„временно“ живея и работя, и въпреки, 
че вече 21 година съм тук „временно“, 
все още се чувствам като чужденец. Не 
се обичаме Цариброд и аз, но си обичам 
Смиловци, Забърдието и в перспекти-
вата ще пиша за най-хубавия край на 
света.

Работиш в библиотеката в Дими-
тровград. Тя влияе върху теб и върху 
творчеството ти „Разпродажба на 
сънища“, „Чудесата на хартиеното 
ветрило“... Книгата те обсебва. Защо 
не излезеш от библиотеката и не се 
върнеш към живота?

Когато работиш в библиотека, 
обкръжен от книги, нормално е книгата 
да те обсебва. Над петнадесет години 
работих с деца в моята библиотека, 
учейки ги да обичат писаното слово 
и творчеството. Това сега го правя с 
други деца по сръбските библиотеки 
и прекрасната книжна приказка ме 
преследва. Все пак през 2020 година 
написах един детски роман на сръбски 
„Когато и слънцето мяука“, в който 
„избягах“ от библиотеката и се залових 
със сериозна тема - болестта на едно дете. 

Имам още няколко готови книги, които 
нямат връзка с библиотеката... Може 
би е време тя да избяга от мен и аз да 
избягам от нея...

Защо почти никой не се занимава 
с името и теорчеството на Детко 
Петров? Какво можем да направим 
за човека, който въвежда този край в 
литературата.  Защо не се  дава награда 
с негово име за разказ, или за детско 
произведение. Не опира всичко до 
парите. Къде изчезнаха идеите?

Детко Петров заслужава много и често 
се говореше и за награда с негово име, 
и за ремонт на родната му къща, която 
да бъде превърната в къща на литера-
турата... Говореше се, но... Това са цари-
бродски разговори, голяма част от които 
са само поредица от добри желания без 
реализация. Благодарение на усилията 
на Иван Иванов, бивш директор на 
библиотеката, и добрата воля на тога-
вашното общинско ръководство, Цари-
брод не забрави Детко Петров и позволи 
столетната библиотека да получи него-
вото име. За останалото, още един път 
искам да повярвам в чудото... Но...

Наскоро сръбското издателство 
„Лагуна“ публикува преводи на 
книгите „Ян Бибиян“ и „Ян Бибиян на 
луната“. Автор на преводите сте вие. 
Езика особено ми хареса. Има малко 
преводачи от български на сръбски 
език. Ти постоянно превеждаш. Имам 
чувството, че с удоволствие поемаш 
този ангажимент.

Много, много, много се радвам, когато 
превеждам българска литература на 
сръбски. Този ангажимент ми причи-
нява огромно удоволствие и факта, 
че работя нещо хубаво и полезно за 
бъдещето на литературните връзки на 
двата балкански народа ме прави още 
по-щастлива. Преводачите са „вино-
вници“ за живота на една книга в друго 
общество, в друг езиков свят. Предизви-

кателството, наречено превод, е огромно. 
Превеждайки вечните романи на Елин 
Пелин „Ян Бибиян“, „Ян Бибиян на 
Луната“, „Туфо рижия пират“ от Георги 
Константинов, сблъсках се със съвре-
менните деца, които очакват да четат 

на модерен, техен език. Трудно беше 
когато превеждах романите на съвремен-
ните български автори, които пишат за 
възрастни, Елена Алексиева, Светослав 
Нахум, Здравка Евтимова, Златимир 
Коларов... Тук очакванията са други, но 
удоволствието е огромно. Ще продъ-
лжавам да го правя с голяма радост. 
Толкова много искам сръбските деца да 
запозная със съвременните български 
автори, така че няма почивка – има 
много работа. Това е моята мисия – да 
свързвам и хората, и литературите, и 
културите... Дните стават по-хубави, 
когато имаш мисия... 

Пишеш разкази, стихотворения, 
драми, монографии, научни трудове, 
превеждаш, редактираш. С какво ще 
се занимаваш, когато порастнеш?

Не искам да порасна, а един ден, 
когато може би и порасна, ще си бъда 
дете. И в света на детето, и в света на 
възрастните денят все още продъл-
жава 24 часа. Във всеки един ден мога 
да намеря време за всичко по малко, 
но трябва да изчистя излишното и да 
направя ред. Трудно става. Зодията 
близнак малко ми пречи, двама сме, но 
продължаваме заедно.

На кой език пишеш, на кой 
мълчиш?

Пиша, мълча, сънувам, мечтая, пея на 
двата езика. Това ми е силата. 

Какво ще пожелаеш на своите и на 
читателите на в. „Ново Братство“?

Вярвайте, че от 1 януари 2022 г. 
започва по-хубаво време за вашите 
близки и за вас. Бъдете здрави. Здравето 
е най-важното и най-голямото богат-
ство. Всичко останало, което желаете, ще 
стане. Вярвайте! 

С.Дж.
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НЕ ПИПАЙ МИ 
МЕСОТО

В съдебната зала врява. Съдията 
предупреди присъстващите за тишина.  
Врявата утихна. След това констатира, че 
всичките участници в съдебния процес са 
тук и започна:

- Обвиняеми Янич, комшията ви 
Васич и полицая Сокич ви обвиняват 
за тежки телесни повреди с умисъл, а 
местната полиция - за предизвикване на 
обща опасност и нарушаване на общес-
вения ред. Васич и Сокич предоставят 
медицински удостоверения и поли-
цейски протоколи. Предлагат строга 
присъда и адекватни морални и мате-
риални обезщетения. Имате ли възра-
жение?

- Господин съдия, господа съдебни 
заседатели, вярно е, че тоя ден те двамата 
претърпяха тежки повреди, но и дума 
да не става, че аз съм щял да им навредя 
или да ги убия, както те твърдят. Не мога 
да поема вина върху себе си, тъй като те 
самите са виновни затова, че пострадаха.

В залата негодуване.
-  Господин Васич, имате ли коментар? 

- пита съдията. 
- Господин съдия, възможно ли е 

някой, на който сте спасявали живота, а 
себе си изложили на смъртна опасност, 
да каже такова нещо! Това е нечестно. 
Излиза, че самия себе си съм бутнал 
от тавана. Това не е ли налудничаво!? 
Очевидно е, че Янич е виновен за всичко, 
което се случи тоя ден.

- А вие,  господин Сокич, какво ще 
кажете?

-  След думите, които изрече Янич, 
няма какво да кажа? Макар че тоя ден 
не бях на работа, като съвестен полицай, 
намерил се на мястото на инцидента, 
опитах се да му спася живота и по негова 
вина пострадах.  И сега, вместо благодар-
ност, той ме излага на подигравка, твър-
дейки, че сам съм се повредил.

-  Янич, обяснете как вашите обвини-
тели са се самоповредили?

-  Как да ви кажа – започна Янич – 
вярно е това, което вече казах, Васич 
и Сокич пострадаха по своя вина. 
Повтарям, сами паднаха от тавана.

- Бъдете по-ясен.
- Васич падна, след като се опита да ми 

краде месото, а Сокич, след като попита 
какво се е случило с Васич.

-  В тоя момент вие къде бяхте и какво 
правихте? 

-  Висях обесен на таванска греда.
Настъпва общ смях.
-  Тишина, не е за смях! Не разбирам, 

как така „Висях обесен!?“ Вие майтап ли 
си правите?

-   Не, съвсем сериозен съм. Тоя ден 
ми беше дотягнало от всичко. Не можах 
повече да издържа дърдоренето на 
жена ми.  Вече няколко месеца тя не се 
вразуми.

- И затова сте решили да отмъстите на 
комшиите.

-  Не, и дума да не става! С комшията 
ми Васич вече години наред си живеем 
много добре. Аз това го сторих заради 
жената ми. Исках да проверя какво ще 
каже и как ще реагира, когато ме види 
обесен.

- И какво направихте?
-  Това беше моят оригинален начин 

за решаване на брачни проблеми. Нито 
съм търсил нечия помощ, нито пък съм 
се оплаквал на някого. Инсценирах само-
убойство. Реших да се обеся на таванска 
греда в помощната сграда. Никой не 
е можал да се усъмни, че наистина не 
съм обесен. Под пазвите, през гърдите, 
вързах  по-здраво въже, за да може 
да удържи тялото ми, със сакото го 
прикрих, за да не се вижда, и го вързах за 
гредата, след това по-тънко въже сложих 
около врата си и него го вързах за същата 
греда и увиснах. Изкривих глава встрани 
и изплезих езика.  Стълбата бутнах 
с нозете. Едвам чаках да видя как ще 
реагира жена ми когато ме види?  

- Необикновен начин!
-  Казах, че е оригинален. След около 

един час, ето я жена ми. Вика ме. Аз 
мълча. Но тя е упорита. Обикаля из 
двора и непрекъснато ме вика. По гласа 
й бих казал, че е загрижена и уплашена. 
„Славко! Славко! Къде ли си се вмъкнал? 
Вероятно в зимника... Може би се напил 
и заспал?“ Дочувам отваряне и скърцане 
на вратата. „Божичко, къде може да е?“

Чуват се стъпки. Вероятно си е 
припомнила думите, които няколко 

пъти й повторих, че ще се обеся, ако не 
спре да ме тормози. Най-накрая ето я на 
прага на помощната сграда. Какво да ви 
кажа, екна писак до небето! „Ах, Славко, 
Славко! Проклет да си, какво стори!?“ 
Последва ридание и олелия.  Дочули 
комшиите нареждането й и ето ги. 
Настана обща бъркотия: жени плачат, 
мъже се довикват и се договарят - кой ще 
повика полицията, кой бърза помощ.... 
Най-хладнокръвен беше комшията 
Васич. Чух думите му: „Хора, може би 
е още жив! Дайте стълба да проверим“. 
Виждам го как се качва задъхан по стъл-
бата с нож в зъби. „Жив е, хора жив 
е! Нозете му са топли!“ – извика, след 
като докосна левия ми крак. Долу хаос!   
Някои викат: „Никой да не го пипа 
докато не дойде полицията!“, други: 
„Нищо да не се предприема без бърза 
помощ!“  Но Васич сякаш не ги чуваше. 
Когато се качи до мен, с лявата ръка ме 
дръпна и извика: „Славко, Славко!“ Аз 
спрях да дишам, за да го уверя, че съм 
мъртъв.  Тогава той премести ножа в 
лявата си ръка и погледна нагоре. Беше 
видно уплашен.

Съдията: - И вие в тоя момент го 
бутнахте?

-   Не, не! Вижте, в помощната сграда 
горе няма таван, но само греди, където аз 
съм качил на тояги сухото месо и така го 
съхранявам.

Настава гласен смях.
- Каква връзка сега има сухото месо!?
- Как да ви кажа, това месо предиз-

вика неговото падане от стълбата.
- Как?
-  Само да знаете какви хубави бяха 

сушениците! Когато човек ги погледне, 
устата му се изпълва със слюнка. 

Смях.
- Продължете! – каза съдията.
-  Преди да пресече въжето, на което 

висях, дали от страх или суеверие Славко 
погледна нагоре и взе да се кръсти. В 
същия миг застана и сякаш забрави за 
Бога и за мен и каза: „Какво месо! Колко 
много месо, какви чудесни сушеници!“ 
Малко помълча, погледна надолу и 
когато се увери, че никой не го гледа, 
каза: „Нещастният Славко! Обесил се, а 
толкова хубаво месо оставил. Прости ми 
Господи, прости и ти Славко, но аз не 
мога да се въздържа, а да не везма някоя 

сушеница. На теб и така вече не ще ти 
трябва.“ Взе една сушеница и я бутна под 
пазвата. Когато протягна ръка да вземе 
още една, не можах да устоя и казах: „Не 
пипай ми месото!“ В същия момент той 
изхока и се строполяса из стълбата.

Отново се разнесе силен смях. Съдията 
едвам успя да възстанови тишина. 

-  И аз се изненадах. Ако знаех какво 
ще му се случи, нямаше да го преду-
предя, макар и всичкото месо да ми 
вземе....

- И Сокич ли се опита да ти пипа 
месото?

- Не, той не го е и видял. 
- Защо тогава сте го бутнали? 
- И той сам си падна.
- Обяснете.
-   След като падна Васич, ето го Сокич. 

Въобще не беше забелязал лежащия 
Васич. И той носеше нож в устата, за да 
пресече въжето. Качи се до мен, погледна 
надолу и когато видя Васич как лежи 
неподвижен, прекръсти се и каза: „На 
този клетник сякаш му омръзнал живота 
та се обесил, това мога да разбера, но тоя 
долу, какво пък му се е случило на него? 
Може би обесения го е убил, а след това 
се е обесил...

-  Не, само му казах да не ми пипа 
месото! В същия момент и той изхока и 
падна.

Пак смях.
- И?
- По това време екнаха сирени от 

полицейски кола и бърза помощ.
-  Казахте, че сте се защитили добре, 

а все пак в последния момент са ви 
свалили от бесилката почти мъртъв.

-   Когато видях Васич и Сокич как 
лежат неподвижно, разбрах, че всичко 
отива по дяволите и се опитах да се осво-
бодя от бесилката. В тази паника с ножа, 
който бях взел със себе си, вместо да 
прережа въжето около врата, аз прерязах 
това, което ми държеше тялото.

- И? 
- След това нищо повече не се сещам. 

Събудих се в болницата.
В съдебната зала настава обща врява, 

смях, кавга...
* Разказът беше адаптиран в драма-

тична миниатюра и получи I награда на 
Радио Белград за 2010 година.

Симеон КОСТОВ
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Новина от Звонския край 

Новогодишни колети за децата 
Националният съвет на българското 

малцинство отпусна от бюджета 
си 25 хиляди динара за подготвяне на 
новогодишни пакети за всички деца от 
Звонския край на възраст до 15 години, 

съобщи пред вестника ни един от лиде-
рите на българското малцинство в този 
край Иван Таков и добави, че колетите са 
раздадени на 43 дечица. 

Б. Димитров

В Цариброд експонираха местните самодейци 

Най-важното е, че традицията 
продължи 
В Галерията „Методи Мето Петров” 

в Цариброд неотдавна бе открита 
трационната изложба на местното 
сдружение на самодейците. Експонира 
„чета малка, но подбрана”, съответно 
само осем самодейци: Деян Димитров 
Пушкин, Цветан Каменов, Весна Нико-
лова, Драган Стратиев, Славча Арсенов, 
Саманта Михайлович, Таня Джорджевич 
и Емина Иванова. 

Събитието откри царибродският 
журналист Борис Лазаров. В речта си, 
която произнесе на шопски диалект, 
той сподели радостта си от факта, че 
самодейците са взели решение именно 
той да открие изложбата им. Лазаров 
изтъкна, че трябва да се похвали поривът 
им да творят и да общуват помежду си 
в моментите, когато много неща в Цари-
бродско изчезват или се разпадат, а 
общината от ден на ден има все по-малко 
жители. 

С изложбата на самодейците гале-
рията традиционно завършва предвиде-
ните си дейности за всяка една година. 
За разлика от предишните години, този 
път експонираха сравнително малко 
художници. Любителите на художестве-
ното изкуство в общината си спомнят за 
техните изложби, на които, като автори 
на творбите, са се явявали и по 20 и 

повече самодейци. Този път липсваха 
творби на Видойко Петров, Новица 
Алексов, Горан Ранчев и редица други. 

Следва да се отбележи, че няколко 
от самодейците, които бяха членове на 
местното сдружение, вече не са сред 
живите,  няколко от тях се изселили 
от Царибродско или пък заминали да 
живеят и работят в други среди в стра-
ната и чужбина. 

Бихме казали, че в момента най-важ-
ното е, че традицията продължи и че 
остава надеждата един ден в средата да 
се появят нови самодейни художници, 
които ще заемат местата на тези, които 
вече ги няма. 

Това бе 24-ата поредна изложба на 
местното сдружение на самодейците. 

Б. Димитров

Сдружението ГЛАС събра 
10 432 лв. от IX-ата Коледна 
благотворителна акция
В рамките на IX-ата Коледна благо-

творителна акция, организирана от 
босилеградското сдружение ГЛАС, са 
събрани 10 432 лева от различни орга-
низации, предприятия, частни лица и 
семейства. Това обяви председателят на 
сдружението Александър Димитров по 
време на тържеството по повод отбеляза-
нето на шестата годишнина от открива-
нето на  Пресклуба на Българската теле-
графна агенция в Босилеград, който се 
намира в  помещенията на ГЛАС.

Той изказа искрени благодарности 
към всички дарители и специално 
подчерта, че 40% от събраната сума са от 
босилеградчани. „Една част от парите ще 
бъде предоставена на бедни семейства и 
деца, а през средата на януари следва-
щата година ще бъде обявена обществена 

покана за финансиране на младежки 
инициативи“, каза Димитров и добави, 
че списъка с дарителите и дарените 
от тях суми ще бъде публикуван във 
фейсбук страницата на сдружението.

На събитието присъствали генерал-
ният директор на БТА Кирил Вълчев, 
генералният консул на Република 
България в Ниш Димитър Цанев и 
вторият секретар на българското посол-
ство в Белгад Антон Миланов. 

По време на церемонията за първи 
път бе връчена и новоучредената награда 
на  сдружението за принос в развитието 
на гражданското общество и демокра-
тичните ценности под название „Максим 
Минчев”. Наградата получи Сдруже-
нието „ЕКО-КРАИЩЕ“ от Босилеград.

П.Л.Р. 

Изложба на Димитър Илиев 
в нишката галерия „Арт 55“
Любителите на скулптурата в Ниш 

ще могат да разгледат изложбата на 
димитровградския художник Димитър 
Илиев в галерията „Арт 55“.  Откри-
ването на изложбата се състоя на 21 
декември, а посетителите ще могат да й 
се насладят до 10 януари 2022 г. 

Творби на Димитър Илиев се намират 
в частни колекции и галерии из цяла 
Сърбия, досега  е имал над 30 самостоя-
телни и е участвал в над 200 колективни 
изложби, член е на УЛУС, носител на 
няколко награди и признания. Автор е 
на множество сценични решения, както 
за театъра, така и за различни културни 
събития. От идването му в Културния 
център в Димитровград организирал 
е около 450 изложби. Илиев е един от 

създателите и организатор на Между-
народния художествен пленер „Пога-
новски манастир“ през 1993 г., в който 
са участвали над 300 художници от 
различни континенти.

Димитър Илиев е роден през 1950 г. 
в Димитровград. Завършил е Художе-
ствената гимназия в Ниш, а Национал-
ната художествена академия - в София, 
специалност скулптура в класа на проф. 
Димитър Даскалов, където се сдобива и с 
магистърска степен.

Основател е на Галерията „Методи 
Мета Петров” в Цариброд, участник 
в множество художествени пленери и 
основател на Грънчарската работилница 
към димитровградската галерия.

С.Дж.

Творби на Любиша Пенев на Коледна 
изложба в Кюстендил
Босилеградският художник и препо-

давател по изобразително изкуство 
в Основното училище „Георги Дими-
тров“ Любиша Пенев за поредна година 
участва в традиционната Коледна 
изложба в Кюстендил, която днес ще 
бъде открита в художествената галерия 
"Владимир Димитров - Майсторa". В 
изложбата ще участват над 20 автори 
със свои произведения, три акварела от 
които са на Пенев.

По традиция експозицията включва 
творби на автори, чийто живот и 
творчески път е трайно обвързан с 
Кюстендил и околностите му. Тези общи 
изложби поддържат живи традициите 
в изобразителното изкуство и показват 
новото и актуалното в художествения 
живот на града. 

„Коледа отново е трепетно очак-
ване, а с нея оживява и надеждатa за 
по-добър свят, сбъднати мечти, мъдрост 
и смирение. Тя е вдъхновение и красота! 
И съвсем естествено я откриваме в твор-
бите на художниците, които я ознаме-
нуват с поредната си изложба”, казаха от 
галерията.

П.Л.Р.

Междувременно Любиша Пенев 
получи още едно престижно междуна-
родно признание. Избран е за член на 
журито на изложбата от портрети на 
Световната фондация на изкуството, 
която се провежда в галерията на Евро-
азиатския художествен съюз „ЕУРОА-
ЗИУМ” в Москва.
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СПОРТ

Тъжен помен 
На 9 януари ще се навършат ЧЕТИРДЕСЕТ ТЪЖНИ 

ДНИ, откакто ни напусна нашият брат, вуйчо и чичо 
НИКОЛА ДИМИТРОВ (Коля Лекин) 

(1937-2021)
по потекло от с. Било 

Докато сме ние, ще те помним и ще пазим 
спомените за теб, наш мили Кольо!

Почивай в мир! 
Твоите най-мили: братът Васил и племенниците 

Саша, Суза, Синиша и Воислав

Възпоменание
На 7 януари се навършват 24 ГОДИНИ от смъртта на  

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА
от Райчиловци, Босилеградско

Времето е безсилно пред нашата непреходна 
благодарност към обичаната ни съпруга, майка, 

свекърва, тъща и баба.
Вечно ще пазим в сърцата си хубавите спомени за 

теб и твоите добрини! 
Почивай в мир!

От съпруга Крум, сина Аца, дъщерята Малинка, 
снахата Цветанка, зетя Павле, внука Дарян и внучката 

Лиляна

Възпоменание
На 27 декември се навършиха СЕДЕМНАДЕСЕТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от преждевременната смърт на скъпият ни и 

обичан баща

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ, 
лекар педиатър от Цариброд

(1937 – 2004)
Ден след ден, година след година, времето минава, 
но тъгата си е все същата. Завинаги оставаш в най-
свидните ни спомени с твоите добрини и грижите, с 

които ни обсипваше. Горди сме, че имахме такъв баща 
и дядо. 

Нека бъде тих и спокоен вечният ти сън! С много обич и 
признателност се прекланяме пред светлата ти памет!
Твоите: син Сергей, дъщеря Албена, зет Милан, снаха 

Ранка, внуци Борис, Георги и Иван и внучка Петра

На 23 декември 2021 година се навършиха 6 месеци от както ни 
завинаги напусна нашата мила майка, тъща и баба

ПЕТРОВ ОЛИВЕРА – ОЛА
от Димитровград

Тя ни подкрепяше, беше ни опора в трудните моменти, 
защитаваше ни и радваше се на нашите успехи.

Мила наша, много ни липсваш. Времето минава, но болката и 
тъгата по теб остават. Вечно ще живееш в сърцата ни. Почивай в 

мир. Винаги ще те обичаме.
Твоите: Любица, Гида, Веса, Деки, Аски, Ика, Ваня, роднини и 

приятели

Възпоменание
На 18 декември се навършиха ТРИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия скъп баща, дядо и 
прадядо

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ 
oт Димитровград

Скърбим безкрайно и си спомняме за теб с 
голяма обич. Времето минава, но забрава 

няма! Почивай в мир!
Твоите дъщери Нада и Дана със 

семействата си

Тъжен помен 
На 6 януари ще се навърши ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на 

милата ни майка, баба, свекърва и сестра 

ИВАНКА КРУМОВА (Миряна) 
(1949-2021)

по потекло от с. Било 
Няма думи, с които можем да изкажем нашата болка. Дълбоко в 

сърцата си вечно ще пазим хубавите спомени за теб. 
Поклон пред светлата ти памет! 

Почивай в мир! 
Твоите най-мили: синовете Саша и Синиша, снахите Александра и 

Драгана, внуците Миня, Никола, Дуня и Филип и братът Васил

На международния турнир в Нови Сад

Добро представяне на 
младите босилеградски 
тенисисти на маса 
Кадетите от босилеградския отбор по 

тенис на маса „Младост” участваха в 
Международния "Новогодишен турнир 
Gewo 2021" в спортната зала „Спенс“ в 
Нови Сад. В състезанието взеха участие 
616 състезатели от Хърватия, Босна и 
Херцеговина, Черна гора, Северна Маке-
дония, България, Румъния и Сърбия.

Нашият отбор беше представен от 
Никола Григоров, Урош Спасов, Стефан 
Андонов и Андрей Миланов, които се 
състезаваха в категориите мини кадети и 
по-млади кадети, и Борислав Григоров, 
който участва в категорите кадети и 
юноши.

Най-добър резултат постигна Никола 
Григоров, който завърши първи в своята 

квалификационна група и се класира 
във втория кръг сред 32-мата най-добри 
мини кадети. Всички останали състеза-
тели преминаха първия кръг и се класи-
раха сред 64-мата най-добри тенисисти 
на маса в своите възрастови категории.  

„Въпреки проблемите, които имахме 
по време на пътуването, нашите млади 
състезатели играха много добре и 
изключително съм доволен от резул-
татите, които постигнаха на този 
престижен турнир“, каза треньорът на 
клуба Никола Талески и за пореден път 
благодари на общината и на общин-
ските институции и организации, които 
подкрепят отбора.  

П.Л.Р.

На Републиканското ученическо състезание по тенис на маса  

Пореден успех на 
босилеградските 
ученици 

Мъжкият отбор по тенис на маса на 
Основното училище "Георги Димитров" 
от Босилеград зае шесто място на тазго-
дишното Републиканско състезание по 
тенис на маса за ученици от основните 
училища, което миналата седмица се 
проведе в Соко баня. Отборът, ръководен 
от учителя по физкултура Михайло 
Йойич, игра в състав:  Милян Илиев 
(осми клас) и седмокласниците Борислав 
Григоров и Милян Митков. 

Нашите момчета завоюваха победи 
срещу отборите на основните училища 
„Милан Маркович” от Валево и „Петро 
Кузмяк” от Руски Кръстур, а на четвърт-
финалите отстъпиха на връстниците си 
от ОУ „Вук Караджич” от Крушевац, 
които заеха второ място в крайното 
класиране.

Изключителен успех на републи-
канската надпревара осъществиха и 
тенисистите на маса от босилеград-
ската Гимназия, предвождани от техния 
преподавател по физкултура Владица 
Митов. Женският отбор, в чийто състав 
бяха четвъртокласничката Миляна 
Василев, второкласничката Мария 
Петков и първокласничката Миляна 
Николов, зае 12-о място. Третокласникът 
Лука Николов също се нареди на 12-о 
място в индивидуалното състезание, а 

мъжкият отбор на нашата Гимназия, 
за който заедно с Лука играха и Никола 
Захариев от първи и Братислав Стои-
менов от втори клас, се класира на 17-о 
място. 

Това е изключителен успех за нашите 
тенисисти на маса, почти всички от 
които са членове на босилеградския 
отбор по тенис на маса „Младост”. 

Участието си в републиканската 
надпревара нашите ученици си осигу-
риха след като миналия месец убеди-
телно триумфираха на окръжното състе-
зание във Враня.

И миналата година босилеградските 
ученици постигнаха забележителни 
резултати на републиканското състе-
зание по тенис на маса.  

П.Л.Р.
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Босилеград

Михолски срещи на 
селата в Райчиловци  
В организация на Община Босилеград 

в залата на основното училище в село 
Райчиловци се проведоха „Михолски 
срещи на селата” - културно-спортно 
мероприятие, което е част от програ-
мата, финансирана от Министерството 
за грижа за селото на Република Сърбия. 
Целта на събитието, което имаше състе-
зателен характер, е да възроди селските 
райони чрез опазване на традиционния 
бит и културно-историческото наслед-
ство и обогатяване на културния и 
спортен живот на селското население.

На своеобразния панаир в препълне-
ната зала на райчиловското училище, 
наречен "Босилеградското село през 
вековете", бяха представени тради-
ционни ястия от нашшето краище 
- зелници, сладки и солени баници, 
попарници, тиквеници, гювечи, вариво, 
сушено месо и сланина, качамак, печени 
и варени картофи, домашно сирене и 
кисело мляко, туршия, кисело зеле и 
какви ли още не други вкусотии. На 
щандовете бяха изложени най-раз-
лични видове стари занаяти на бълга-
рите от Босилеградско, а трудолюби-
вите домакини, облечени в традици-
онните народни носии, демонстрираха 
женските умения като предене, пресук-
ване, плетене, тъкане, шиене... Сред изло-
женията имаше и земеделски продукти 
като картофи, моркови, тикви, сушени 
чушки, чесън, ошав, а не изостана и 
домашната ракия. На панаира се пред-
ставиха 32 от общо 36 села, колкото има в 
Община Босилеград.

Тъй като събитието имаше състеза-
телен характер, бяха избрани най-хубаво 
подредени, най-оригинални и щандове 
с най-вкусни ястия. Победителите опре-
дели тричленното жури, в което двама 
представители не бяха по потекло от 
Босилеградско.

Първо място за „най-добре аран-
жиран щанд“ спечели с. Извор, второ 
място зае Барйе, а трето - Бресница. 
За „най-автентична“ бе провъзгласена 
сергията на село Радичевци, второ място 
спечели Паралово, а трето - Гложйе. За 
„най-вкусни ястия“ бяха избрани ястията 
на домакинките от Рикачево, второ място 
зае Долно Тлъмино, а трето - вкусните 
зелници,  баници и гювечи от Горна 
Лисина. 

В рамките на спортните състе-
зания бяха организирани надпревари 
по теглене на въже, тласкане на гюле 
и канадска борба. В състезанието по 
теглене на въже най-успешни бяха мъжа-
гите от село Паралово, на второ място 
се класира отборът от Бресница, трети 
бяха Изворчани, а на четвърто място се 
нареди Горно Тлъмино. 

Борис Анастасов от Паралово триум-
фира в надпреварата по тласкане на гюле 
при мъжете, втори бе Мирослав Геор-

гиев от Райчиловци, а трети - Даниел 
Зарев от Бресница. Първо място при 
жените спечели Саня Крумов от Брес-
ница, второ - Марина Ефтимов от Барйе, 
а на трето се класира Ивана Василев от 
Долно Тлъмино.   

В съсъстезанието по канадска борба 
победител стана Ивица Величков от 
Извор, втори бе Миролюб Стаменов от 
Милевци, а трето място спечели Новица 
Здравков от Паралово. 

Най-успешните състезатели и отбори 
в кулинарните и спортни състезания 
бяха наградени с купи и медали, които 
им връчи кметът Владимир Захариев.  

За веселото настроение на участни-
ците и гостите на панаира се грижеше 
оркестърът, съставен от старите босиле-
градски музиканти: акордеониста Крум 
Господинов от Паралово, Томислав 
Иванов и Райна Стоянова от Радичевци и 
Раде Йорданов от Горна Любата. Накрая 
участниците и гостите на панаира се 
хванаха на общо хоро. Сред присъства-
щите имаше и гости от вътрешността 
на Сърбия, както и наши преселници, 
които работят в западноевропейските 
страни и са дошли в родния си край за 
празниците. 

В изявлението си след края на съби-
тието кметът Владимир Захариев между 
другото посочи: 

„Направихме едно уникално меро-
приятие, на което представихме нашата 
култура, нашите български корени, 
традиции и обичаи на нашите баби и 
деди. Изказвам благодарност към Мини-
стерството за грижа за селото, на пред-
ставителите на общинското ръководство, 
Спортния съюз, публичните предпри-
ятия, Културния център „Босилеград“, 
основното училище и Гимназията и на 
всички други, които не съм споменал, 
а които дадоха своя принос да се случи 
днешното мероприятие, от което могат 
да се поучат много по-големи общини и 
градове в Сърбия, Европа и в света. Изка-
звам благодарност към нашите трудолю-
биви домакини, които донесоха и пред-
ставиха характерните ястия, занаяти и 
ръкоделия. Където и да живееме, трябва 
да се гордеем с нашите корени. Благо-
дарим на всички участници в панаира 
и на всички състезатели в спортните 
надпревари. Убеден съм, че догодина 
ще организираме още по-мащабно 
събитие“, каза Захариев. 

Босилеград е сред 68-те общини в 
Сърбия, които тази година спечелиха 
конкурса на Министерството за грижа 
за селото за реализация на програ-
мата „Михолски срещи на селата“. В 
събитията, състояли се през октомври, 
ноември и декември, са се включили 
общо 961 села. 

П.Л.Р.


